
SMS Service til gavn for alle på skolen

SMS Abonnement

OFTE ER DET BLOT EN SMS, DER SKAL TIL
Eleverne vil elske jer for SMS Abonnement. Og det man sender ud, får man igen. 
Eleven modtager sit skema og ændringer dertil, når det passer dem. I får til gengæld 
velforberedte elever, der møder op til rette tid og sted. Det er ren win-win.

Gør det muligt for eleverne 

at få dagens skema, 

skemaændringer, nyheder og 

karakterer automatisk på SMS.

HUSKER DU?
Fra egen skoletid kender de fleste nok fornemmelsen af at møde til et tomt lokale, fordi man 
ikke vidste, at skemaet var blevet ændret. Man gik glip af timen og det var jo ærgeligt.

I dag kan skolen let slippe for forvirring og for elever, der går glip af undervisiningen, fordi de 
ikke har opdaget skemaændringer, ved at gøre en aktiv indsats med SMS Abonnement. 

ALTID FORBEREDT
Helene modtager sit skema på mobil hver morgen 1 time før første lektion. Det passer lige 
med, at hun pakker tasken, inden hun forlader huset. Leo får sit skema tilsendt 3 timer før 
skolestart, da han har lang transporttid og det er praktisk at være opdateret, inden han tager 
hjemmefra. 

MÆRKBARE FORDELE VED SMS ABONNEMENT
SMS Abonnement tjener sig hurtigt hjem:

• Slip for at eleverne går glip af undervisningen, fordi de ikke har opdaget skemaændringer
• Administrationen lettes betragteligt, når brugerne er opdaterede og velinformerede
• Push aktuelle nyheder ud til eleverne
• Eleverne vælger selv, hvornår de vil have skema og skemaændringer tilsendt
• Eleverne vil have deres karakterer, så snart de er frigivet. Det får de via SMS Abonnement
• Skolen imødekommer eleverne så engagementet og motivation øges
• Gør det let for eleverne at være velforberedte
• Eleverne tilvælger selv information, hvilket styrker kommunikationens effekt
• Sender signal om at være en uddannelse med en skarp IT-profil og elevservice i top 
• Elever ændrer selv deres mobilnummer, så skolen altid har de rigtige kontaktoplysninger

INTERESSERET?
Vil du høre mere om UMS og vores moduler, så kontakt os på tlf. 4240 8800. 

Vi kommer også gerne forbi og laver en uforpligtende demonstration. Læs mere på www.inlogic.dk

TIPS OG TRICKS
Vi anbefaler også andre SMS moduler for eksempel SMS 

Velkomst, SMS Beredskab og SMS Password.
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