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Den digitale køreskole

Umiddelbare fordele
Der er en række fordele ved at anvende Elevlog. I det følgende er 
nogle af de mest åbenlyse beskrevet: 

Enkel on-boarding
Oprettelse sker på køreskolens hjemmeside, hvor eleven tilmelder 
sig. Tilmeldingen valideres med NemID, så der er sikkerhed for 
elevens identiet. Tilmeldingen resulterer i automatisk oprettelse af 
en lektionsplan for den pågældende elev.

Digital lektionsplan
Den digitale lektionsplan er opbygget som din nuværende fysiske 
lektionsplan. Den er unik og følger eleven, hvilket gør det lettere at 
tilrettelægge undervisningen, da den nødvendige information altid 
er lige ved hånden. Eleven registrer sig for den pågældende lektion 
og efterfølgende kvitterer kørerlæreren for elevens gennemførelse.

Fuld logning
Alle registreringer, herunder rettelser og ændringer, logges 
automatisk i systemet. Det betyder, at der kan printes en udførlig 
log, som viser samtlige registreringer på den enkelte lektionsplan. 
Dette kan anvendes i forbindelse med kontrol og/eller som 
dokumentation for oplysningernes rigtighed.

Elevlog

Elevlog er en løsning specialudviklet til køreskoler, som digitaliserer håndteringen af hold, elever 
og lektionsplaner. Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med relevante interessenter, for at 
sikre brugervenlighed for både elever og kørelærer, for at tilgodese transparens og konsistens i 
køreuddannelsen og for til enhver tid at leve op til gældende lovgivning. Elevlog eliminerer det 
administrative bøvl med fysiske lektionsplaner og nedbringer risikoen for snyd. Det giver den 
motorsagkyndige sikkerhed for at oplysningerne i systemet er fyldestgørende og korrekte.

Hurtigt i gang
Elevlog er let at gå til. Det eneste du som 
køreskole skal gøre er, at beslutte om du vil 
integrere løsningen i dit website eller om 
du selv vil invitere elever til at oprette sig fra 
systemet. 

Sikker data håndtering
Elevlog leverer klippestabil data håndtering 
og gør det muligt, ved hjælp af rettigheder, 
at styre om kørelærer kan se data på tværs 
eller om en kørelærer kun skal kunne se 
egne hold og egne elever og dermed deres 
lektionsplaner. Elever har naturligvis kun 
adgang til at se og interagere med egne data 
og egen lektionsplan. 

Validering med NemID
Oprettelse af en brugerprofil - det være sig 
kørelærer eller elever er altid forbundet 
med NemID validering. Når først personens 
identitet er kendt fungerer applikationen 
med brugernavn og password validering.
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Tempus Serva er en danskejet IT-virksomhed, der i bygger på års erfaring fra konsulentbranchen. Virksomheden blev sat i verden for at udvikle en elastisk og 
skalerbar platform, som gør det muligt for forretningskonsulenter at skræddersy robuste enterprise-løsninger uden at kode. Platformen består af en række 
standardkomponenter, der kan kombineres vilkårligt for at matche de eksakte behov. Tempus Serva er så nem at benytte, at selv komplekse processer og 
arbejdsgange kan digitaliseres og automatiseres i løbet af få dage eller timer - Go digital fast. Tempus Serva har i flere år været benyttet af en række større 
organisationer, men ambitionen er, på tværs af industrier, at tilbyde de samme fordele til små og mellemstore virksomheder.

Elevlog

Betal kun for det du bruger
Med Elevlog konverteres lektionsplanen til en variabel omkostning. 
En elev - én lektionsplan. Der afregnes pr. elev og således betaler 
man kun for det faktiske antal elever.

Lav omkostning. Høj værdi
Elevlog koster kun 99 kr. pr. elev. Denne pris dækker hele 
køreuddannelsesforløbet forudsat at eleven ikke overskrider de 
pause-bestemmelser der er beskrevet i lovgivningen.

Hvordan fungerer Elevlog?
On-boarding af elever
Elevlog integreres på køreskolens hjemmeside, således at 
eleverne selv kan gå ind og oprette sig, når de har valgt at købe et 
køreundervisningsforløb. Oprettelsen valideres med NemID, så der 
er sikkerhed for elevens identiet og på baggrund af denne oprettes 
der automatisk en lektionsplan for den pågældende elev.

Lektionsregistrering
Når en elev møder til undervisning teoretisk eller praktisk, scanner 
eleven QR-koden for den pågældende lektion og registreres 
dermed på lektionen. Efter lektionen bekræfter kørerlæreren 
elevens gennemførelse med et enkelt klik - Gennemført.

Oprettelse og styring af hold
Som kørerlærer har du adgang til nemt og hurtigt at oprette hold 
efter behov og fra Dashboard har du fuldt overblik over alle dine 
hold. En kørerskole, der er organiseret med flere kørelærer, kan 
se hvilken kørelærer og hvilke elever, der er tilknyttet det enkelte 
hold. Data kan også filtreres, således at kun den hold-ansvarlige 
kørelærer kan se elever tilknyttet hans/hendes hold.

Enhedsuafhængig app
Elevlog er en web-baseret applikation, designet til at levere en god 
brugeroplevelse på tværs af enheder – det være sig desktop, tablet 
eller smartphone. Applikationen fungerer desuden i off-line mode, 
således at registreringer kan gennemføres selvom der ikke kan 
skabes forbindelse til internettet.

Elever vælger digitale køreskoler
Hvis du spørger unge mennesker hvad de 
vil foretrække – en analog køreskole eller 
en digital, er svaret rungende klart. De 
foretrækker naturligvis en digital køreskole. 
Hele deres hverdag er bundet sammen 
digitalt, og de udviser generelt større tillid til 
digitale løsninger.

Det er da også forståligt nok. Med Elevlog 
har eleven hele tiden fuldt overblik og kan 
følge med i hvor langt han/hun er nået i 
forløbet og hvilke emner, der skal læses op 
på til næste lektion. Gennemsigtighed er 
afgørende, da en mangelfuld lektionsplan 
kan resultere bøde og ultimativt, at eleven 
ikke kan komme til køreprøve.

Man risikerer heller ikke at glemme 
lektionsplanen til teori- eller køreprøve, den 
ligger altid fuldt opdateret og tilgængelig i 
skyen. Det reducerer stress i forbindelse 
med prøvesituationen og tillader eleven, at 
holde fokus på selve prøven.

Det anbefales dog altid at medbringe en 
printet version af lektionsplanen i forbindelse 
med teori- og køreprøve.

Prissætning Pris DKK

99,00

Gratis

2.500

Pris pr. elev

Standard opsætning

Special opsætning (branding)


