
I bägge verktyg vill vi ge de bästa möjliga 
förutsättningarna för en tätare kommunikation 
mellan skola elev. Via Skolplatsen kan skol-
personal till exempel kommunicera med elever 
och vårdnadshavare via e-post och sms. På samma 
sätt kan handläggare, administratörer och lärare 
enkelt vara i kontakt med sökande och elever via 
e-post och sms genom Alvis. De utskick som görs 
via Alvis visas dessutom på elevens studerande-
konto, vilket gör det lätt att få en överblick och 
innebär vidare att all kommunikation även hittas 
samlad här, som t.ex. utskick i form av kallelser. 

KOMMUNIKATION

En väsentlig del av alla de verktyg som används på 
daglig basis i verksamheter är naturligtvis att de ska 
fungera sömlöst och problemfritt. Uppstår det 
problem eller frågeställningar, är det av högsta vikt 
att dessa löses snabbt och smidigt. På Gotit har vi en 
support som står till kundernas förfogande - både 
per telefon och via mail – som ser till att besvara 
dina frågor och hjälper dig mer än gärna ifall 
problem uppstår.

SUPPORT

TILLGÄNGLIGHET

ANPASSNINGSFÖRMÅGA

HUR KAN ETT IT-STÖD BIDRA
TILL EFFEKTIV RESURSHANTERING?

Beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om och storleken av kommun/organisation, 
råder det naturligtvis skillnader i både arbetssätt och behov. Följaktligen fastän grunden utgör 

den samma  – dvs. själva applikationen för Alvis respektive Skolplatsen, utgår man från det 
arbetssätt som passar just den egna organisationen bäst. För att ett IT-stöd med dess funktio-

naliteter ska kunna nyttjas till fullo är det mest grundläggande steget att få verktyget att 
passa in i verksamhetens processer. Det är med andra ord de behov, krav och önskemål som 

just er verksamhet har, som styr hur ert IT-stöd ser ut. Och vi på Gotit hjälper er mer än gärna 
med denna process. Vidare är bägge våra IT-stöd flexibla sett utifrån ett behörighetsperspek-

tiv. Här kan ni som kund själva bygga behörigheterna och bestämma vem som gör vad på 
basis av den roll personen ifråga har. Detta skapar ett flöde i verksamheten och resulterar 
även i att rätt person gör rätt saker och att resurshanteringen blir så effektiv som möjligt.  

Utöver att själva verktyget är anpassningsbart, ordnar vi på Gotit användarträffar för att ytter-
ligare främja dialogen mellan användare och utvecklare. Varje vår arrangeras såldes en träff 
där du som användare av systemet dels har möjlighet att påverka utvecklingsinsatserna och 
dels träffa andra administratörer för byte av båd erfarenheter och tankar. Dessutom finns för 
respektive IT-stöd referensgrupper och genom dessa grupper har kunderna en än större möj-

lighet att påverka och styra utvecklingsinsatserna och komma med synpunkter och idéer. 

MINIMERA MELLANHÄNDER

Utöver att tillgängligheten ökar för alla involverade, undviker man risken för dubbelarbete. I 
och med att alla förändringar kan göras direkt i systemet hålls det alltid uppdaterat och 
administratörer och lärare undviker dubbelarbete. En egenskap som i allra högsta grad bidrar 
till förbättrad effektivitet. 

Till exempel säkerställer Skolplatsen rätt hantering av elevuppgifter enligt gällande lagar och 
förordningar. Det gör att rapporteringen till myndigheter som SCB, CSN och UHR sker både 
korrekt och smidigt. Dessutom innehåller Skolplatsen färdiga standardiserade lösningar för 
integrationer och kan med fördel integreras med till exempel lärplattformar och ekonomi-
system. Detta resulterar i allt mer effektiviserade processer i verksamhetens dagliga arbete och 
sparar resurser av flera slag, framför allt tid. Den förbättrade kontrollen avser även vårdnads-
havarfakturering och skolpeng – genom användningen av verktyget garanteras att rätt avgift 
når rätt vårdnadshavare. 

