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Innledning

Denne dokumentasjonen omhandler Polylino og ILTs løsning for automatisk
synkronisering av kontoer med kundens system, samt for å koble til enkel pålogging.
Dokumentasjonen retter seg primært mot personer som jobber med teknisk
implementering som ønsker å vite mer om løsningen.
Automatisk kontosynkronisering kan implementeres på individuelle barnehager eller
skoler, men brukes av effektivitetshensyn, helst på en hel kommune eller en hel
uavhengig privat barnehagegruppe. Løsningene er rettet mot både kommunale og
private barnehager og skoler.

Dokumenthistorikk:
1.0 24-10-2020

Innledende versjon

1.1 06-11- 2020

Endring av kontaktinformasjon

1.2 03-12-2020

Oppdatert spesifikasjon for
datafildokumentasjon for FTP etter ny
utvikling

1.3 19-12-2020

Oppdatering av kontaktinformasjon

1.4 03-12-2020

Oppdatert karakterkodingsinformasjon.
Informasjon som står for sFTP kan nå brukes
til synkronisering.
Oppdaterte attributter i synkroniseringsfilen.
Brukere kan nå ha flere grupper og
organisasjoner i synkroniseringsfilen (FTPsynkronisering).

1.1

Hva er automatisk kontosynkronisering?

Automatisk kontosynkronisering betyr at alle brukerkontoer som en barnehage / skole /
kommune har i systemene våre blir opprettet og oppdatert helt automatisk. Løsningen
er basert på at vi automatisk og regelmessig får tilgang til data om brukere direkte fra
de egne systemene i barnehagen / skolen / kommunen. Dette er mulig med de
tekniske oppsett, som er beskrevet i avsnitt 2.
Automatisk kontosynkronisering kan brukes på i ulik utstrekkning, men implementeres
vanligvis på kommunal nivå for kommunale barnehager / skoler, eller for individuelle
barnehager / skoler når det gjelder friskoler. Løsningen tilbyr kraftige
konfigurasjonsmuligheter, og tillater filtrering av brukere. Det er for eksempel mulig å
ekskludere visse barnehager /skoler i en kommune.
Løsningen betyr flere store fordeler for deg som kunde. Til å begynne med elimineres
mye av det manuelle arbeidet som kreves for å oppdatere og administrere kontoer.
Basert på erfaring fra kunder som allerede bruker løsningen, ser vi at tiden brukt på
administrativt arbeid i våre verktøy blir drastiskt redusert.
En annen fordel er at kontoene i tjenesten vår oppdateres ofte og holder god kvalitet.
Med løsningen får nytt personale / foresatte / tilgang til verktøyene våre umiddelbart når
de blir registrert i barnehagens / skolens / kommunens andre system. Tidligere ansatte
og foresatte blir fjernet umiddelbart, og blir ikke liggende igjen som feil data.
Kontosynkronisering er en fordel for alle involverte parter, fra IT / IKT-koordinator som
unngår manuelt arbeid med administrasjon, til den enkelte bruker som får en sikrere
tilgang til våre verktøy.
Start derfor gjerne et samarbeid med oss for å sette opp dette. Kontaktpersonen hos
Polylino / ILT er teknisk supportteam. Kontakt dem gjerne på
teknisksupport@inlasningstjanst.se, eller 22 27 22 27 og spør om å bli oversatt til
teknisk support.
Implementeringen og bruken av automatisk kontosynkronisering er helt gratis for
alle abonnementskundene våre.

1.2

Løsning for implementering av automatisk
kontosynkronisering

Hvis dere bruker Googles skysystem G Suite (også kjent som G Suite for Education
[GSFE] og tidligere Google Apps for Education [GAFE]), tilbyr vi en veldig enkel,
moderne og enkel å implementere løsning i form av en egenutviklet app som blir
installert i deres Googles miljø. Appen er enkelt konfigurert for å hente relevante data
fra Google-miljøet deres, og sender dataen sikkert til oss. Les mer om denne løsningen
i avsnitt 2.1.

2 Implementering
2.1

Kontosynkronisering för G Suite

ILT og Polylinos automatiske kontosynkroniseringsløsning for G Suite er basert på en
egenutviklet app. Appen installeres i G Suite-miljøet deres og konfigureres til å sende
relevante brukere og deres data til oss. Appen er tilgjengelig i administrasjonsmiljøet i
G Suite-miljøet og kan bare konfigureres av administratorer. Appen er laget for å lese
bare informasjon fra G Suite-miljøet deres, og har verken funksjonalitet eller tillatelse til
å endre deres data på noen som helst slags måte.

