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IT-AVDELING

Automatisk 
brukerhåndtering

Integrerer med 
Feide

Selvbetjening 
frigjør IT-avdelingen

UNDERVISER

Lett å registrere 
fravær

Enkel håndtering 
av eksamen

Klarer flere oppgaver 
uten IT-avdelingen

ELEV

Kan se skjema og 
lekser i app

Får SMS om 
endringer i skjema

Sjekker fravær og 
karakterer i app

Kan nullstille 
eget passord

Foreldre kan få 
SMS om fravær

Har et brukernavn og 
passord

UMS står for User Management System, og er et 
brukerhåndteringssystem som vi har utviklet spesielt til 
utdannelsessektoren.  

Med UMS blir data i Windows Active Directory automatisk 
oppdatert med data fra et eller flere administrative systemer. 
Resultatet er én samlet brukerdatabase. Det betyr at brukerne 
har ett brukernavn og passord, uansett hvor mange systemer 
brukeren er opprettet i.

UMS er en standardløsning og det er derfor enkelt å oppdatere 
og vedlikeholde, men UMS er så mye mer enn det. Du kan 
bygge din egen skreddersydde løsning som passer akkurat til 
din skoles behov med UMS’ mange valgfrie moduler. 

På den måten kan du få en enkel og effektiv løsning med alt 
det skolen har bruk for – hverken mer eller mindre.

UMS MINSKER ARBEIDSMENGDEN 
FOR IT-AVDELINGEN

UMS gir blant annet IT-avdelingen gleden av automatisk 
brukerhåndtering. Med UMS blir brukerne opprettet og 
vedlikeholdt automatisk i Active Directory, Google Apps, Office 
365 og LMS systemer. 

Med UMS får dere også en selvbetjeningsportal, som sparer IT-
avdelingen for mye tid. Blant annet fordi det gir skolens elever 
og ansatte mulighet til å nullstille sitt eget passord. 

UMS GIR LÆRERNE MER TID TIL DET  
SOM ER VIKTIG

UMS gjør det mulig for lærerne å fikse mange oppgaver selv, 
uten å måtte spørre IT-avdelingen om hjelp.

For eksempel gjør UMS det mulig å opprette nye gjestebrukere, 
blokkere internettet under eksamen og lignende. Samtidig er 
det enkelt å registrere fravær via web eller app. Alt dette og 
mange andre administrative oppgaver, gir lærerne mer tid til å 
undervise. 

UMS GJØR DET ENKLERE Å VÆRE ELEV 

Det er enkelt å være elev med UMS fordi en haug av relevant 
skoleinformasjon er lett tilgjengelig. 

For eksempel kan elever se skjemaet sitt, lekser, karakterer og 
fraværsstatus både via web og app. Hvis det skjer endringer i 
skjemaet eller er annen viktig informasjon, får elevene melding 
på mobilen sin. 

Dette gjør at det er lettere å være oppdatert og tilknytningen 
til skolen blir sterkere. 

Hvis du vil lære mer om UMS, så gå inn på www.inlogic.dk/no 
og se videoen vår; «Hva er UMS?».

Automatisk brukerhåndtering til utdannelsessektoren

HVA ER UMS?



Forskjellige grensesnitt til forskjellige brukere

HVORDAN FUNGERER SYSTEMET?

UMS er delt opp i to deler: en Backend-del og en Frontend-del. 

Backend-delen retter seg mot skolens IT-avdeling. Med den 
grafiske UMS-konfiguratoren kan man bestemme hvordan man 
ønsker at brukerne skal opprettes og vedlikeholdes. 

Det er også mulig å integrere med Office 365, Sharepoint, LMS, 
Fronter, Feide, Exchange, Google Apps og mye mer. 

Frontend-delen er en selvbetjeningsportal som primært retter 
seg mot lærere, administrative brukere og elever. 
Her kan lærerne registrere fravær, nullstille passord for elever, 
sende SMS’er, blokkere internett, skrive flettebrev, opprette 
gjestebrukere og mange andre ting. 

