
Integration med Gleerups portal
Skolsynk för Microsoft

Vad innebär en integration?
● Användarna loggar in med sina Microsoft-konton.

○ Microsoft-knapp på Gleerups inloggningssida.
○ SSO-länk: https://gleerupsportal.se?idp=microsoft

● Administration av användare och grupper sker i Microsoft 365-administration eller
bakomliggande register.

○ Elever, lärare och klasser/grupper synkas från MS SDS (School Data Sync),
via Skolsynk till Gleerups portal.

○ Om en användare sen tidigare finns skapad i Gleerups portal (samma
e-postadress) så används det gamla kontot, som uppdateras med ny
information från MS SDS.

● Tilldelning av licenser sker i Gleerups portal där lärare lägger licenser på användare
eller grupper.

Vad krävs för en integration?
● Det måste finnas en synkronisering med Microsoft School Data Sync (SDS).

Ni kan kontakta order@eventful.se om ni vill ha hjälp med att sätta upp MS SDS,
men Eventful tar ut en kostnad för detta i så fall.

● Synken kan endast ta med grupper som finns med i MS SDS.
● Man måste ha ett Microsoft-konto med fullständiga rättigheter i domänen för att

komma åt applikationen Skolsynk för Microsoft:
https://microsoft.skolsynk.se

Att tänka på
● Om befintliga konton i Gleerups portal har annan e-postadress än de som kommer

från synken så kommer det skapas nya konton och användarna förlorar den
information som fanns på det gamla kontot. Vid behov ska man alltså byta
e-postadresser i Gleerups portal innan man startar synken.

● Ofta finns väldigt många grupper i MS SDS och därför rekommenderar vi starkt att
man först synkar till testmiljön för att där kontrollera vilka grupper som synkas över.

● Ofta finns det bakomliggande synkar som tar tid, men när data är uppdaterad i MS
SDS så tar det ca en timme tills data är uppdaterad i Gleerups portal.



Frågor och svar (Skolsynk för Microsoft)

Hur skapar man lärare? Lärare skapas i MS 365-administration om de
inte där synkats från annat system.

Kan man skapa lärare i Gleerups portal? Nej.

Hur skapar man elever? Elever skapas i MS 365-administration om de
inte där synkats från annat system.

Kan man skapa elever i Gleerups portal? Nej.

Hur skapar man grupper? Grupper skapas i MS 365-administration om
de inte där synkats från annat system.

Kan man skapa grupper i Gleerups portal? Ja, man kan ha grupper både från Microsoft
och grupper manuellt skapade i Gleerups
portal.

När rensas lärare? Lärare rensas bort från Gleerups portal när
de rensas bort i MS 365-administration.

När rensas elever? Elever rensas bort från Gleerups portal när
de rensas bort i MS 365-administration.

När rensas grupper? Grupper rensas bort från Gleerups portal när
de rensas bort i MS 365-administration.
Manuellt skapade grupper rensas manuellt

Hur tilldelas läromedel? Läromedel tilldelas manuellt i Gleerups portal
på användare eller grupp.

Hur sker inloggning? Inloggning med Microsoft. SSO-koppling av
konton sker automatiskt då användare redan
finns i Gleerups portal med e-postadress från
Microsoft-domän.


