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Det digitale studiekort giver jer mulighed for at spare tid 
og penge, forbedre studiemiljøet og styrke jeres brand.

Mere end 95.000 studerende har registre-
ret sig som brugere af Studiz’ studiekort og 
rabatter.

DET DIGITALE 
STUDIEKORT



Et samarbejde med Studiz giver uddannelsesinstitutionen en lang 
række fordele.

•	 Med	det	digitale	studiekort	kan	I	spare	udgifter	til	såvel	produk-
tion,	som	indkøb	og	administration/support	ifm.	studiekort.

•	 Sikkerheden	øges	markant	og	gennem	løbende	verificering	
sikres	det,	at	institutionens	studiekort	bliver	tilgængelig	for	dem	
som	det	er	tiltænkt.

•	 Det	er	slut	med	tabt	undervisningstid	på	fotografering,	fordi	
den	studerende	selv	kan	uploade	billed.	

•	 Billeder	til	klasselisterne	kan	tilgås	via	en	simpel	login-løsning	
på	Studiz’	website.

•	 Samarbejdet	med	WAYF/UNI-C	gør	det	muligt	automatisk	at	
hente	opdateringer	fra	institutionens	databaser	til	Studiz’	sy-
stem.

•	 Det	bliver	muligt	for	jer	at	udøve	fuld	kontrol	ift.	identifikation	
og	betaling	af	billetter	ved	studiefester	og	studieture.

•	 Uddannelsesinstitutionen	opnår	en	markedsføringsmæssig	ge-
vinst	i	form	af	logoeksponering	og	signalværdi	ved	at	være	en	
digital	institution.

Hvorfor et digitalt 
studiekort?



Studiz appen er tilgængelig på alle platforme og kan hentes til 
iPhone, Android og Windows Phone.

Den studerende henter appen, opretter en bruger og bekræfter sin 
studiestatus. Det er simpelt og ligetil.

Vi hjælper jer i gang med systemet - og leverer også grundigt ud-
arbejdede guides, som hjælper både jer og de studerende godt i 
gang.

For den studerende uden en smartphone, kan der oprettes en 
bruger via Studiz’ website og printes ud på papir.

Download Studiz her:

Hvordan fungerer det?



Udløbsdato

Anvendelse

Sikkerhed

Uddannelsesinstitution

Banneret indikerer, hvil-
ken uddannelsesinstitu-
tion den studerende er 

tilknyttet.

En animation i bevægel-
se under den stude-

rendes foto betyder, at 
studiekortet er validt.

Baren indikerer, hvor 
studierabatten ønskes 
benyttet.

Datoen angiver, hvornår 
studiekortet udløber.

Studiz er Danmarks digitale studiekort, som henter verificeringer 
via den studerendes login i WAYF og UNI-C.

Overblik over det digitale 
studiekort



Vidste du, at...
... Studiz samarbejder med mere end 1.100 virksom-
heder omkring studierabat og 195 uddannelsesinsti-
tutioner.



Studiz’ digitale billet - og eventsystem fungerer ligesom det digi-
tale studiekort med verificeringer fra hhv. WAYF og UNI-C.

Som arrangør af en studiefest og andre events har I fuldt overblik 
over det pågældende arrangement via et login til systemet.

Op til arrangementets afholdelse kan der udsendes push-meddel-
ser i forbindelse med ændringer, og billetscanning sikre mulighed 
for statistisk opfølgning, samt komplet deltagerliste efter hvert 
afholdt arrangement.
 
Den studerende finder arrangementet i appen sammen med sit 
digitale studiekort. Derved er det let at sikre, at den studerende 
kan dokumentere sin adgang vha. studiekort og billet.

Adgangen sker via en QR-kode, som scannes direkte fra den stu-
derendes smartphone, med en selvvalgt QR-scanner app.

Korte facts

•	 Fuldt overblik via eget arrangør-login
•	 Oprettelse af forskellige billetgrupper - og priser
•	 Selektion af årgange, klasser m.v. som skal have adgang
•	 Kommunikation via mails og push-beskeder ved ændringer el. lign.
•	 Køb af billet kan ske via website eller app, hvor det digitale studie-

kort også er
•	 Statistiske opfølgninger efter hvert arrangement

Eventsystem



Oversigt over arrangement

Beskrivelse af et kommende arrangement.
Der kan sendes push-meddelser, tilgås 
deltagerliste og oprettes billetscannere.

Oversigt over billetter

Oversigt over typer af billetter tilknyttet 
arrangementet samt hvor der er solgt og 
scannet.

Billetadministration

I billetadministrationen kan der angives 
typer af billetter og priser.

Ligeledes kan der tilgås en oversigt over, 
hvor mange og hvor meget der er solgt for 

de forskellige stamklasser og hold.

Hvert arrangment kan duplikeres, så det er 
nemt at afholde lignende arrangementer i 

fremtiden. 



Studietursadministrationen fungerer ligesom eventsystemet.

Systemet er bygget op, så I kan indtaste de påkrævede betingel-
ser til den pågældende studietur.