UMS oppbygges av moduler. Prinsippet er litt som LEGO. Du 
kan bygge akkurat det du har lyst til ved å velge de brikkene 
du har bruk for, og la de andre ligge. Det synes vi er enkelt og 
logisk. 

På de neste sidene kan du lese om utvalgte moduler. 

Hvis du ønsker å lære mer om alle våre 80 forskjellige moduler, 
så klikk inn på den danske hjemmesiden vår, www.inlogic.dk.

UMS INTEGRASJONER 

UMS integrerer med de fleste systemer og datakilder som blir 
brukt på skolene i landet. De mest populære integrasjonene 
kan du se under. På neste side kan du lese litt mer om 
integrasjon med Office 365.

Du kan alltid kontakte oss for å lære mer om hvilke andre 
systemer UMS kan integreres med. 

Kontakt oss på salg@inlogic.dk eller tlf. nr. + 45 42 40 88 00.

Feide

Microsoft systemer

LMS systemer

Andre systemer
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 Casepoint
 PAS
 Equitrac
 PCounter
 PaperCut
 Integra
 DAM
   PURE
 TimeEdit
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Info fra bruger

Cloud

 Exchange
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OFFICE 365
Brukerhåndtering, passordsynkronisering, skjema, SharePoint, OneNote og mye mer...

OFFICE 365 SHAREPOINT PORTAL

Offie 365 UMS SharePoint Portal er en målrettet løsning til 
skoler som ønsker en brukervennlig læringsportal. Ofte møter 
elever og ansatte en avansert løsning som kan alt og litt til, 
men som ikke er lett å navigere rundt i. 

Med Office 365 UMS SharePoint Portal får dere akkurat det 
som trengs og ikke mer, slik at dere får mest ut av SharePoint. 
Portalen er oversiktlig oppbygget med et enkelt design, 
som gjør den utrolig brukervennlig. Her kan dere opprette 
forskjellige rom med forskjellige funksjoner, slik at de rette 
personene får den rette informasjonen. 

UMS oppretter automatisk undervisningsrom. De blir vist på 
forsiden som 'mine klasser'. I et undervisningsrom kan lærerne 
for eksempel:

• sende meldinger til elevene, 

• lage oversikt over lekser og innleveringer og

• opprette innleveringsmapper med 'drag and drop'.

På intranettet kan skolen opprette egne rom, for eksempel et 
rom for alle fransklærerne eller et rom for alle elevene i en 
klasse. Inne i intranettrommet har skolen mange tilgjengelige 
funksjoner, som for eksempel:

• sende nyheter til både ansatte og elever og

• opprette linksamling

Skolen får et velfungerende intranett, som gjør at deling 
av informasjon er lett tigjengelig og oversiktlig for alle. På 
portalens forside har brukerne for eksempel adgang til:

• generelle nyheter til både elever og ansatte og

• 'mine klasser' og 'mine intranettrom'.

Med Office 365 UMS SharePoint Portal får dere et verktøy som 
effektiviserer og gir dere mer tid til læring. 

ONENOTE CLASS NOTEBOOK

Vår integrasjon med OneNote Class Notebook automatiserer 
opprettelse og vedlikehold av Notebooks. Integrasjonen retter 
seg derfor mot skoler som ønsker å unngå manuelt oppsett og 
vedlikehold ved bruk av OneNote Class Notebook. 

Integrasjonen trekker ut data fra det studieadministrative 
systemet, og synkroniserer med OneNote Class Notebook, slik 
at det blir opprettet Notebooks for både lærere og elever. 
Dette gjør det enkelt å bruke læringsverktøyet i 
undervisningen. 

Etter at OneNote Class Notebook har blitt satt opp, får lærere 
og elever tilgang til en hel haug av funksjoner, som kan brukes 
i undervisningen. 

Mulighetene med OneNote Class Notebook er mange. For 
eksempel kan det brukes til quiz, gi lekser eller som et 
bibliotek med studierelevant materiale. 