I Alvis kan anordnaren se avtalsregler och lägga in utbildningsanordnaravtal. Vidare kan vuxen-
utbildningen kontrollera sina kostnader genom prognos- och uppföljningsverktyg, samt 
simuleringar av antagningsvolymer och prislistor. Precis som den förbättrade kontrollen med 
hjälp av Skolplatsen avser faktorer som vårdnadshavarfakturering, säkerställs genom Alvis att 
anordnaren får rätt betalt enligt rådande avtal. Filgeneratorn är en ytterligare funktion som 
möjliggör att administratorn kan hantera statistik och vidare se till att all den information som 
läggs in i Alvis går att få ut som rapporter – tillgängliga att bearbeta vidare enligt behov. Precis 
som Skolplatsen säkerställer Alvis rätt hantering av uppgifter vid rapportering till myndigheter 
som SCB, CSN och UHR. Vår målsättning på Gotit är att göra det så lätt som möjligt för er som 
kund att göra rätt och givetvis: så svårt som möjligt att göra fel. Uppstår frågeställningar 
beträffande korrekt behandling av personuppgifter i våra IT- verktyg hjälper vi er mer än gärna.  

INGET DUBBELARBETE

Både Alvis och Skolplatsen är webbaserade IT-stöd, vilket gör att användaren kan komma åt 
systemet var än hen befinner sig. Ett webbaserat IT-stöd – även kallat en molntjänst – har 

de facto ett flertal fördelar för alla parter: elever, lärare,  vårdnadshavare och
administratörer. Genom att kommunicera och samarbeta via ett webbaserat IT-stöd skapas 

möjligheter till nya och mer flexibla sätt att arbeta  samtidigt som det funktionella 
verktyget möjliggör både enklare och mer effektiv kommunikation – utan att 

kompromissa aspekter som säkerhet. 

STRUKTUR

Med Skolplatsen får verksamheten ett komplett stöd 
för utbildningsplanering, kurs- och elevadministration 
samt betygshantering. Dels underlättar detta 
administrationen, dels skapas på så sätt struktur i 
skolverksamheten. I Skolplatsen kan även föräldrar 
till exempel smidigt direkt ansöka om barnomsorgs-
plats på förskola. Köhantering, placering och fakture-
ring kan sedan hanteras av behörig personal. Även 
Kulturskolans administration och exempelvis uthyr-
ning av instrument kan hanteras genom Skolplatsen. 

Alvis är framtaget utifrån de specifika behov som finns 
hos vuxenutbildningen. Med detta IT-stöd kan hela pro-
cessen hanteras: från kursutbud, studieadministration, 
antagning och ansökan till studerandeadministration – 
för både enskilda kommuner och utbildningsanordnare. 
Alvis har effektiva funktioner för kursgruppsplacering, 
betygshantering, rapportering och planering under 
utbildningstiden. Eleven kan själv i ”Mina sidor” se sitt 
schema, sin studieplan samt anmäla frånvaro och 
beställa betygsutskrifter. Vidare kan verktyget smidigt 
integreras med verksamhetens ekonomisystem, schema-
system och lärplattform. Kraftfulla funktioner för att 
hantera statistik gör att all information som läggs in i 
Alvis går att få ut som rapporter att bearbeta vidare. 

IT-STÖDET FRÅN FÖRSKOLA TILL GYMNASIESKOLA IT-STÖDET ANPASSAT FÖR ALLA FORMER 
AV VUXENUTBILDNING

För en effektiv resurshantering krävs 
– oberoende av storlek på verksamhet – struktur. 
Detta är ett av ledorden för bägge våra IT-stöd:
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FÖRBÄTTRAD KONTROLL OCH UPPFÖLJNING


