Kursadministration
”Det bästa är SafetyNet är att vi
har kunnat automatisera många
av våra uppgifter.”
-Mads, Director of Software Services, IST

SafetyNet skapar ett molnbaserat kurssystem med IST
”Det bästa med SafetyNet är att
vi har kunnat automatisera
många av våra uppgifter.”
Så säger Mads Printzlau,
Director of Software Services på
IST, ett IT-bolag som skapar
programvaror till skolor och
daghem. IST valde att byta ut sitt
kurssystem för ett år sedan, för att
det gamla systemet inte längre
uppfyllde rådande säkerhetskrav.
Det var ett krav att det nya
systemet skulle vara molnbaserat, och att IST inte skulle
lagra någon data själva. Dessutom
vägdes ”funktionalitet och
automatisering” in vilket gjorde,
att IST valde SafetyNet
kursadministration.

”Och självklart även att priset är
rimligt. Det är ju också viktigt.”
Automatiserad kommunikation
IST värdesätter att mycket av
deras kommunikation med
kursdeltagarna kan hanteras
automatiskt via mejlmallar. Till
exempel sänds det automatiskt en
bekräftelse när en kursdeltagare
anmäler sig till en kurs, och en

påminnelse, med vägbeskrivning,
när kursen närmar sig.

”Alla dessa funktioner har vi inte
haft tidigare med vårt gamla
system.”
Enkelt att komma ihåg viktiga
detaljer

”Något som är viktigt för oss är
checklistan i SafetyNet … den är
mycket viktig och betydelsefull.”
Checklistan i SafetyNet
Kursadministration påminner om

vilka uppgifter som finns för
kommande kurser och tidpunkten
när de ska vara klara.
Kursadministratören får ett mejl i
inkorgen, när det finns en uppgift,
som ska lösas. På detta sätt har
IST alltid överblick över alla sina
kurser.

Hantering av större kurser och
evenemang

”Vi tycker om att vi inte bara kan
skapa endagskurser men faktiskt
även kan planera workshops med
olika spår i SafetyNet.”
SafetyNet kursadministration är
ett smidigt system som kan

hantera många olika element

inom varje kurs. Därför är det
möjligt att använda systemet till
att planera allt ifrån små kurser
med interna deltagare till stora
konferenser och workshops med
interna och externa deltagare.
”Vi har ställt många krav” med
hänsyn till vad systemet skulle
kunna hantera, säger Mads, och

”vi känner oss väl behandlade”.

… och allt är molnbaserat
Om varför IST valda just SafetyNet
säger Mads, ”Vi utvärderade flera

online-baserade system och även
några, vi själv skulle ha hostat. Vi
konkluderade, att om man kan få
alla SafetyNets smarta funktioner i
ett molnbaserat system, så är
SafetyNet bäst!”
Samarbete om
systemutveckling
IST var den första kunden som
använder FrontAvenue’s
Kursadministrationssystem i dess
nuvarande form som en
integrerad del av
administrationsverktyget
SafetyNet. Mads har ställt krav ut
ifrån IST’s behov, och baserat
dessa utifrån IST’s erfarenheter.
Mads förklarar att det har varit en
stor fördel att få lov till att ställa
krav, och att systemet har
förbättrats under tiden som det
har tagits i bruk. ”Vi har ju lärt oss

mycket genom att använda
systemet och återkopplat till er
vad som funkar och vad som inte
funkar.”
Även om det kan vara lite
frustrerande att vara med i ett
pilotprojekt säger Mads, att han
värdesätter processen, för att ”vi

kan skräddarsy saker och ting
enligt våra behov”. Det öppna
och ärliga samarbetet som
SafetyNets utvecklare har haft
med IST utgör grunden för
SafetyNet idag.

”Vi har ställt många
krav, och vi känner
oss väl
behandlade.”

Axintor
Axintor stödjer offentlig sektor,
företag och andra organisationer
med digitalisering av
verksamhetsprocesser inom
arbetsmiljö, kvalitet, miljö
och säkerhet.
Axintor är ett konsultföretag inom
verksamhetsutveckling som
skapar, inför och förbättrar
ledningssystem för arbetsmiljö,
kvalitet, miljö och
informationssäkerhet.
Läs mer på http://www.axintor.se

Om IST
IST har levererat IT-system och
tjänster till skolor, daghem och
kommunala förvaltningar i över
40 år. IST genomför drygt 70
kurser varje år. Alla dessa
administreras i SafetyNet.

Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om SafetyNet
eller vill boka tid för en
demonstration kan du kontakta
kundservice@axintor.se eller 073317 38 62.
Läs mer om SafetyNet
Kursadministration på
http://www.axintor.se/page/
kursadministration