Ta stilling til

Vil dere sette opp og konfigurere appen selv (med veiledning fra oss), eller vil
dere ha full hjelp fra oss med oppsettet?
Full uppsättningshjälp innebär att vi själva installerar vår app och konfigurerar
den åt er. Detta innebär att vi under uppsättningstiden behöver ha tillfällig
tillgång till er administrationsmiljö.
Full konfigureringshjelp betyr at vi selv installerer appen vår og konfigurerer den
for dere. Dette betyr at vi i løpet av oppsettperioden må ha midlertidig tilgang til
administrasjonsmiljøet deres.
Vi anbefaler at vi hjelper dere fullt ut med oppsettet hvis dere har muligheten til å
gi oss slik tilgang, ettersom arbeidet med å sette opp en god konfigurasjon blir
enklere og mindre tidkrevende fra deres side.

Steg for steg
1.

Opprett ett administratorkonto for appen vår. Administratorkontoen brukes av
appen vår for å få tilgang til rett data i miljøet deres, og må forbli i G Suite-miljøet
med sin rolle så lenge løsningen vår brukes.
a. Gi kontoen navnet "ILT App (ilt.app@doman)". Del ikke ut passordet til
kontoen, ettersom passordet til kontoen ikke behøver være kjent for noen.
b. Tilordne kontoen rollen som "Advansert Administrator".

c. Hvis dere vil ha full konfigureringshjelp fra oss, må dere opprette en
midlertidig støttekonto som vi kan bruke til å sette opp løsningen. I så fall
oppretter dere en ytterligere administratorkonto.
i. Gi kontoen navnet “ILT Support (ilt.support@doman)” og velg å
opprette et passord for kontoen automatisk.
ii. Velg å varsle påloggingen via e-post (Flere handlinger ->
Informasjon om e-postinnlogging). Gi beskjed om påloggingen via
e-post til teknisksupport@polylino.no
iii. Gi kontoen rollen rollen som "Advansert Administrator".
2. Vi konfigurerer appen vår. Avhengig av valg av oppsett, gjør vi enten dette for
deg, eller vi gjør dette sammen over for eksempel en videokonferanse. Uavhengig
av valg av måte, fører vi en dialog for å greie ut eventuelle spørsmål og ønsker i
oppsettet. På dette stadiet tester vi også oppsettet til løsningen for å sikre at
konfigurasjonen fungerer som ønsket.
3. I henhold til avtale om dato og metode setter vi løsningen live. I avsnitt 2.3 om
eksisterende kontoer, og avsnitt 2.4 om SSO-pålogging, går vi gjennom spørsmål
og hvilke avgjørelser dere trenger å ta en beslutning om før livesetting.

4. Når løsningen er live og vi har sørget for at alt fungerer som ønsket, kan den
midlertidige administratorkontoen "ILT Support" slettes eller lukkes.

Merk at kontoen "ILT-appen" må fortsette å eksistere med rollen "Avansert
administrator" i G Suite-miljøet så lenge løsningen brukes!

Manuell kontoadministrasjon: Selv når synkronisering er aktiv, kan kontoer opprettes
manuelt i Polylino / ILT. Følg gjerne samme standard når du oppretter manuelle
kontoer, ettersom brukeren deretter kan legges til synkroniseringen etterpå og deretter
motta brukeroppdateringer.

2.2

Styring av eksisterende kontoer ved direkte lansering

Har barnehagen / skolen / kommunen allerede eksisterende kontoer hos oss? Det er
viktig å forstå hva som vil skje med disse kontoene rent teknisk når du starter
automatisk kontosynkronisering, og å bestemme en plan for å håndtere dette.
Automatisk kontosynkronisering fungerer som en sann kilde til hvilke kontoer som skal
være i en barnehage / skolen / kommune når løsningen er slått på. Dette betyr at
kontoer som allerede eksisterer hos oss, og som fortsatt er inkludert i
kontosynkroniseringsløsningen, blir beholdt og overført til den nye
kontosynkroniseringsløsningen når den lanseres live. Eksisterende kontoer som ikke er
inkludert i kontosynkroniseringsløsningen vil bli slettet og dermed ikke migrert.
Det som nøyaktig definerer om en konto vil forbli og bli overført, er om det eksakte
brukernavnet til kontoen fremdeles er inkludert i kontosynkroniseringsløsningen.
Eksemplet nedenfor viser hvordan eksisterende kontoer påvirkes i forbindelse med
live-lanseringen, og hvordan kontoer med samsvarende brukernavn blir migrert, mens
de øvrige kontoene ikke blir migrert.
Eksisterende kontoer (rød =
kontoer som ikke er
migrert)

Kontoer i
kontosynkroniseringen

Kontoer etter live-lansering
(grønn = nyopprettede
kontoer)

adam.adamsen@kommune.no

adam.adamsen@kommune.no

adam.adamsen@kommune.no

bernt.berntsen

bernt.berntsen@kommune.no

bertil.bertilsson@ kommune.no

ceasar.ceasarsen@kommune.n
o

ceasar.ceasarsen@kommune.no

ceasar.ceasarsen

ceasar.ceasarsen@kommune.no

david.davidsen@kommune.no

Når det gjelder kontoer som migreres, vil brukere kunne fortsette å bruke kontoene
sine upåvirket av implementeringen av kontosynkronisering. For kontoene som ikke
overføres, er det to alternativer å velge mellom.

