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Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3573002) er levert
Date: Wed, 8 Aug 2018 19:45:02 +0200 (CEST)
To: fs-support@fsat.no
From: tor.erga@uis.no
Nettskjema Svar til «Innsending av endringsønsker» er levert
URL: https://nettskjema.uio.no/user/form/submission/show.html?id=3573002 [Open URL]

Navn på din institusjon og ditt navn
Merk at avsender skal være FS-kontaktperson


Tor Erga

Din e-post


tor.erga@uis.no

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til
vedkommende


Ikke besvart

Dagens dato


08.08.2018

Overskrift/sakstittel


Ønske Studenbevisapp

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder


Studentbevisappen

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner


RT#260715

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes
behandlet på nytt.


UiS har blitt kontaktet av et firma (PocketID AS) som tilbyr en mobilapp for å ta bilde til
studentkortet sitt via sin egen mobil. Bildet overføreres til kort- og låsesystemet og
videre til FS.
Istedenfor at studentene må laste ned enda en app så ønsker vi å se på muligheten
for at denne funksjonen kan ligge som egen funksjon i Studentbevisappen.

Beskrivelse av problemstilling


I dag så tar studentekspedisjonen bildet som brukes på studentkortet/i FS med
fotoapparat, men dette er tidkrevende og skaper mye kø. Vi ønsker derfor å se på
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Tidsestimat:
alternativer til dette og at studentene kan bruke egen mobil til å ta bildet virker som en
spennende løsning.

Løsningsforslag


Det kommer en egen funksjon i Studentbevisappen hvor studentene kan bruke egen
telefon til å ta bildet til studentkortet/studentbevisappen. Bildet blir overført til
FS/Kortsystem og studentkort blir skrevet ut.
Kontrollen på at person på bildet er samme som kortet er utstedt til, skjer ved
utlevering av kortet ved legitimering. Samtidig blir også bildet satt som gyldig i FS og
blir tilgjengelig i til bruk i FS og i Studentbevisappen.

Vurdering av konsekvenser
Kost/nyttevurdering for egen institusjon


Studentene slipper å laste ned en egen app for å ta bildet hvis å ta bilde tatt med
egen mobil blir en løsning som vi går for. Hvis en ønsker at studentene tar bildet med
egen mobil, vil det være penger å spare på å utvilkIe en fellesløsning i stedenfor at
alle kjøper løsning fra ekstern leverandør.
I dagens løsning så brukes mye ressurser på å ta bildet til
Studentkort/Studentbevisapp.
Vedlagt følger mer info om app fra PocketID AS

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler


Ikke besvart

Eventuelle vedlegg
(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.)
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(87350 bytes)

Kommentar: Kostnader må avklares av Computas.

