
Få jeres helt egen app med skolens farver og logo

UMS Skole App

Altid opdateret skema

APP’EN FÅS TIL BÅDE IPHONE, ANDROID OG WINDOWS PHONE

Nyheder fra skolen Hold styr på fravær Studiekort

App på iPhone App på Android App på Windows Phone



MÅLRETTET BRANDING
Med en tilpasset UMS Skole App, møder I de studerende på 
deres hjemmebane. 

App’en gør det nemt for de studerende at holde sig 
opdaterede på og interesserede i skolen og de tiltag, I laver. 

FORDELE VED UMS SKOLE APP
Der er mange fordele ved at få jeres egen, tilpassede UMS 
Skole App:

• Viser at skolen har en skarp IT-profil 
• Imødekommer eleverne via deres foretrukne kommuni-

kationsform
• Gør eleverne selvhjulpne
• Øger tilknytningen til skolen
• Designes med jeres farver og logo
• Er simpel og hurtig at installere 
• Opdateres nemt til nye versioner
• Lækkert og brugervenligt design
• Er et klart konkurrenceparameter for jer som skole
• Fås til både iPhone og Android samt Windows Phone 

(begrænset funktionalitet)

Fraværsregistrering

NYHEDER
Via nyhedesfunktionen kan de studerende nemt 
følge med i, hvad der rører sig på skolen og holde 
sig opdaterede omkring nye arrangementer, tiltag 
med videre.

Nyheder kan automatisk hentes fra jeres 
hjemmeside eller fra Facebook. Vi har også et 
nemt interface til at lægge nyheder i app.

MULIGHEDER I UMS SKOLE APP
Som udgangspunkt giver UMS Skole App mulighed for at se skema og karakterer, samt for 
at læse nyheder fra skolen. Vil I have endnu mere ud af app’en, kan I tilkøbe moduler, der 
giver ekstra funktionalitet. Læs mere om mulighederne i UMS Skole App her:

SKEMA
Med skemafunktionen har de studerende altid et 
opdateret skema lige ved hånden. 

Den grafisk overskuelige og intuitive kalender 
giver hurtigt overblik over skemaet og det 
er muligt at vælge i mellem dags-, uge- og 
månedsvisning. 

KARAKTER
Via karakterfunktionen modtager den studerende 
sine seneste karakterer, så snart de frigives.

FRAVÆRSREGISTRERING
Med app’en kan lærerne klare fraværs-
registreringen både hurtigere og nemmere, end 
på en computer, der først skal startes op.

Hvis alle lærere kan spare minutter, hver gang der 
fraværsregistreres, løber det hurtigt op i mange 
timer.

Er der modtaget sms’er fra eleven eller er der 
skrevet noter til elevens fravær, kan det ses via 
app’en. 

DIT FRAVÆR 
Under Dit Fravær kan de studerende altid holde 
sig opdaterede med deres eget fravær.

LEKTIER
Med app’en får eleverne nemt overblik over deres 
lektier, som både vises i en samlet lektievisning 
og via noter på skemabrikkerne.

LINKS
Links til skolens IT-systemer og andre relevante 
sider. 

PARKZONE
Som noget nyt kan vi nu tilbyde integration til 
Parkzone, så studerende og ansatte nemt kan få 
parkeringstilladelse til skolen, uden at skulle forbi 
receptionen først.

Tilladelsen opnås ved at indtaste bilens 
registreringsnummer via app’en. 

STUDIEKORT 
Skolen sparer at lave studiekort, da det findes i 
app’en og eleven derfor altid har det inden for 
rækkevidde. 

Studiekortet har en valideringsknap, som 
opdaterer elevens studiekortoplysninger. Det 
fjerner risikoen for snyd og bekræfter på et 
øjeblik, at eleven går på skolen. 

SKOLEINFO
Som noget helt nyt, kan du snart læse om skolens 
forskellige uddannelser, finde information om 
afdelinger på skolen og andre gode fakta via 
app’en.

DINE INFORMATIONER
Under Dine Informationer er det muligt at 
opdatere kontaktoplysninger og præferencer. 

De studerende kan f.eks. vælge at abonnere på 
skemaændringer, så de automatisk får besked i 
tilfælde af aflyste timer eller lokaleændringer. 

Via app’en kan brugerne også enten uploade 
billeder af dem selv eller tage selfies og tilføje 
dem til deres brugeroplysninger.