Fordelen med å bruke OneNote Class Notebook er at lærerne 
kan følge med på hvordan elevene jobber, og til og med 
kommentere rett i leksearket. Etter at elevene har hatt en quiz, 
kan lærerne gi elevene tilbakemelding og karakterer direkte i 
OneNote Class Notebook.

OPP I SKYEN?

Skal brukerne deres opp i skyen? 
Vil du høre om hvor enkelt det er? 

Så bla videre til side 8 for å lese om når 
Erhvervsskolens IT-Samarbejde (ESIS) skulle ha 

130.837 elever i skyen på én gang.



OFFICE 365 SKJEMABRIKKER

Modulet oppretter skjemabrikker til ansatte og elever i Office 
365, slik at de blir vist i kalenderen. Kalenderaktiviteter 
opprettes i skyen, og sparer IT-avdelingen for 
administrasjonsoppgaver.

Lokaler blir opprettet som ressurser, slik at brukere kan se om 
lokalene er ledige og sende en forespørsel om å booke det. 

Brukerne kan se kalenderen både på web og synkronisere til 
smarttelefonen sin, slik at de alltid har en oppdatert kalender 
ved hånden. 

Modulet oppretter, strukturerer og vedlikeholder skjemabrikker 
ut i fra data fra skolens studieadministrative system. 
Skjemabrikkene kan også farges, slik at man kan se forskjell på 
private og skolerelaterte avtaler.

Det er altså mange fordeler med Office 365 Skjemabrikker som 
resulterer i glade brukere, fordi det er enkelt å være oppdatert 
på endringer.

OFFICE 365 SYNC

Office 365 integrasjon gjør det veldig enkelt. Du kan integrere 
det studieadministrative systemet med Office 365, helt 
automatisk. 

Både å opprette og vedlikeholde brukere i skyene er 
fullautomatisert, og modulet integrerer fra forskjellige 
studieadministrative systemer. 

Office 365 gir blant annet mulighet for automatisk opprettelse 
i Azure AD, automatisk synkronisering av brukernavn og 
passord med Feide, i tillegg til mulighet for å opprette 
sikkerhetsgrupper og å velge hvilke funksjoner som skal være 
aktive i Office 365, som for eksempel Skype.

I tillegg ordnes lisenser og språk automatisk, slik at IT-
avdelingen sparer mye tid. 

Det er ikke nødvendig med ADFS/Dirsync, men vi kan eksistere 
sammen hvis det er nødvendig.

OFFICE 365 SHAREPOINT INTEGRASJON

Med integrasjonen til Office 365 SharePoint kan skolen kjapt 
og enkelt bruke SharePoint, uansett om dere lager deres egen 
SharePoint Portal eller får andre til å gjøre det for dere. 

Integrasjonen oppretter og vedlikeholder lærere og elever 
helt automatisk, på bakgrunn av datatrekk fra UMS. Rom kan 
også opprettes og vedlikeholdes automatisk, ut i fra klasser og 
aktiviteter. 

Det er derfor mange fordeler med integrasjonen, som sparer 
IT-avdelingen for administrasjonsoppgaver.

OFFICE 365



FRAVÆRSREGISTRERING
Moderne registrering av fravær

FRAVÆRSREGISTRERING 

UMS Fraværsregistrering er et verktøy til utdannelsessektoren, 
som gjør det enkelt å registrere fravær. 

Med et enkelt og intuitivt grensesnitt kan undervisere 
registrere hvem som er tilstede, hvem som er kommet for sent 
og hvem som er fraværende - bare ved å trykke på knappen 
med elevens navn og bilde. 

Grensesnittet bruker fargekoder, så det er enkelt å se hva de 
enkelte elevene er registrert som. Dere kan selv velge hvilke 
muligheter det skal være, og også hvilken farge de skal ha. 

Etter at fraværet har blitt registrert, blir det automatisk sendt 
tilbake til det studieadministrative systemet, dersom det er 
støttet. 

Hvis eleven har sendt en SMS, eller hvis det er notater til 
elevens fravær, ses det i oversikten. Enkelt og greit.

