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Varsling af gebyrændring for anvendelse af Unilogin som følge af 

ny betalingsmodel for Unilogin-tjenesteudbydere 

I februar 2020 lancerede STIL et nyt og moderniseret Unilogin. Lance-

ringen var kulminationen på flere års udviklingsarbejde i bestræbelserne 

på at forbedre Unilogin til glæde for brugere og udbydere. Med lancerin-

gen blev den grundlæggende infrastruktur, brugervenlighed og sikkerhed 

forbedret væsentligt. Unilogin fremtidssikres dermed, da der bliver stadig 

større behov for højere sikkerhed i de løsninger, som elever, forældre og 

ansatte anvender i deres skolehverdag. 

 

De øgede krav til sikkerhed, oppetid og løbende forbedringer har bevir-

ket, at der i dag er væsentlig flere omkostninger forbundet med drift og 

udvikling af Unilogin, end der var for år tilbage. De øgede omkostninger 

har afstedkommet behov for en ny betalingsmodel, der kan øge tjeneste-

udbydernes (eksempelvis forlag, leverandører af læringsplatforme mv.) 

medfinansiering af drift og udvikling af Unilogin.   

 

Den nye betalingsmodel fastsætter den enkelte tjenesteudbyderes gebyr 

efter, hvor stor en belastning denne påfører Unilogins infrastruktur. Såle-

des vil udbydere med tjenester, der har få indlogninger pr. måned, fortsat 

kunne anvende Unilogin mod et lavt gebyr, mens udbydere med et større 

antal månedlige indlogninger vil få et større gebyr. Betalingsmodellen er 

beskrevet nedenfor. 

   

Fakturering efter den nye betalingsmodel træder i kraft 1. april 2022, og 

de første fakturaer vil blive sendt ud i august 2022. Ved første fakture-

ring afregnes for og pba. data fra 2. kvartal 2022. I august 2023 fakture-

res der for et helt år på baggrund af de forudgående 12 måneders data. 

Der faktureres således én gang årligt.  

  

Hvis du har spørgsmål til den nye betalingsmodel, er du velkommen til at 

kontakte mig, eller en af nedenstående kontaktpersoner fra Unilogin-tea-

met.  

 

Med venlig hilsen 

 

Klaus Østergård Jensen  

Kontorchef, Styrelsen for It og Læring  

klaus.ostergaard.jensen@stil.dk 

+45 25 23 42 22 
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Kontaktpersoner 

 

Ulrik Esmann Schrøder 

ulrik.schroder.esmann@stil.dk 

+45 3587 8596 

 

Lars Lomborg Nielsen 

Lars.nielsen@stil.dk 

+45 2523 4226 

 

Sanne Maaløe-Andersen 

Sanne.Maaloe-Andersen@stil.dk 

+45 2132 1853 

 

 

Ny betalingsmodel for Unilogin-tjenesteudbydere 

 

Den nye betalingsmodel for Unilogin beregner det årlige gebyr ud fra 

 tjenesteudbyderens samlede antal af unikke brugere pr. måned uan-

set antallet af tjenester  

 antallet af tilslutninger til Unilogins infrastruktur  

 

Årligt gebyr baseret på antal brugere  

Den nye betalingsmodel er baseret på den enkelte tjenesteudbyders sam-

lede antal af unikke brugere pr. måned. Antallet af unikke brugere opgø-

res for alle de tjenester, som udbyderen har, og beregnes som gennem-

snittet for de forudgående måneder. På baggrund af antallet af unikke 

brugere pr. måned opkræves et gebyr jf. priskategorierne i tabellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal unikke 
brugere pr. må-
ned 

Årligt gebyr (inkl. 1 
tilslutning) 

0-250 17.000,- 

250-499 34.000,- 

500-999 51.000,- 

1.000-1.999 68.000,- 

2.000-3.999 85.000,- 

4.000-7.999 102.000,- 

8.000-15.999 119.000,- 

16.000-31.999 136.000,- 

32.000-63.999 153.000,- 

64.000-127.999 170.000,- 

128.000-255.999 187.000,- 

256.000-511.999 204.000,- 

512.000- 221.000,- 
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Årligt gebyr for ekstra tilslutninger 

Endvidere opkræves et gebyr for antallet af ekstra tilslutninger til STILs 

Unilogin-infrastruktur. Den første tilslutning er inkluderet i Årligt gebyr for 

brugere. For tilslutninger derudover opkræves et årligt gebyr på 10.000,- 

pr. tilslutning.  

 

Eksempel - tjenesteudbyder med to tjenester, der samlet har 5.000 

unikke brugere pr måned. Tjenesteudbyderen har 3 tilslutninger til Unilo-

gins infrastruktur: 
 
Årligt gebyr for brugere jf. tabel ovenfor (inkl. 1 tilslutning)     102.000,- 
Årligt gebyr for ekstra tilslutninger; 2 stk. á 10.000,-             20.000,- 

Årligt gebyr i alt              122.000,- 

  

 

 

 