Således sikrer I, at studieturene kun bliver tilgængelige for de rele-
vante studerende - og undgår dermed flere fejlregistreringer.

Systemet kan ligeledes håndtere rateopdelte betalinger og ud-
sende automatiske mails med betalingspåmindelser om deadlines 
- både til administrator og studerende.

Der kan også løbende føres kontrol med, om betalingerne går ret-
tidigt ind - og hvem der har og ikke har indbetalt de fastsatte rater.

Korte facts

•	 Specifikation af hvilke årgange studieturen skal gælde for og max. 
antal pladser

•	 Sikring af at samme rate/opkrævning kun kan betales én gang
•	 Automatiske mails til studerende og administrator ved snarlig 

deadline
•	 Mulighed for videresendelse af betalingslink til fx forældre

Administration af 
studieture



Oprettelse af studietur

Der kan indtastes vigtige oplysninger om 
studieturen, som fx dato og tid for afrejse, 
mødested, pris for den samlede tur m.v.

Rateopdelt betaling

Det er muligt at opdele betalingen i flere 
rater.

Dagsprogram

Der kan i systemet planlægges et pro-
gram for studieturen.

Ligeledes kan der tilføjes andre praktiske 
oplysninger og 

oplysninger om arrangøren.



Vidste du, at...
... den studerende kan printe studiekortet ud via 
Studiz’ hjemmeside? Dermed er studiekortet også 
tilgængeligt for den studerende uden smartphone.



Hos Studiz er datasikkerhed et nøgleord og gennemgribende for 
al udvikling.

Det er afgørende, at det digitale studiekort kun er tilgængeligt for 
reelle, aktive studerende, hvorfor verificering af studiestatus har 
top-prioritet hos Studiz, og vi bl.a. samarbejder med WAYF og 
UNI-C.

For uddannelsesinstitutioner som ikke er tilsluttet ovenstående 
databser tilbyder Studiz verificering af studiestatus via uploadet 
dokumentation eller via aktiveringsmail.

Hvert semester skal den studerende genbekræfte sin studieaktivi-
tet. Herved sikres, at studiekortet ikke fortsætter for personer uden 
aktuel tilknytning til institutionen. Der er også mulighed for at lade 
denne verificering kører automatisk via UNI-C eller WAYF.

For at modvirke misbrug kan den studerende kun uploade ét bille-
de til studiekortet pr. semester - med mindre der fra institutionens 
side ønskes et andet interval. Ved at lade de studerende udskiftes 
deres billede lejlighedvis sikres det at uddannelsesinstitutionen 
har adgang til opdaterede billeder, og at dette er retvisende.

Sikkerhed er afgørende



Det har aldrig været lettere for den studerende at have studiekort. 

•	 Med smartphonen som fast følgesvend er studiekortet altid 
lige ved hånden. 

•	 Gældende rabatter og tilbud er samlet ét sted, som er nemme 
at hente frem vha. appens kategorier og søgefunktion. Rabat-
ten for en fysisk butik kan også vises på kort, så det er let at 
finde vej.

•	 Den aktive verificering gør det muligt at handle til studierabat 
på online webshops.

Fordele for de 
studerende



Vidste du, at...
... at Studiz drives af studerende selv og har til formål 
at gøre studielivet enklere, sjovere og billigere.



Det digitale studiekort er meget mere end et studiekort og et ad-
ministrativt system for uddannelsesinstitutioner.

Ved at digitalisere en del af de ressourcekrævende opgaver kan 
I opnå besparelser og effektiviseringer, som er en hjælp for jer i 
dagligdagen.

Vi kan også hjælpe jer på mange andre opgaver, så som:

•	 Push-meddelser med skemaændringer 

og lign.

•	 Bogudlån

•	 Fraværskontrol

•	 Printerkort

•	 Kantinebetaling

•	 Adgangskort til lokaler m.v.

Og meget mere...



Studiz samarbejder i øjeblikket med +195 uddannelsesinstitutio-
ner. Du finder mange flere på linket her.

Vi samarbejder med

https://www.studiz.dk/institutioner


Vidste du, at...
... mere end 91.000 studerende har registret sig som 
brugere af Studiz appen - og vi tilbyder mere end 
1.200 rabatter.



”Vi har valgt at tilbyde de studerende det di-
gitale studiekort som et alternativ til det tra-
ditionelle plastikkort, fordi vi mener, at det er 
vigtigt at udvikle sig i takt med tidens krav.
Vi ønsker at være tilstede der, hvor de stude-
rende er i dag. 
Derudover giver den automatiske registre-
ringsløsning os mulighed for at spare admi-
nistrative ressourcer, der kan bruges til gavn 

for de studerende.”

Jacob Grønbech, Teknisk serviceleder på Fredericia Gymnasium

”



Er du/I interesseret i at vide mere om Studiz eller om mulighederne 
for et eventuelt samarbejde, kan Lasse Tindbæk kontaktes på føl-
gende måder:

Tlf. nr.: 29 40 83 39
Mail: lt@studiz.dk

Lasse Tindbæk
CEO & Founder

Kontakt


