Skolsynk för Google
Integration med Gleerupsportal

Vad innebär en integration?
●
●
●
●

●
●

●

Elever loggar förslagsvis in i Gleerupsportal med sitt Google-konto.
Elever, lärare och klasser/grupper synkas från Google organisationsenheter och
grupper till Gleerupsportal.
Administration av användarkonton och lösenord sker i Google administratörskonsol.
Administration av grupper sker i Google administratörskonsol.
○ Man kan skapa klasser/grupper i Gleerupsportal, men dessa hanteras då
utanför synk.
Synken av användare sker i realtid, grupper sker minst en gång per dygn.
Om en användare synkas från G Suite, men sen tidigare finns skapad i
Gleerupsportal (samma e-postadress) så används det gamla kontot, som uppdateras
med ny information från G Suite.
Kopplingen mellan lärare och grupper hanteras inte av Skolsynk, så en lärare får
själv lägga till sig i rätt grupper i Gleerupsportal.

Vad krävs för en integration?
Det krävs att kommunen/skolan använder G Suite och har elever, lärare och grupper i
Google administratörskonsol på ett sätt så att det i Skolsynk-appen går att konfigurera hur
det hämtas ut från Google organisationsenheter och grupper.
●
●

Det krävs att du är inloggad i Google administratörskonsol med full access.
Installera appen från G Suite Marketplace:
https://gsuite.google.com/marketplace/app/skolsynk/621373563111

Att tänka på
●
●

För SSO från t.ex. lärportal till Gleerups används länken:
https://gleerupsportal.se?idp=google
Om befintliga konton i Gleerupsportal 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 Gleerupsportal innan man startar synken.
Vid läsårsstart, eller när du av någon anledning behöver göra stora förändringar i
organisationen, kan du pausa synken under förändringarna för att sedan göra en ny
provisionering.

Frågor och svar
Gleerupsportal med integration - Skolsynk för Google

Hur skapar man lärare?

Lärare skapas i Google Admin om de inte
där importeras från annat system. Synkas
direkt över till Gleerupsportal.

Kan man skapa lärare i Gleerupsportal?

Nej.

Hur skapar man elever?

Elever skapas i Google Admin om de inte
där importeras från annat system. Synkas
direkt över till Gleerupsportal.

Kan man skapa elever i Gleerupsportal?

Nej.

Hur skapar man grupper?

Grupper skapas i Google Admin om de inte
där importeras från annat system. Synkas
oftast direkt över till Gleerupsportal, men
minst en gång per dygn.

Kan man skapa grupper i Gleerupsportal?

Ja, man kan ha grupper både från
källsystemet och grupper manuellt skapade
i Gleerupsportal.

När rensas lärare?

Lärare rensas bort från Gleerupsportal när
de rensas bort i Google Admin.

När rensas elever?

Elever rensas bort från Gleerupsportal när
de rensas bort i Google Admin.

När rensas grupper?

Grupper rensas bort från Gleerupsportal när
de rensas bort i Google Admin. Manuellt
skapade grupper rensas manuellt

Hur tilldelas läromedel?

Läromedel tilldelas manuellt i
Gleerupsportal på användare eller grupp.

Hur sker inloggning?

Inloggning med Google Sign-In. Koppling
av konton sker automatiskt då användare
redan finns i Gleerupsportal med
e-postadress från Google-domän.

