SAFETYNET KURSADMINISTRATION
Effektiv administration av kurser och evenemang
Om Kursadministration
Kursadministration är ett smidigt standardsystem
till administration av kurser och evenemang. Det är
en molnbaserad IT-lösning skapad till
organisationer som vill ha full koll på deras
kursaffärer. SafetyNet kursadministration kan bl.a.
användas till utbildningar i företag,
medlemsutbildning i medlemsorganisationer eller
av privata kursleverantörer.
SafetyNet Kursadministration är en intelligent ITlösning som lätt och utan programmering kan
anpassas era affärsprocesser.
FÅ MER UT AV RESURSERNA

Vi erbjuder ett komplett system som hanterar alla
stadier av att hålla evenemang, kurser och
föredrag från A till Ö. SafetyNet assisterar med allt
från planering till efterbehandling av kursen.
Många administrativa rutiner blir automatiserade,
så att du slipper administrativt krångel och får tid
och resurser till att fokusera på kursernas innehåll
och resultat.

Smidig planering
Det är enkelt att upprätta en kurs i SafetyNet
Kursadministration. Här kan ni anpassa kursen till
era behov och bl.a. välja vilka anmälningsfält
kursdeltagarna skall fylla i när de anmäler sig.
Du kan välja att sätta upp kursmallar, så att det är
enkelt och smidigt att skapa kurser av samma typ.
Minneslistor skapas för varje kurs och det är
möjligt att lägga in förfallodatum och markera
uppgifter när de löses. Det är också möjligt att få
ett mail med minneslistan varje morgon eller när
det finns en uppgift som skall utföras.
Du kan även annonsera en kurs och undersöka
intresse för kursen innan den erbjuds.

Automatiserad kommunikation
Använd SafetyNet Kursadministrations epostmallar till att skicka ut all information om en
kurs automatiskt. Kursdeltagare kan till exempel
automatiskt få en e-postbekräftelse när de
anmäler sig kursen och ett kompetensbevis när de
genomfört kursen. Undervisare kan få ett mail
med deltagarlistan till exempel tio dagar innan
kursen börjar. Epostkommunikation kan lätt
anpassas den enskilda kursen.

Online access
Kursdeltagare, utbildare och ledare får tillgång till
en online kurskatalog, där de kan redigera i egna
data och anmälningar och se relevanta dokument.
Deltagare kan då anmäla sig till de olika kurserna,
lämna återbud, skriva ut eget kompetensbevis och
fylla i kursutvärderingar. Utbildare har möjlighet
att dela dokument med kursdeltagarna och
registrera närvaro. SafetyNet gör administration
enklare för utbildare och kursdeltagare.

Skräddarsydda ekonomilösningar
I SafetyNets Kursadministration ges möjlighet för
kursdeltagare att betala för kursen via en
integrerad betalningslösning med DIBS eller ePay.
Det skapas en bokföringspost så snart en
deltagare anmäler sig till en kurs.
Bokföringsposterna exporteras till en filtyp som vi
säkerställer är kompatibel med ert
bokföringssystem.

SafetyNet integration – allt på ett ställe
Kursadministration är en av SafetyNets många
moduler, och som alla SafetyNet moduler kan
data från kursadministration integreras med
resten av SafetyNet. Om ni till exempel väljer att
köpa medarbetarintegration, så finns alla
medarbetare redan i systemet, vilket gör
anmälningsprocessen mycket snabbare. All data
kring en medarbetare, inklusive vilka kurser de
deltagit i kommer att vara samlat på ett ställe. Läs
mer om SafetyNets olika administrativa lösningar
på http://www.axintor.se.

Vem är 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