FÅ MER UTAV FRAVÆRSREGISTRERINGEN

Det er mulig å kjøpe ekstra moduler hvis dere vil ha mer ut av 
fraværsregistreringen:

• Fraværsregistrering Utvidet gir blant annet mulighet til
 å sende en SMS som inviterer eleven tilbake til timene,
 når det blir registrert fravær. 

 Modulet gir også adgang til et statistisk grensesnitt, som
 gjør det enkelt å få oversikt over elevens fravær.
 Samtidig gir det også mulighet for å bruke
 Foreldreportalen, slik at foreldre, verger, arbeidsgiver og
 andre relevante, kan følge en elevs skoleforløp. 

• Fraværsregistrering Kort er integrasjon til et
 kortsystem som registrerer når elever kommer og går. Alle
 elevenes innsjekk og utsjekk registreres automatisk i UMS. 

 Heretter har lærere mulighet for å kontrollere om
 registreringene er riktige og foreta endringer, hvis det
 er nødvendig. 

REGISTRER BÅDE PÅ WEB OG I APP 

Fraværsregistreringen foregår i UMS Web, nettleser eller UMS 
Skole App, hvis skolen har kjøpt den. 

I hverdagen er det kjappest å ta frem telefonen, åpne app’en 
og markere hvem som er for sene og hvem som har lovlig 
eller ulovlig fravær. Det tar lengere tid å starte dataen eller 
registrere på ark som skal leveres til studieadministrasjonen, 
og deretter skrives inn i systemet manuelt.

Hvis alle lærerne kan spare minutter hver gang det blir 
registrert fravær, blir det mange timer til sammen i løpet av et 
skoleår. 

MODULER

Vil du lære mer om hvilke moduler vi tilbyr, så klikk inn 
på den danske hjemmesiden vår, www.inlogic.dk. Her 

kan du lese mer om de enkelte modulene. 

Kontakt oss hvis du ønsker å høre mer om modulene 
fra en våre eksisterende kunder, så kan vi videregi 

informasjon til en relevant kontaktperson. 

Du kan ringe til oss på + 45 42 40 88 00 eller sende oss 
en e-post til salg@inlogic.dk.



Moderne kommunikasjon med SMS og App

SEND SMS OG UMS SKOLE APP

SEND SMS

Send SMS er en av grunnstenene i UMS løsningen vår. SMS 
er en effektiv måte å komme i kontakt med elevene på, fordi 
de nesten alltid har telefonen på seg og derfor kjapt ser 
meldingen. SMS er derfor et godt alternativ til mail, som ofte 
ikke blir lest. 

Med Send SMS modulet, kan skolen målrette 
kommunikasjonen, så elevene alltid er oppdatert. For eksempel 
kan læreren sende en melding hvis timen er avlyst eller 
klasserommet er endret. 

Etter at skolen har kjøpt modulet Send SMS, åpner det opp for 
ekstra moduler. Under finner du en kort beskrivelse av ekstra 
moduler som kan kjøpes.

• SMS Abonnement gir elevene mulighet til å få sendt  
 dagens skjema, endringer i skjema, nyheter fra skolen og  
 karakterer automatisk. 

• SMS Beredskap gjør at skolen kjapt og enkelt kan
 alarmere om evakuering i en krisesituasjon. 

• SMS Passord gjør det mulig for elevene å nullstille  
 passordet sitt, uansett tid og sted.

• SMS Skjema gir elevene mulighet til å få tilsendt dagens
 skjema ved å sende en melding til skolen med ordet
 ’skjema’.

• SMS Velkomst gjør det mulig for skolen å sende en
 automatisk velkomstmelding når nye elever begynner på
 skolen. 

UMS SKOLE APP

Med UMS Skole App møter skolen elevene på hjemmebanen 
deres. App’en er en standardløsning som kan tilpasses skolens 
behov, både med design og innhold. For eksempel kan dere 
velge å bruke skolens farger og logo.

UMS Skole App er oppbygget av moduler, så dere kan 
velge akkurat de funksjonene dere ønsker og har bruk for. I 
utgangspunktet gir app’en mulighet til å se skjema, karakterer 
og lese nyheter fra skolen. 

