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Brukerveiledning skoleskyssbevis

Veiledning for
skoleskyssbevis

PocketID AS

Skoleskyssbevis i
PocketID

Navigering til skoleskyssbeviset

Brukeren logger inn som vanlig i PocketID med sin feideident. I fanen “skyssbevis” vil
brukeren finne billetter tilgjengeliggjort på bakgrunn av innvilget søknad om skoleskyss. Kun
elever med gyldig skyssbevis vil se denne fanen.

Bevegende animasjon og kontrollkoden kan benyttes
av kontrollører ved eks kontroll på offentlig transport
for å vise at beviset er autentisk

Ved å trykke på dette feltet kommer en inn på
skyssbeviset

Aktuelle bevis vises og eleven kan svipe seg til andre
tilgjengelig bevis her

Visning av skoleskyssbeviset
Når eleven trykker på fanen fra hovedsiden vil en komme inn på det aktuelle beviset.

Skyssbeviset
Bevegende animasjon og kontrollkoden viser i hele
appen bortrett fra “kontrollvinduet”
Viser informasjon om navn på elev, gyldighetsperiode
for skyssrett og skyssrett i prosent
“Tilgjengelig“ viser fremtidige biletter. “Historikk” viser
brukte/utløpte billetter

Brukeren må aktivere sin billett før påstigning

Nært forestående biletter vises, men kan ikke aktivers
før riktig tidsrom.

Aktiver billett
Før påstigning må biletten aktiveres.
Om morningen vil automatisk avreisested være hjemmeadresse. På ettermiddag vil automatisk avreisested
være skoleadresse.
* Brukere med flere hjemmeadresser får mulighet til å
velge Avreisested / destinasjon ut fra registrerte hjemmeadresser.

Kontroll av billett
Ved aktivering endres knapp fra “aktiver” til “kontroll”
Ved å trykke på “kontroll” vil vindu med animasjon dukke
opp. Animasjonen vil inneholde datostempel.

Gyldig til (dato og klokkeslett)

Logoen vil bevege seg rundt på skjermen

Billett historikk
Under fanen “Historikk” vil man finne brukte og
ubenyttedevvbiletter.

“Historikk”

Utløpte biletter vil vise i rødt

Ubenyttede biletter vil være grået ut, og kan ikke
aktiveres.

Skoleskyssbevis i
webportalen
Rediger elev
Dersom en følger handlingen «rediger elev» vil en komme til elevkortet med ytterligere
informasjon registrert på den enkelte elev. Her vil man også finne informasjon om
skoleskysskortet

Skysskort

Fanen “skyssbevis” leder til yttligere informasjon.

Som skole- og elevadministrator har man ikke
redigeringsrettigheter i skoleskyssbeviset. Oppdateringer
kommer fra AtB