1.

Slett eksisterende kontoer i forbindelse med live lansering. Lister kan deretter
genereres på tvers av disse kontoene for å varsle brukerne. Hvis mange av de
eksisterende kontoene er utdaterte, kan dette være en god løsning.

2. Legg til eksisterende kontoer i en karantenegruppe i en periode. Hensikten med
en overgangsperiode er å gi brukerne tid til å bytte fra sine eksisterende kontoer til
de nye som administreres med kontosynkronisering. Kontoer som egentlig ville blitt
slettet forblir slik midlertidig til karantenetiden utløper. Du vil bli påminnet i god tid
før karantenetiden utløper.

Ta stlling till
Vurder og avgjør om kontoene som ikke overføres, skal plasseres i en
karantengruppe, eller om de skal slettes umiddelbart.

2.3

Forenkle påloggingen med SSO-pålogging

ILT / Polylino tilbyr flere forskjellige måter for brukere av våre tjenester til å logge på. I
tillegg til vårt vanlige brukernavn og passordinnlogging, tilbyr vi påloggingstjenesten
"Single Sign On" (SSO) Google.

Konvensjonell pålogging

En bruker har alltid muligheten til å logge inn på kontoen sin med vår konvensjonelle
pålogging (brukernavn og passord). For at en ny bruker skal kunne logge på med dette
påloggingsalternativet, må brukeren vite passordet sitt. Når du bruker
kontosynkronisering, er det to alternativer for dette.
1.

En e-post blir sendt til brukeren til e-posten som er spesifisert i kontoinformasjonen
når ett nytt konto opprettes av kontosynkroniseringen. E-posten inneholder en
lenke, som brukeren klikker på for å velge et passord for den nye kontoen sin.
2. Det settes et forhåndsbestemt felles passord som tildeles alle nye kontoer som
opprettes under kontosynkronisering. Brukeren kan da logge på for første gang
med brukernavnet og felles passordet, men vil av sikkerhetsmessige årsaker bli
tvunget til å endre passordet til et personlig valgt passord etter første pålogging.
Denne løsningen kan være praktisk hvis brukerne ikke har tilgang til / ikke bruker
egne e-postadresser.

Av sikkerhetsmessige grunner brukes et felles passord bare på nye
elevkontoer som opprettes. For nye lærerkontoer som opprettes, sendes alltid en
e-post for å angi et passord.

Hvis barnehagen / skolen / kommunen din i stor grad planlegger å bruke vår
konvensjonelle pålogging, og ser vanskeligheter med at hver enkel elev trenger tilgang
til e-posten sin, anbefaler vi at du bruker et felles passord. Hvis du derimot i stor grad
planlegger å bruke SSO-pålogging, vil det ikke være behov for løsningen med et felles
passord.
SSO-pålogging

ILT / Polylino tilbyr påloggingsalternativer for SSO: Google.
Vår automatiske kontosynkroniseringsløsning for Google inkluderer automatisk SSOpålogging med Google i forbindelse med implementering. Ingen ekstra skritt trenger å
tas.

3 Informasjon og sikkerhet
3.1

Informer brukere om kontosynkronisering

Før lanseringen av automatisk kontosynkronisering er det viktig å informere
sluttbrukere - om endringene som automatisk kontosynkronisering vil medføre. Her er
noen av de vanligste spørsmålene det kan være bra å informere om.

Å ta stillning til
Tenk over og bestem hvordan du vil informere brukerne om hva som skjer når du
implementerer automatisk kontosynkronisering. Hvordan sikrer vi at
informasjonen når ut til alle brukere? Hvilke informasjonskanaler vil dere bruke?
Hvem skal de kontakte med eventuelle spørsmål osv.?

Hva er automatisk kontosynkronisering?

Automatisk kontosynkronisering betyr at alle kontoer for barnehagen / skolen /
kommunen din hos ILT /Polylino opprettes og vedlikeholdes automatisk. Dette er mulig

gjennom et teknisk oppsett som ILT/ Polylino har satt opp sammen med barnehagen /
skolen / kommunen. Når denne løsningen brukes, trenger ikke ansatte / administratorer
opprette, vedlikeholde og slette kontoer hos ILT / Polylino selv. Alle
kontooppdateringer, inkludert oppretting av kontoer for nye elever, personale, skjer
helt automatisk i stedet.
Hva betyr automatisk kontosynkronisering for meg som personle / administrator?