Ønsker dere å få mer ut av app’en har dere mulighet for å kjøpe 
ekstra moduler. For eksempel kan lærere registrere fravær og 
elevene kan oppdatere opplysningene sine, se lekser og ha 
studiekort i app’en. 

Det finnes mange fordeler med UMS Skole App. Det er ikke 
bare en klar konkurransefordel for skolen, men elevene får 
for eksempel den nødvendige informasjonen ved endringer, 
raskere tilbakemeldinger og oversikt over skjema og lekser. 
 
UMS Skole App fås til iPhone, Android og Windows Phone.

UMS SKOLE APP

Vil du lære mer om hvordan dere kan tilpasse og 
designe en egen app til skolen? 

Du kan lese mer om de forskjellige modulene til 
både SMS og App på den danske hjemmesiden vår, 

www.inlogic.dk.

Vi har en demoversjon av app’en som du kan prøve, 
så kontakt oss på tlf.: +45 42 40 88 00 eller e-post 

salg@inlogic.dk for påloggingsinformasjon.



130.837 ELEVER I SKYEN -HELT SMERTEFRITT?
Integrasjon til Office 365 hos ESIS

Sebastian Kim Morsony som er IT-arkitekt og systemkonsulent 
hos Erhvervsskolernes IT-Samarbejde (ESIS) i Danmark, skulle 
flytte 130.837 elever og kursister fra fem store fagskoler til 
Microsofts cloud-baserte samarbeidsplattform, Office 365.

ET PROSJEKT PÅ EN VISS STØRRELSE

Erhvervsskolernes IT-Samarbejde var på utkikk etter 
den beste mulige integrasjonen på markedet. Etter en 
grundig undersøkelse falt valget på UMS, et effektivt 
brukerhåndteringssystem som er kjent for problemfrie 
integrasjoner. 

UMS er utviklet av inLogic i Horsens i Danmark. Størstedelen av 
utviklerne har sittet som systemadministratorer på skolene, og 
de har derfor en særlig innsikt i skolens utfordringer. 

UMS brukes allerede av over 500.000 brukere i Danmark fordelt 
over forskjellige utdannelsesinstitusjoner. 

”Å flytte 130.837 (50.000 aktive) brukere til Office 365 høres ut 
som et stort prosjekt, men vi har ikke opplevd kaos. Vi har jo hatt 
inLogic i bakhånden, og UMS har gitt oss de verktøyene vi trengte 
for at prosessen skulle være kontrollerbar”, uttaler Sebastian Kim 
Morsony. 

DANMARKS KJAPPESTE INTEGRASJON TIL 
SKYEN

UMS leverer Danmarks kjappeste integrasjon når skolen skal 
i skyen. Konfigureringen tar bare 15 minutter hvis skolen 
allerede har UMS, og heretter starter opprettelsen i skyen.

UMS står for User Management System, og er skapt til å 
automatisere arbeidsvaner og frigjøre ressurser. UMS gjør 
det blant annet mulig å ha ett brukernavn og passord til alle 
skolens systemer. 

UMS integrerer både med skolens administrative systemer og 
eksterne systemer som Feide, LMS, Microsoft Active Directory 
og Exchange. 

”Da vi sendte våre 5 fagskoler i skyen med Office 365, var alt 
sentrert rundt UMS - uten UMS skulle vi brukt AFDS, hvilket 
naturligvis også ville være en god løsning. 

inLogic har kontinuerlig tilpasset produktet til vårt behov og 
samkjørt med Microsofts fortløpende utvikling. Det betyr at mange 
av tingene har blitt kodet underveis i forløpet.”

FRIHET OG EMINENT SUPPORT 

Når man drifter for flere skoler som Erhvervsskolernes IT-
Samarbejde, er det essensielt å velge en løsning der driften er 
økonomisk forsvarlig - også på sikt. 

Derfor la Sebastian Kim Morsony stor vekt på uavhengighet og 
handlefrihet når det skulle velges integrasjon. 

”UMS gir oss mulighet til å kunne gjøre mye selv, det gir en høy 
grad av frihet. Med UMS er vi ikke avhengig av et konsulenthus.

