
WHITEPAPER
 SAMHÄLLSORIENTERING 

DATABAS & ADMINISTRATION

Sammanfattning av nyckelfunktioner

• Smidigt att skapa och schemalägga kursgrupper

• Möjlighet för deltagare att komplettera missade lektioner

• Registrera deltagare på kursgrupper

• Närvaroregistrering av deltagare som ger en bra överblick

• Sök och filtrera för att få fram önskad statistik

• Samarbeta smidigt över kommungränserna

Läs mer på apper.com/produkter/soda/

Enkel och trygg  
administration 
för kommunal 
verksamhet 

inom samhälls-
orientering! 

SODA är ett webbaserat administrativt verktyg utvecklat tillsammans med bland 
annat Göteborgs Stad och region Östergötland för att förenkla och effektivisera 
hantering av kommunala utbildningar inom samhällsorientering.

Detta whitepaper visar hur kommun och myndighet gemensamt kan planera och genomföra utbildningar med effektiva 
funktioner för hela utbildningsadministrationen samlad på ett ställe. SODA vänder sig till er inom kommunal verksamhet och 
myndighet som planerar, samordnar och genomför utbildningar i samhällsorientering. Med SODA kan arbetet underlättas och 
effektiviseras och man kan korta ledtiderna för de nyanlända att påbörja sin utbildning inom samhällsorientering.

Stöd för Samhällsorientering

SODA – MINDRE KRÅNGEL, 
SNABBARE INTEGRATION



Kontakta oss gärna för mer information
APPER Systems AB | info@apper.se | Tel. +46 31 10 70 70 www.apper.com
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Planering
I SODA planeras, skapas och hanteras utbildningar och  
studiebesök. 

Registrering
Administratörer och handläggare registrerar nya deltagare 
direkt i systemet med hjälp av tjänster som exempelvis  
NAVET från Skatteverket, vilket säkerställer att en aktuell 
adress hämtas från folkbokföringen.

Antagning
När en deltagare registreras i systemet så tilldelas hen 
direkt en kursgrupp eller en intresseanmälan baserat på ort 
och språk. Därefter kan en kallelse skapas på deltagarens 
egna språk.

Närvarohantering

All närvaro och deltagande på utbildningar och studiebesök  
registreras direkt i SODA. 

Som Administratör eller Samhällskommunikatör kan närvaro 
registreras för deltagare efter avslutat lektionspass eller 
studiebesök.

Behörighet för ändringar

SODA är behörighetsstyrt där en Administratör har  
fullständiga rättigheter och behörigheterna Handläggare  
och Samhällskommunikatör har tillgång till den information 
som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete. 

En Administratör kan smidigt ändra inlagda data i systemet 
och en eventuell ändring visas som en notering i systemet. 

I många svenska kommuner är utbildningsverksamheten 
inom verksamhetsområdet samhällsorientering omfattande. 
Stora grupper med många kursdeltagare med olika ursprung 
och kunskaper ska hanteras. Många kommuner samordnar 
och genomför dessutom utbildningarna i en samverkan, vilket 
ställer höga krav på en komplett och trygg hantering där all 
information är aktuell.

I SODA hanteras kursdeltagare och utbildningar i ett och 
samma verktyg vilket gör att användare inom verksamhet 
för samhällsorientering för nyanlända har tillgång till samma 
information. Onödig administration och risken för fel minskar 
avsevärt.

Användningsområden i SODA

Komplett och trygg hantering av utbildningar

Schemaläggning och avvikelser
Schemaläggning görs direkt i SODA där ledigheter, lokaler 
samt nödvändig utrustnings tillgänglighet kontrolleras.  

Med funktionen förhandsgranskning av schema,  
får Administratören en bra överblick och kan antingen  
acceptera eller återgå för att justera valen för att sedan 
generera fram ett nytt förslag på schema.

Fler funktioner i SODA

Schema & Diplom
Schema kan enkelt skrivas ut till alla deltagare i en kursgrupp. 
Möjlighet ges för att skriva ut diplom för deltagare i kurs efter 
egen diplommall.

Statistik         
En Administratör eller Statistikanvändare kan söka fram 
statistik av en mängd mätetal direkt i SODA. Statistiken kan 
exporteras som Excelformat. Statistiken delas upp i:  
Totalt antal registrerade/intresseanmälda deltagare,  
Antal startade & avslutade kursgrupper, Genomsnittliga  
väntetider från registrering.

Säker hantering av persondata          
SODA följer de säkerhetskrav som ställs av den nya data-
skyddsförordningen GDPR. SODA har även stöd för olika typer 
av tvåfaktorsautentisering genom e-post och SMS.

SMS & Porto Print         
Genom SODA kan du även få tillgång till tjänster som  
möjliggör utskick av SMS samt en tjänst som automatiserar 
utskrift, kuvertering och frankering, vilket sparar arbetstid.

Stöd för Samhällsorientering


