
 

 

 

  

m
i
n

f
a

g
p

l
a

n
.
n

o

 

 

  
  
  

Brukerveiledning  

- Beskrivelse av SMS 

funksjonalitet for brukere av 

minfagplan.no 

 

Dokumentnummer: BV-001 

Revisjon 01-03  

Dato: 17.08.2017 

 

www.minfagplan.no 
Froma Software AS | Øvregate 2 | 2380 Brumunddal  

t: 852 40 836| e: support@minfagplan.no 



Brukerveiledning                      Revisjon 01-03 

Side - 2  

 

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 

2 Introduksjon ...........................................................................................................................................................................3 

3 Hvordan logge seg inn på SMS tjenesten i minfagplan.no? ...................................................................................................4 

4 Hvordan komme i gang? ........................................................................................................................................................5 

5 Beskrivelse av funksjonalitet .................................................................................................................................................5 

 

  



Brukerveiledning                      Revisjon 01-03 

Side - 3  

 

2 INTRODUKSJON  

 

SMS løsningen fra minfagplan.no er en tjeneste for alle som ønsker en toveis kommunikasjon mellom skole og foresatte.  

Meldingene rutes automatisk til riktig mottaker fordi de foresatte er registrert med mobilnummer. I tillegg vil alle SMS bli 

rutet til en mailadresse for skolen slik at det ikke er noen meldinger som ikke blir lest dersom mottaker av en eller annen 

grunn er borte den dagen. 

Meldinger kan sendes ut av minfagplan.no til enkeltpersoner, grupper eller ansatte avhengig av konfigurasjon. 

 

Det er også mulig å bruke SMS tjenesten som en selvstendig tjeneste uten abonnement av minfagplan.no 
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3 HVORDAN LOGGE SEG INN PÅ SMS TJENESTEN I MINFAGPLAN.NO? 

Det er to måter å logge på minfagplan.no: via mobiltelefon og via Feide. For elever og skolens personell er Feide det naturlige 

valget. For foresatte kan man bruke valget minfagplan.no og logge på med mobiltelefon. 

 

Innlogging (foresatte):  

 Brukeren går til minfagplan.no og velger Logg inn. 

 Velg minfagplan.no som innlogging.  

 Bruk mobilnummer og passord. Hvis du har glemt passord eller ved første gangs pålogging kan du trykke knappen Ny 

kode. Nytt passord sendes da umiddelbart til din mobiltelefon. 

 Bruk tilsendt nytt passord ved innlogging. 

 

Viktig! 

Dersom foresatte telefon eller e-mail ikke virker kan man selv korrigere informasjonen i elevens tilgang til minfagplan. 

 

Innlogging (elever og lærere):  

 

Når skolen velger å bruke Feide som autentisering gjelder følgende innloggingsprosedyre: 

 Brukeren går til minfagplan.no og velger Logg inn. 

 Dersom brukeren allerede er innlogget f.eks i Fronter vil innlogging skje automatisk.  

 Hvis brukeren ikke er innlogget skriver man inn sitt Feide brukernavn og passord. 

Viktig! 

Ved første gangs innlogging vil minfagplan.no opprette brukeren automatisk. Husk at Feide informasjon kun inneholder 

informasjon om skolens personell og elever. Foresatte kan også logge seg inn, men de må bruke mobilløsningen.  

Dersom brukeren er knyttet til en skole som ikke har avtale med minfagplan.no vil brukeren bli avvist.  
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4 HVORDAN KOMME I GANG? 

Fra menyen i minfagplan.no finner du hel til venstre et mobil ikon som åpner SMS dialogen.  

 

 

5 BESKRIVELSE AV FUNKSJONALITET 

Når du er logget inn finnes det tre ulike elementer i visningen: Grupper, Meldingsdialogen og Ny melding: 

 

Grupper:  Helt til Venstre i menyen ser du alle grupper som er konfigurert for skolen. Det er her mulig å velge en eller flere 

grupper å sende meldinger til.  

Meldingsdialogen:  Til venstre ser du meldingsdialogen der alle meldinger for hver enkelt bruker vises. Man kan klikke på 

dialog symbolet eller meldingsteksten for å se på all historikk mot dette nummeret.  

Ny melding: Nederst i dialogen finner man meldingsdialogen. Her skriver man inn selve meldingen som man ønsker å sende 

ut.  

 

 

 

 


