Till alla medarbetare: Single-sign-on för Vittra

Nu införs Single-sign-on på alla Vittras skolor. Det betyder att användarnamnet och lösenordet
som du använder för att komma in på SchoolSoft nu även kommer att fungera till många andra
tjänster, som e-post och Google suite for education.
Ändringen kommer att genomföras den 14 juni och gäller även för elever.
Loggar du in via SchoolSoft ska du gå in på den här sidan: https://sms.schoolsoft.se/vittra/
SSO
och använda ditt vanliga användarnamn och lösenord för att komma in:

Loggar du in via Google ska du gå in till den här sidan: http://drive.ga.vittra.se
och använda ditt användarnamn och lösenord till SchoolSoft för att komma in.
Loggar du in via ex google.se eller google.com måste du ange hela din e-post adress i google (ex.
fornamn.efternamn@ga.vittra.se) och samma lösenord som till SchoolSoft.
Använder du eller dina elever en iPad så fungerar detta inte med appar utan enbart via en
webbläsare ex. Safari eller Chrome.
Har du glömt ditt lösenord till SchoolSoft/Google kommer du att kunna återställa det via
Kontowebben och det slår då igenom i övriga system. Det är därför viktigt att du omgående
registrerar tel.nr eller annan e-post adress här -> https://konto.academedia.se
Vill du endast byta lösenord så kan du göra det antingen i SchoolSoft eller i Kontowebben och
det slår då igenom i övriga system.
Om du har ställt in tvåstegsverifiering för ditt Google-konto kommer det att sluta fungera i och
med förändringen. AcadeMedia IT kommer att erbjuda en ny lösning för det inom kort.

VIKTIGT! Logga ut
Om någon annan ska använda en dator eller iPad som du varit inloggad på är det viktigt att du
loggar ut ur både SchoolSoft och Google (alla tjänster du är inloggad på ex. Drive, Classroom, epost).
Logga först ut stäng sedan din webbläsare helt. Risken är annars att du fortfarande är inloggad på
en annan tjänst som någon annan kan få tillgång till.
Om du upplever problem som du inte kan lösa med hjälp av dem får du gärna höra av dig till
AcadeMedia IT.

