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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 uploades 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. Studie-
kortet er desuden udstyret med en animation, der yderligere sikre mod 
misbrug. 

AppStore Google PlayWindows Phone
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Digitalt studie- og medlemskort
Udover at app’en fungerer som ID til uddan-
nelsesinstitutionen, kan der også indsættes en 
indikator for medlemsskab af en studieforening. 
På denne måde kan den enkelte studerende 
fremvise sit medlemsskab og studieforeningen 
og behøver ikke klistermærker og lign.  
 
Dette kan være brugbart til f.eks. fester eller fre-
dagsbarer, hvor den studerende skal kunne frem-
vise medlemsskab af en specifik studieforening. 
Endvidere sikre dette også en yderligere ekspo-
nering og tydeliggørelse af studieforeningen, 
ved at dennes logo altid fremvises når studiekor-
tet anvendes. 

 
Studieforenings-admin
Via login for studieforeningen er det muligt at administrerer forenin-
gens medlemmer, der kan endvidere udsendes push-beskeder til disse 
f.eks. ifm. påmindelse om arrangementer og events. Såfremt det ønskes 
kan der også laves en lille klumme for studieforeningen som kan udsen-
des i forbindelse med Studiz månedsmail. Via admin siden er der også 
mulighed for at oprette arrangementer/fester (event-system), og der 
kan tilføjes yderligere funktionalitet efter ønske fra foreningen (dette 
kunne f.eks. være betaling af medlemsskab, studieture mv.). 
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Push-beskeder 
Via foreningslogin og Studiz app’en kan der kom-
munikeres med foreningens medlemmer via push-
beskeder. Dette giver mulighed for at påminde de 
studerende om forestående arrangementer, nye tiltag, 
fester osv.  
Der kan sendes besked til såvel en enkelt studerende 
som til alle foreningsmedlemmer.
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Studierabatter 
Såfremt studieorganisationen måtte ønske, kan der leveres en API/iframe 
løsning til organisationens website, hvor der kan vises udvalgte studiera-
batter f.eks. afhængigt af lokation eller kategori. 
 
Specielle studieforeningsrabatter
Måtte studieorganisationen ønske selv at lave specielle rabatter til sine 
medlemmer, eller er der allerede sådanne aftale, er det muligt at få disse 
vist i en speciel kategori, som kun bliver tilgængelig for organisationens 
verificerede medlemmer.

Yderligere samarbejde 
Såfremt studieorganisationen har ønsker til andre eller yderligere funktio-
naliteter, så er Studiz altid meget interesseret i en dialog, såfremt sådanne 
kan indregnes i det overordnede formål:  
At gøre studielivet billigere, enklere og sjovere. 

Event-system
I Studiz app’en er der indbygget event-system, som 
kan håndterer såvel gratis som betalte arrangemen-
ter. Systemet er bygget op omkring verificeringen, 
hvilket sikre, at det kun er foreningensmedlemmer 
som har adgang til billetter. Billetten er indbygget i 
app’en, hvilket gør at man ikke længere behøver have 
papirbilletter med, men derimod har det hele i sin 
smartphone. 
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Generelle fordele for de studerende
Mange studerende forbinder deres stu-
diekort med adgangen til studierabatter. 
Derfor har Studiz samlet alle studierabatter 
landet over, og indsamler løbende yderlige-
re rabatter og tilbud til studerende. Mange 
studerende glemmer deres fysiske studie-
kort, da dette f.eks. er lagt i deres skoleta-
ske, 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 ligeledes online stu-
dierabat ved handel i diverse webshops. 

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

AppStore Windows PhoneGoogle Play

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

www.studiz.dk

HER TILBYDES 

STUDIERABAT
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Facts om Studiz
 - Studiz app’en findes til alle platforme (iPhone, Android og Windows 
Phone), og er allerede blevet downloadet af mere end 40.000 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 900 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.


