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”Alla har rätt till en
bra skola”

IST EVERYDAY
IST Everyday består av produkterna IST Administration,
IST Lärande, IST Schema och IST Everyday Services. IST
Everyday kan ge dig som arbetar inom skolan de verktyg
du behöver för att möta de dagliga utmaningarna på bästa
möjliga sätt.
Alla produkter är utvecklade för en allt mer digitaliserad
skola och värld. Varje produkt är uppbyggd av applikationer,
tjänster och integrationer som kan kombineras för att passa
olika verksamheter och roller. Och samtidigt fungera som en
sammanhållen, enhetlig och fullt ut integrerad lösning.
Våra produkter är molnbaserade och uppbyggda av ett antal
applikationer och tjänster. Alla produkter kan också innehålla kompletterande lösningar och integrationer från utvalda samarbetspartners. De olika delarna kombineras sedan
för att passa olika funktioner, roller samt verksamheter och
fungerar som en enhetlig lösning.

Med ISTs produkter har du all funktionalitet på ett och
samma ställe som nås via en enda inloggning och är åtkomliga närhelst användarna behöver det. De flesta processer är
automatiserade vilket minimerar den manuella hanteringen.
ISTs tjänsteutbud växer kontinuerligt och består idag dels av
produktnära utbildnings- och supporttjänster, dels av mer
verksamhetsnära tjänster kring kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och det nya ledarskapet.
Vårt nätverk växer ständigt och vi knyter kontinuerligt till
oss nya värdefulla kompetenser och produkter. Det innebär
att du som kund och användare kan dra nytta av ytterligare hundratals lösningar och integrationer från våra många
samarbetspartners.
Med IST vid din sida är du redo att möta skolans många
utmaningar med nya krafter och förmågor.
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IST Administration för Vuxenutbildning och SFI ger en effektiv
hantering från utbud, antagning
till daglig kursadministration. Det
är en användarvänlig och rollbaserad webblösning.
Den sökande kan enkelt ansöka
via webben, såväl enstaka kurser
som kurspaket och administratören kan enkelt planera arbetet
och har hela tiden tillgång till rätt
funktioner för att hantera granskning, antagning, antagninsbesked, utskick av notifieringar via
SMS med mera.
IST Administration är en lösning
som ger en bättre hantering, bättre datakvalitet och som samtidigt
förenklar det dagliga arbetet med
effektivt stöd i såväl ansökningsoch antagningsprocessen som administrationen av kursdeltagare.

FÖRDELAR MED
IST ADMINISTRATION
1 Modern och molnbaserad
1 Allt på ett ställe
1 Automatiserade processer
1 Mer tid till det som är viktigast - Kursdeltagarna

IST ADMINSTRATION ÄR
ANPASSAT FÖR
1 Kursdeltagare
1 Lärare & Pedagog
1 Studie- och yrkesvägledare
1 Ledning & Administratör

I över trettio år har IST utvecklat IT-lösningar för en skola där alla kan
lära mer, nå längre och sikta högre. Ett arbete och engagemang som gjort
IST till Nordens ledande leverantör av verksamhetsstöd för skolan.
Vårt erbjudande idag omfattar lösningar för Administration, Lärande
och Schema. Allt utvecklat för att göra vardagen i skolan lite enklare och
effektivare för såväl elever, vårdnadshavare, lärare och pedagoger samt
ledning och administratörer. På IST finns en unik kunskap och förståelse om skolans värld. Det beror inte bara på att vi i över tre årtionden
fokuserat på skolans behov eller att våra lösningar är speciellt utvecklade
för just skolans verksamhet. Lika viktigt är det faktum att många av våra
medarbetare har en bakgrund som skoladministratörer, skolledare, lärare
och pedagoger. Det betyder att de har egna erfarenheter av de utmaningar som skolor och förskolor dagligen har att hantera.
Ett samarbete med IST ger tillgång till all vår kunskap, erfarenhet och
expertis och till marknadens mest moderna och enhetliga verksamhetsstöd. På IST drivs vi av tanken om att alla har rätt till en bra skola och att
vi ska bidra till att göra det möjligt. Det gör vi genom att kontinuerligt
utveckla nya, smarta och effektiva lösningar som hjälper våra kunder och
användare att möta morgondagens utmaningar.
IST har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Huvudkontoret finns i Sverige och Växjö. I Sverige finns även kontor i Stockholm och Linköping. IST har idag ca 400 anställda varav ungefär hälften
har en bakgrund inom skola/pedagogik.
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