Uavhengigheten og fleksibiliteten er spesielt en fordel med 
oppdateringer, også på bunnlinjen. Vi sitter i et stort driftssenter 
og drifter for andre skoler, så vi er interessert i å kunne løse så mye 
som mulig på egen hånd.”

Tilgjengelig og fleksibel support var også et viktig aspekt i 
beslutningsprosessen.

”Supporten er eminent! Til og med i takt med at det kommer flere 
kunder og jeg ikke ringer kl. 23.00 lengere, så er det jo Jyder vi har 
med å gjøre... så vi er aldri et nummer i køen. 

Det er folk vi er glad i, og det menneskelige er faktisk enda en god 
grunn til å bli hengende,” avslutter Sebastian Kim Morsony.



PRIS, SUPPORT OG VEDLIKEHOLD

2. INSTALLASJON

Det betales for installasjon utenom selve prisen for UMS 
systemer og modulene. Installasjonstiden faktureres med 
NOK 1.080,- pr. time. Prisen for modulene avhenger av 
installasjonstiden. F.eks. hvis de valgte modulene krever 32 
timers installasjon vil installasjonsprisen bli som følger: 

PRODUKTER PRIS INSTALLASJONSTID

UMS lisens - 1100 
elever á 29 kr. per stk. 31.900 NOK 16 timer

AD Attributter 10.000 NOK 1 time

Office 365 Sync 25.000 NOK 1 time

Office 365 
Skjemabrikker 15.000 NOK 1 time

UMS Web 10.000 NOK 2 timer

Passord-endre 4.500 NOK 3 timer

Til sammen 96.400 NOK 24 timer

ÅRSELEVER PRIS PER ELEV

0 - 500 34 NOK

501 – 1.000 31 NOK

1.001 – 1.500 29 NOK

1.501 – 2.000 26 NOK

2.001 – 2.500 24 NOK

2.501 – 3.000 22 NOK

3.001 – 3.500   21 NOK

3.501 – 4.000 19 NOK

4.001 – 4.500 18 NOK

4.501 – 5.000 17 NOK

5.001 – 5.500 16 NOK

5.501 – 6.000 15 NOK

6.001 – 9.999 14 NOK

10.000 – 49.999 13 NOK

Over 50.000 Kontakt oss

Pris for installasjon - 24 timer á 1080 NOK pr. stk. = 25.920 NOK

UTREGNING, DEL 1

ÅRLIG LISENS FOR UMS

UTREGNING, DEL 2

3. TOTAL PRIS 

4. ÅRLIGE UTGIFTER

VEDLIKEHOLD

Vi gjør oppmerksom på at enkelte moduler ikke er inkludert 
i vanlig vedlikehold, fordi de er ekstra omfattende og derfor 
også krever mer å vedlikeholde. Kjøper du disse modulene 
betaler du et særskilt tillegg for vedlikehold.

For eksempel krever Office 365 SharePoint mer. Dersom dette 
modulet velges, vil prisen på årlig vedlikehold være 
20.000 NOK. 

OBS

Alle priser er eksklusiv moms. Vi tar forbehold for endringer i 
brosjyren og prislisten. 

SÅNN REGNER DU UT DIN PRIS PÅ UMS

Med UMS får du en skreddersydd IT-løsning, som passer 
akkurat til det dere har bruk for. Istedenfor å velge mellom 
pakkeløsninger som har ting dere ikke har bruk for, så kan du 
hos inLogic fritt velge mellom våre mange forskjellige moduler. 
På den måten får du det du har bruk for – hverken mer eller 
mindre. Dere får derfor en løsning som både er billigere og 
enklere, og som det lille ekstra kan dere alltid bygge på med 
flere UMS moduler etter hvert, hvis dere får lyst til det. 

Fordi dere setter sammen den UMS løsningen som passer 
best til dere, må det vurderes flere elementer når prisen skal 
utregnes. Under ses et eksempel på en VGS med 1100 elever. 

