
IT-STÖDET FÖR
VUXENUTBILDNINGEN



ALVIS
IbLAnD hInnER mAn mED ALLT och DET gåR båDE 
SnAbbT och EnkELT. mEn IbLAnD äR DET RAkA 
moTSATSEn. DET äR LäTT ATT bLI STRESSAD ÖVER 
SAkER Som InTE gåR Som DE SkA. VI kännER TILL 
ALLT DET DäR. DET äR FAkTISkT juST DäRFÖR ALVIS 
FInnS. hAR Du VåRT STÖD, Så kAn Du TänkA på 
AnnAT. FÖR näR SAkER FungERAR Som bäST  
TänkER mAn på DEm Som mInST. 



ALVIS FRån goTIT äR ETT wEbbASERAT, ADmInISTRATIVT IT-STÖD FÖR 
VuxEnuTbILDnIngEn. ALVIS pASSAR VuxEnuTbILDnIngAR I EgEnREgI, 
upphAnDLAD uTbILDnIng ELLER En bLAnDnIng AV DESSA.

FråN aNsökaN 
TILL aNTaGNING 
Alvis stödjer kursutbud, studerandeadministra-
tion, antagning och ansökan för både enskilda 
kommuner och kommuner i samverkan. All 
information som behövs för att administrera 
ansökningar och sköta antagningen finns på ett 
och samma ställe i Alvis. Alla kan när som helst 
se hela kursutbudet, skapa ett konto och göra 
en ansökan via nätet. när ansökan skickats in  
kan den sökande följa status och ta emot 
besked. Den sökande kan enkelt söka fler 
utbildningar och har koll på kurser, studie plan 
och antagningsbesked.  

FörENkLar 
sTUDEraNDEaDmINIsTraTIoNEN 
Alvis är framtagen utifrån de specifika behov 
som finns hos vuxenutbildningen. Alvis har 
effektiva funktioner för kursgruppsplacering, 
betygshantering, rapportering och planering  
under utbildningstiden. med Alvis går arbetet 
med handläggning av ansökningar och antag-
ningar snabbare och lättare.

när den studerande söker till vuxenutbild-
ningen så skapas en individuell studieplan. 
Studieplanen är ett levande dokument som 
studerande och behörig personal sedan kan 
se och ändra i. I mina sidor kan studerande se 
sitt schema och sin studieplan samt anmäla 
frånvaro och beställa betygsutskrifter. 

INVoLVErar 
UTBILDNINGsaNorDNarE 
För dig som är ansvarig inom vuxenutbildningen 
fungerar Alvis som ett kraftfullt redskap för att 
göra vuxenutbildningen tydlig och tillgänglig.  
utbildningsanordnaren kan få tillgång till delar 
av Alvis. Anordnaren kan därmed göra en del av 
administrationsjobbet som till exempel kurs-
gruppsplacera och sätta betyg. Administrationen 
kan hantera anordnare med olika utbud. bestäl-
laren kan skapa avtal, avtalsregler och prislistor 
för en eller flera utbildningsanordnare. 

Alvis kan integreras med verksamhetens 
ekonomisystem 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. Alvis säkerställer 
rätt hantering av uppgifter vid rapportering till 
myndigheter som Scb, cSn och VhS.

aLVIs sTöDjEr:
•  grundläggande vuxenutbildning 

•  gymnasial vuxenutbildning 

•  utbildning i svenska för invandrare 

•  Särskild utbildning på grundläggande nivå 

•  Särskild utbildning på gymnasial nivå 

•  Yrkeshögskola



•  ETT STÖD Som äR AnVänDbART FÖR ALL   
        FoRm AV VuxEnuTbILDnIng

•  kuRSkATALog 

•  wEbbAnSÖkAn

•  mInA SIDoR

•  kommunIkATIon

•  SchEmA

•  bEhÖRIghETSSYSTEm

•  AnTAgnIng 

•  STuDERAnDEADmInISTRATIon

•  InTERkommunAL hAnTERIng

•  näRVARo- och FRånVARoRAppoRTERIng

•  EkonomIhAnTERIng

•  pRISLISToR och pRognoSER 

•  STATISTIk

•  pRÖVnIngSAnmäLAn

•  RAppoRTERIng

aLVIs ErBjUDEr:

gotit
Första Långgatan 21
413 27 göteborg 
Sweden

tel: 031-704 17 90
fax: 031-701 05 07
info@gotit.se
gotit.se


