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Vy
Vy och funktioner i webbläsare
I webbläsare kan man se scheman, nyheter, kalendern, meddelanden, länkar, uppgifter,
resultatregistreringar och annan dokumentation.

Vy
funktioner i appen

och

I appen kan man se scheman, nyheter, kalendern samt meddelanden. För övriga funktioner
som exempelvis resultatregistreringar och annan dokumentation så måste man logga in på
www.taby.se/schoolsoft via en webbläsare.För att logga in i appen behöver du tillåta det i
webbläsaren, se avsnitt: min profil
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Inloggning
Som elev loggar du in på SchoolSoft med ditt Täbykonto via webbadressen
taby.se/schoolsoft.
SchoolSoft finns även som app till mobiltelefon och surfplatta. Som elev i Täby kommun
loggar du in i appen med ditt Täbykonto

● Ladda ned app från App Store (iOS)
● Ladda ned app från Google Play (Android)

Funktioner
Startsida - Skolinfo - Min profil
I menyn överst på sidan i webbläsaren, kan man växla mellan Startsida, Skolinfosida och
Min profil-sidan.
På Min profil kan man ändra inställningar som exempelvis om man vill komma åt sitt konto i
appen och vad man vill se på startsidan.
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På startsidan kan du se ditt schema, kalenderhändelser, provkalendern och nyheter.Om
man klickar på pilarna vid sidan av Denna vecka så bläddrar man bakåt respektive framåt i
veckorna.

Om du klickar på en av veckodagarna så visas en översikt över den dagens lektioner och
läxor/prov. och om du klickar på pilarna sidan av “Idag” så bläddrar man bakåt respektive
framåt bland dagarna i veckan.
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Schema
Om du klickar på Scheman i webbläsaren så dyker ditt detaljerade schema upp.

Information på schemat.
●
●
●

På schemat ser du ämne, start och sluttid och en ikon som visar närvaro.
Du kan även klicka på en lektion för att få mer information.
Du kan även se när prov är inplanerade i schemat.
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För att se schemat gå in på “aktuellt” i appen.
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Ämnesöversikt i webbläsaren
Om man väljer ett av skolämnena i vänstermenyn så har man möjlighet att se planeringar,
uppgifter, resultat och matriser för det valda ämnet.

Inkorg i
appen
Under nyheter ser du de nyheter som är skickade till dig. Om du klickat på en nyhet så
kommer den att visa hela nyheten. Den blir då läst och kommer försvinna från "Olästa". Alla
nyheter finns kvar under "Alla" så länge den som publicerat nyheten valt att den ska vara
synlig.
Nyheter är information ut från skolan och kan inte besvaras.

Innehållsförteckning

Pushnotiser i mobilen
För att kunna ta emot pushnotiser så måste du godkänna det på din telefon/enhet.
Olika telefonen har olika inställningar för detta.
I iPhone hittar du dessa under: Inställningar - Notiser - Välj Schoolsoft listan och aktivera
eller avaktivera "Tillåt notiser"
Android kan vara lite olika, men generellt under: Inställningar - Aviseringar/Appar och
aviseringar - Visa appar - Välj Schoolsoft och markera eller avmarkera "Aviseringar"