1. UMS + MODULER

UMS er grunnlaget for løsningen vår. UMS oppretter og 
vedlikeholder elever og ansatte, og kjøpte moduler fungerer 
ikke uten UMS. UMS betales med en årlig lisens, som dekker 
telefonsupport for opp til 3 navngitte personer innenfor normal 
arbeidstid. 

Den årlige lisensen dekker også fortløpende feilretting og 
oppdateringer av UMS og modulene (unntak for noen moduler). 
I tillegg er det også inkludert en workshop på skolen deres 
etter at installasjon er ferdig, slik at dere får en grundig 
forståelse for UMS og modulene.

Lisensen beregnes ut ifra antall elever på skolen. Prisen per 
elev vises i UMS tabellen under «Årlig lisens». Det koster ikke 
ekstra hvis UMS skal vareta ansatte. 

Samlet pris ved kjøp (96.400 + 25.920) = 122.320 NOK

Pris pr. år etter første år (UMS lisens) = 31.900 NOK



ÅRLIG VEDLIKEHOLD FOR ANTALL ÅRSELEVER

MODULNAVN PRIS I NOK INSTALLASJONSTID 0-2.000 2.001-4.999 5.000-9.999

APP
UMS Skole App 45.000 kr. - 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr.

Brukerinfo / Din informasjon 7.500 kr. 2 timer - - -

Fraværsregistrering til UMS Skole App 10.000 kr. - 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.

Lekser (web og app) 10.000 kr. 1 time - - -

Linker (web og app) 7.500 kr. 1 time - - -

Parkering (web og app) 5.000 kr. 1 time - - -

Studiekort til UMS Skole App 5.000 kr. - - - -

BACKEND
AD-Attributter 10.000 kr. 1 time - - -

Exchange Reviewer 4.500 kr. 1 time - - -

Exchange Skjemabrikker 20.000 kr. 8 timer - - -

Filserver-Flytt 7.500 kr. 2 timer - - -

Passord-Utløpsalarm 5.000 kr. 2 timer - - -

Power Save 5.000 kr. 2 timer - - -

SLI 7.500 kr. 2 timer - - -

FRAVÆR
Fraværsregistrering Basis 35.000 kr. 16 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

Fraværsregistrering Utvidet 25.000 kr. 6 timer 10.000 kr. 15.000 kr. 20.000 kr.

Fraværsregistrering Kort 25.000 kr. 12 timer 10.000 kr. 15.000 kr. 20.000 kr.

Sykemelding for ansatte 20.000 kr. 8 timer 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 

GOOGLE APPS
Google Apps Skjemabrikker 15.000 kr. 1 time - - -

Google Apps Sync 25.000 kr. 4 timer - - -

Google Drive Integrasjon 20.000 kr. 8 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

Google Sites & Class Integrasjon 20.000 kr. 8 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

INTEGRASJONER
BOSS Integrasjon 7.500 kr. 2 timer - - -

Casepoint Integrasjon 40.000 kr. 16 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

DAM Integrasjon 20.000 kr. 8 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

PaperCut Integrasjon 10.000 kr. 1 time - - -

Printerbetaling/-håndtering 5.000 kr. 1 time - - -

Pure Integrasjon 10.000 kr. 1 time - - -

Safeticket Integrasjon 7.500 kr. 2 timer - - -

TimeEdit Integrasjon 30.000 kr. 8 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

UMS Webservice 10.000 kr. 2 timer - - -

LMS

Canvas Integrasjon 30.000 kr. 8 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

ElearningForce Sharepoint  
LMS Integrasjon 30.000 kr. 16 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

Fronter Integrasjon 30.000 kr. 16 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

Moodle Integrasjon 20.000 kr. 4 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

Wizdom 20.000 kr. 4 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

UMS MODULPRISER



ÅRLIG VEDLIKEHOLD FOR ANTALL ÅRSELEVER

MODULNAVN PRIS I NOK INSTALLASJONSTID 0-2.000 2.001-4.999 5.000-9.999

OFFICE 365
Office 365 SharePoint Integrasjon 20.000 kr. 4 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

Office 365 Skjemabrikker 15.000 kr. 1 time - - -

Office 365 Sync 25.000 kr. 1 time - - -

Office 365 UMS SharePoint Portal 25.000 kr. 16 timer 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.

