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Baggrund:
Studiz er et resultat af en gruppe studerendes frustrationer over glemte/ 
ødelagte studiekort og manglende overblik ift. studierabatter. Formålet 
med Studiz er at gøre studielivet enklere, sjovere og billigere, og kon-
ceptet drives efter devicen ”Af Studerende - For Studerende”. 
 
Hvordan fungerer det?
Når man som studerende ønsker at oprette et digitalt studiekort, 
gøres dette ved at downloade Studiz app’en, som er tilgængelig på 
alle platforme (iPhone, Android og Windows Phone), og bekræfte sin 
studiestatus. Dette kan gøres direkte i app’en eller via www.studiz.dk. 
Verificeringsprocessen sker på forskellige måder, afhængigt af uddan-
nelsesinstitutionen. 

Sikkerhed
For Studiz er data-sikkerhed et nøgleord. Det er afgørende, at det digi-
tale studiekort kun er tilgængeligt for reelle, verificerede studerende. 
Studiz samarbejder derfor med de offentlige verificeringsdatabaser 
WAYF og UNI-C, omkring verificering af de studerendes studiestatus. 
For institutioner der ikke er tilsluttet en af disse, eller ikke anvender 
unikke login’s til den enkelte studerende, kan der uploads dokumenta-
tion for studiestatus (eks. billede af studiekort med udløbsdato).  

Den studerende bedes løbende (2 gange årligt, ved semesterstart), at 
genbekræfte sin status som aktiv studerende, hvilket sikrer, at der ikke 
er udstedt studiekort til personer uden aktuel til-
knytning til institutionen. 
For at modvirke misbrug, kan den studerende kun 
uploade billede til studiekortet én gang. Studiekor-
tet er desuden udstyret med en animation, der yderligere besværliggør 
snyd. 
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Fordele for de studerende
Udover at fungere som identifikation på uddannelsesinstitutionen, 
forbinder studerende studiekort med deres adgang til studierabatter. 
Derfor har Studiz samlet alle disse landet over, og indsamler løbende 
yderligere rabatter og tilbud til studerende. Mange studerende glem-
mer deres fysiske studiekort, da dette f.eks. er lagt i deres skoletaske, 
og har derfor svært ved at bevise deres studiestatus overfor byens 
butikker. Ens smartphone har man altid på sig, 
og ved at have et digitalt studiekort, har man 
således altid sit studiekort med, når man er på 
farten. Den aktive verificering muliggør lige-
ledes online studierabat ved handel i diverse 
webshops. 

De lokale butikker landet over er meget glade 
for det digitale studiekort, da de således er 
sikre på, kun at give studierabat til reelle studerende. Samtidig be-
høver de ikke kende 400 forskellige studiekort designs, men kan blot 
bede den studerende vise dem deres digitale studiekort.

Hvad kan det? 
Udover at fungere som ID, er der implementeret 
en QR/streg-kode, som kan anvendes til en lang 
række formål afhængigt af ønsker og behov hos 
den enkelte uddannelsesinstitution. På denne 
måde er  der mulighed for yderligere besparelser 
og effektiviseringer ved at  digitalisere resource-
krævende arbejdsprocesser, som eksempelvis: 

 - Bogudlån

 - Elev-fester og andre betalinger 

 - Fraværskontrol 

 - Printerkort 

 - Adgangskontrol til lokaler og bygninger

AppStore Windows PhoneGoogle Play

Få ALLE studierabatter og digitalt 
studiekort med Studiz app’en.

www.studiz.dk

HER TILBYDES 

STUDIERABAT
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Yderligere muligheder 
Studiz app’en giver endvidere uddannelse-
institutionen mulighed for at udsende push-
notifikationer, som f.eks. kan anvendes til 
korte beskeder omkring kantinen, aflysninger 
af lektioner, påmindelser om events, afleverin-
ger osv.

Fordele for uddannelsesinstitutionen:  
Uddannelsesinstitutionen har mulighed for at opnå en række fordele 
ved at indgå samarbejde med Studiz om deres studiekort: 
  
- Ca. 85% af de studerende vil vælge en fuldt digital løsning, såfremt  de 
fik valget. Således har institutionen mulighed for at spare udgifterne til 
produktion og indkøb af plastikkort.
 
 - Der anvendes uforholdsmæssigt meget undervisningstid på fotogra-
fering af studerende til studiekortet, og ligeledes planlægning af dette. 
Via det digitale studiekort, er dette arbejde flyttet til den studerende 
selv, mens uddannelsesinstitutionen stadig har alle billeder af de stu-
derende til brug for klasselister, via en simpel login-løsning på Studiz’ 
website.

- Via det indbyggede event/billet system, er der mulighed for at opnå 
fuld kontrol over såvel betaling som ID-tjek ifm. elevfester og andre ar-
rangementer på skolen.

 - Ved at tilbyde de studerende (og underviserne) et digitalt studiekort, 
opnår uddannelsesinstitutionen en markedsførings- og kommunikati-
onsgevinst, da denne således kan vise omverdenen, at man følger med 
den digitale udvikling. Ligeledes vil institutionens logo oftere blive 
eksponeret overfor lokale butikker, ifm. opnåelse af studierabatter, som 
også har en gavnlig effekt på studiemiljøet, da studierabatter er en vig-
tig del af mange studerendes økonomi. 
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Facts
 - Studiz app’en findes til alle platforme (iPhone, Android og Windows 
Phone), og er allerede blevet downloadet af mere end 50.000 danske 
studerende

- Via Studiz’ website, kan den enkelte studerende printe et papir stu-
diekort, og således er Studiz også tilgængelig for studerende uden 
smartphone.

- Studiz samarbejder på nuværende tidspunkt med mere end 1100 virk-
somheder omkring studierabat og med mere end 180 uddannelsesinsti-
tutioner.

- Studiz drives af studerende selv, med det formål at gøre studielivet sjo-
vere, billigere og enklere. Dette sikre høj relevans af indhold og udvik-
ling, samt lave priser for uddannelsesinstitutionens adgang til systemet. 

Er du interesseret i at vide mere om Studiz, og hvordan et samarbejde 
etableres, er du meget velkommen til at kontakte Lasse Tindbæk på 
tlf.: 29408339 eller mail: lt@studiz.dk.

”Vi har valgt at tilbyde de studerende det digitale studiekort som 

et alternativ til det traditionelle plastikkort, fordi vi mener, at det er 

vigtigt, at udvikle sig i takt med tidens krav. Vi ønsker at være til stede 

der, hvor de studerende er i dag. Derudover giver den automatiske 

registreringsløsning os mulighed for at spare administrative 

ressourcer, der kan bruges til gavn for de studerende”
 
JACOB GRØNBECH, TEKNISK SERVICELEDER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM 
        