Funksjoner som å opprette kontoer, oppdatere viss kontoinformasjon og slette kontoer
forsvinner fra tjenesten. Muligheten til å opprette / oppdatere både studentkontoer og
personalkontoer forsvinner. I stedet vedlikeholdes alle kontoer automatisk.
Kan jeg som personal / administrator endre passord for en elev?

Kontopassord håndteres ikke av den automatiserte løsningen, og kan derfor endres
som før.
Hva skjer med den eksisterende kontoen min som jeg har i ILT / Polylino?

Hva som skjer med eksisterende kontoer, avhenger av om du har valgt å slette
eksisterende kontoer eller innføre karantene i løpet av en overgangsperiode (se avsnitt
2.3 for mer informasjon). Velg svaralternativ 1 eller 2 nedenfor, avhengig av dette.
1.

Eksisterende kontoer slettes. Hva som skjer med kontoen din, avhenger av om
oppsettet av din eksisterende konto følger kontosynkroniseringsstrukturen.

Hvis kontoen din fungerer som normalt når du er logget inn, kan du fortsette å
bruke kontoen din som vanlig. All informasjonen din på kontoen, for eksempel
bøker i bokhyllen, vil finnes der.
Hvis den eksisterende kontoen din ikke følger strukturen i kontosynkronisering, må
du bytte til ett helt nytt konto. Ditt eksisterende konto blir deretter slettet når
overgangen til den nye løsningen finner sted. Du vil i stedet motta ett helt nytt
konto, som vil bli opprettet for deg i forbindelse med endringen. Du vil motta en epost med informasjon om den nye kontoen din og hvordan du får tilgang til den.
2. Eksisterende kontoer blir satt i karantene. Hva som skjer med kontoen din er
avhenger av om oppsettet av ditt eksisterende konto følger strukturen til
kontosynkronisering. Hvis kontoen din fortsetter å fungere og du ikke ser ordet
"KARANTENE" ved siden av navnet ditt når du er logget inn, kan du fortsette å
bruke kontoen din som vanlig. All informasjonen din på kontoen, for eksempel
bøker i bokhyllen, gjenstår.

Hvis du ser ordet "KARANTENE" ved siden av navnet ditt når du er logget inn, eller
hvis du har mistet noen av funksjonene i tjenesten, må du bytte til ett helt nytt
konto, som vil bli opprettet for deg i forbindelse med endringen. Du vil motta en epost med informasjon om den nye kontoen din og hvordan du får tilgang til den. Du
vil kunne bruke begge kontoene parallelt i en periode (vanligvis en måned) og du
vil da for eksempel kunne gå gjennom hvilke bøker du vil legge til i den nye
kontoen. Når karanteneperioden går ut, blir den gamle kontoen din slettet.
Hvordan logger jeg inn på ILT / Polylino når den nye løsningen er i gang?

Du kan alltid logge på alle kontoer akkurat som før, dvs. med brukernavn og passord.
Når den nye løsningen er aktivert, kan du også få tilgang til en annen
påloggingsmetode, med Google.

Tydeliggjør for brukerne hvilke alternativer de har for å logge på med
akkurat deres spesifikke oppsettning.

3.2

Kontosynkronisering og GDPR

Automatisk kontosynkronisering er en tilpasset løsning for å fungere godt med kravene
og målene som er innført i EU:s databeskyttelseslovgivning GDPR. Med automatisk
kontosynkronisering har du på barnehagen / skolen / kommunen god kontroll over
nøyaktig hvilken informasjon og hvilke data du sender til oss på ILT/ Polylino.
For å bruke automatisk kontosynkronisering kreves ingen spesielle
databehandlingsavtaler. Vi anbefaler imidlertid at du som kunde signerer en generell
avtale om personopplysninger med oss. Hvis du ikke allerede har signert en, vennligst
kontakt vår kundeservice (info@polylino.no) for informasjon og avtalsmal.

4 Hjelp og støtte
Du kan ringe kundesupporten vår mandag til fredag mellom klokka 8.00 og 16.30.
øvrige tider kan du sende oss en e-post.
Telefon: 22 27 22 27
Epost: info@kundeservice.no

På nettstedet vårt finner du filmer og guider som vil hjelpe deg underveis
https://www.polylino.no/filmer-og-guider/ Der finnes det også informasjon du kan bruke
til å informere elevenes foresatte om hvilke tjenester som er tilgjengelige på skolen din.