OneNote Class Notebook Integrasjon 10.000 kr. 4 timer 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.

SMS
SMS Abonnement 10.000 kr. 2 timer - - -

SMS Beredskap 5.000 kr. 1 time - - -

SMS Passord 10.000 kr. 1 time - - -

SMS Send 15.000 kr. 2 timer - - -

SMS Skjema 10.000 kr. 2 timer - - -

SMS Velkomst 5.000 kr. 1 time - - -

SMS Webservice 7.500 kr. 4 timer - - -

SELVBETJENING
Avansert CSV Eksport 5.000 kr. 1 time - - -

Brukerinfo 7.500 kr. 2 timer - - -

Brukerlås 5.000 kr. 1 time - - -

Eksamenshåndtering 20.000 kr. 16 timer - - -

Flettebrev 10.000 kr. 3 timer - - -

Fotoboks 7.500 kr. 1 time - - -

Gruppedrev 4.500 kr. 2 timer - - -

Gruppeopprettelse 15.000 kr. 8 timer - - -

Gjestebruker 10.000 kr. 2 timer - - -

Internettblokkering 10.000 kr. 2 timer - - -

It-Regler 15.000 kr. 2 timer - - -

Karakterer (web og app) 7.500 kr. 1 time - - -

Lekser (web og app) 10.000 kr. 1 time - - -

Linker (web og app) 7.500 kr. 1 time - - -

Massebruker 7.500 kr. 2 timer - - -

Parkering (web og app) 5.000 kr. 1 time - - -

Passord Kiosk 7.500 kr. 2 timer - - -

Passord-selvbetjening 4.500 kr. 2 timer - - -

Passord-endre 4.500 kr. 3 timer - - -

Skjema Web 15.000 kr. 2 timer - - -

SSO 10.000 kr. 24* timer - - -

UMS Web 10.000 kr. 2 timer - - -

UMS Velkomst 10.000 kr. 2 timer - - -

DRIFTSSENTER

Det finnes spesialavtaler for driftssenterfellesskap - kontakt oss for priser. 

* Antall timer kan variere.

UMS MODULPRISER
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Gå inn på hjemmesiden vår www.inlogic.dk/no for å 
se videoen vår som forklarer hva UMS er på under 

3 minutter. Logisk og enkelt!

UMS PÅ UNDER 3 
MINUTTER!

User Management System til utdannelsessektoren

EFFEKTIV BRUKERADMINISTRASJON

UMS oppdaterer automatisk all data i Microsoft Active Directory 
med data fra et eller flere administrative systemer. 

Resultatet er en integrert brukerdatabase og bare et 
brukernavn og passord for hver bruker, uansett hvor mange 
systemer brukeren er registrert i. 

Det synes vi er både logisk og enkelt. 

Vi har:

• 600.000 brukere i verden

• 380 skoler i Danmark

• 110 skoler på Grønland
 
• Flere skoler i Australia

VIL DU LÆRE MER OM UMS?

”Så kontakt meg ved å sende en e-post til salg@inlogic.dk eller 
ring til meg på tlf. nr. +45 42 40 77 87. Jeg forteller gjerne om alle 
fordelene UMS gir skolen din.” 

- Heine Møller Jensen, Salgssjef

Vil du lære mer om et bestemt modul, så klikk inn på det 
bestemte modulet på den danske hjemmesiden vår. På mange 
av produktsidene finner du nemlig kontaktopplysningene til én 
eller flere referanser.

Hvis du vil vite mer om hvilke skoler som allerede bruker UMS, 
kan du klikke inn på www.inlogic.dk/referencer. Her finner du 
også en full liste med alle kundene våre og cases.

UMS LETTER
ARBEIDSPRESSET FOR 

IT-AVDELINGEN

UMS GIR LÆRERE MER TID 
TIL Å UNDERVISE

UMS GJØR DET ENKLERE Å 
VÆRE ELEV


