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Systemarkitektur

Carelink App and Administrator portal håndterer
data fra flere eksterne kilder og sikrer realtids

verificering og rapportering.



Supervisor Skanner App



Supervisor login og konfiguration

Supervisor logger ind i test-App. Efter godkendt login 
modtages en SMS på supervisors private telefon med 
engangs-pinkode til Appen



Tester login and configuration setup

Supervisor godkender TestlokationsID til brug for SSI 
indrapportering og indtaster LOT nummer ind testen
igangsættes.



Sprogmenu

Supervisor kan fra menuen vælge alternativt
sprog.



Hovedmenu

Supervisor kan fra hovedmenuen med et enkelt tryk:
• Starte registerering af en ny elev
• Indrapportere en test der er klar
• Appen holder styr på testens alder vha. en

timerfunktion. Timerfunktionen kan justeres så den 
understøtter de kendte tests på markedet.



Flow ved opstart af ny test

Supervisor opstarter med et enkelt tryk
opstarten af en ny test:
• Sygesikringskort skannes
• CPR nummer indtastes
• eCPR nummer indtastes

Efter indtastning verificeres CPR mod CPR.DK
Elevens telefonnummer indtastes og SMS med 
link til certifikat fremsendes til eleven.
Link kan også fremsendes som e-mail



Flow ved opstart af ny test

Supervisor kan, hvis det ønskes, indsamle flere
informationer til SSI.



Flow ved opstart af ny test

Inden testen gennemføres skannes QR kode, 
denne bruges til at unikt at kunne identificere
den enkelte test inden den fremsendes til SSI.



Flow ved opstart af ny test

Alle data er nu samlet.
I tilfælde af at SMS ikke er modtaget af eleven, 
kan denne nu gensendes på enten mobil eller
e-mail.



Indrapportering af resultat

Når en test er klar giver skanneren en lyd fra sig 
og testen bliver grøn. Herefter trykker 
supervisoren på ”test result”

Nu aflæses testbrikken og QR koden scannes.

Herefter har supervisoren mulighed for at 
klikke positiv, negativ eller ugyldig (inkonklusiv)



Indrapportering af resultat

Når Supervisor har indtastet resultatet
kontrollerer denne at dette blev indtastet
korrekt. Hvis det ikke er tilfældet kan supervisor 
rette fejlen ved at genindtaste.
Efter tjek fremsendes resultatet til serveren
som efterfølgende sender til SSI.



Administratorportalen





Loginskærm

• Administrator logger ind på portalen med eget brugernavn og
password.

• Efter godkendt login modtages en SMS på administrators private 
telefon med engangs-pinkode til portalen



Dashboard

Oversigt over:
• Dagens gennemførte test og resultatet af disse
• Akkumulerede resultater over gennemførte test og resultatet af disse



Supervisor data grid

Overblik over alle skolens registrerede supervisorer og deres status



Skanner data grid
Overblik over alle skolens registrerede skannere og status på disse




