Enkel och säker inloggning i skolan
- Inloggningstjänsten SL250 är lösningen
Onlinetjänsten SL250 innebär att skolor kan införa enkel och säker inloggning för alla roller
inom verksamheten. I SL250 erbjuds flera olika metoder för inloggning så att alla användare får
den inloggningsmetod som bäst passar användaren och det aktuella behovet av säkerhet.
Med tillvalen Mobilt BankID och MobilAppen från Svensk e-identitet uppnås hundra procent mobilitet för
alla användare. Genom att SL250 levereras som en onlinetjänst är administrationen eliminerad och
införandekostnaden låg.

Skolsystem integrerade med SL250
Adelnet, Dexter, edWise, First Class, Fronter,
Google Apps, Hypernet, InfoMentor, It’s learning,
Live@edu, Office 365, Procapita, Rexnet,
Schoolsoft, Skola 24, Unikum, ViaEcole, Vklass

Det här ingår i SL250
• EN inloggning till två valfria skolsystem.

Anslut till Skolfederation.se
Skolfederation.se är ett initiativ för att bidra till
utvecklingen av den svenska utbildningssektorns
användning av digitala tjänster och läromedel.
Med SL250 ingår även den tekniska anslutningen av er skola till Skolfederation.se.

• Uppstart, drift, förvaltning och support.

Tillval säkerhet
• E-legitimation (BankID, Nordea och Telia)

för vårdnadshavare.
• Säker tvåfaktorsinloggning för elever och

pedagoger.

”Vi såg snabbt alla fantastiska utvecklingsmöjligheter som Svensk e-identitets inloggningstjänst innebär för elever och lärare.
Ett inloggningssätt till skolans samtliga system
känns tryggt och smidigt till skillnad mot tidigare
då åtskilliga lösenord och inloggningssätt
figurerade.”
Torbjörn Lundström, Administrativ chef, Arlandagymnasiet

Övriga tillval
• Fler inloggningsmetoder (exempelvis Mobilt

BankID och App för surfplattor).
• Fler system att logga in till.

Information om inloggningstjänsten SL250
www.e-identitet.se/skola

Fördelar

Arlandagymnasiets satsning på SL250
www.e-identitet.se/skolfilm

• Snabbt och enkelt införande
• Enkelt för användarna
• Minimal administration
• Skalbart och flexibelt

Vill du veta mer eller beställa
Ring oss på 018 - 481 19 00 eller e-posta till
info@e-identitet.se

Svensk e-identitet AB är ett helsvenskt bolag med visionen att göra alla
marknadsledande inloggningslösningar tillgängliga och lättanvända för alla.

