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Efter läsårsarkiveringen i SchoolSoft
När SchoolSoft har arkiverats kommer gamla data att ha rensats bort och elevdata såsom närvaro och
provresultat lagts in i respektive elevs/barns arkiv. Schemat/veckoprogrammet kommer också att vara rensat.
Den 1 juli genomförs arkiveringen – därefter kan ni börja lägga in nya uppgifter för läsåret 17/18.
På vår webbplats hittar ni instruktioner för hur man bör gå tillväga med nytt läsår, nytt schema/veckoprogram,
nya elever/barn, användarnamn, inloggningsuppgifter, utskick med mera. I manualen Skolstart finns detaljerad
information och guidning till allt skolan behöver förbereda inför skolstarten.
Här finner ni information om läsårsstart.

Schemaprogram och integrationer
Rutinerna inför skolstart skiljer sig åt beroende på vilket schemaprogram ni använder och om ni har en
integration med annat källsystem.
• Se till att ni använder den manual som rör det schemaprogram ni använder på skolan. Vi på SchoolSoft
hjälper gärna till med förberedelserna om behov finns.
• När det gäller frågor om integration ska förskolan/skolan vända sig till den kontaktperson som ansvarar
för rutinerna kring denna.

Inläsning av ny information
De flesta inläsningar av information kan ni göra på egen hand. För er som vill att vi på SchoolSoft ska hjälpa till
att läsa in nya uppgifter finns mallar för detta på vår webbplats. Använd alltid dessa mallar för den information
ni skickar till oss. Här är en länk till våra mallar.
Allt arbete med inläsning, skapande av inloggningsuppgifter, scheman etc debiteras enligt avtalsenlig
konsulttaxa. All beställning på hjälp med inläsning görs skriftligen till support@schoolsoft.se.

Vi gör inga schemainläsningar under juli månad annat än i undantagsfall. Vi publicerar
importerade scheman från Novaschem och Skola24 från och med augusti.

Under augusti månad har vi på SchoolSoft
mycket att göra. Räkna därför med att det
kan ta upp till tre arbetsdagar att hantera
de ärenden som inkommer. Vi nås enklast
och snabbast via e-post.
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Systemunderhåll i sommar
Vi kommer att genomföra systemunderhåll under vecka 29 och 30. Detta kommer att innebära att SchoolSoft
kan vara oåtkomligt under kortare perioder.

SchoolSofts användarkonferens
Efter dialog med våra kunder har vi beslutat att flytta fram höstens användarkonferens till
vårterminen nästa läsår. Anledningen till flytten är att höstterminen ofta innebär en stor
arbetsbelastning för våra användare, och att det därför har upplevts som svårt att hinna
delta på användarkonferensen. Vi planerar att hålla konferensen mellan sportlovet och
påsklovet och återkommer med information om detta under hösten 2017.

Höstens workshops
Torsdag 3 augusti – Läsårsstart grundskola/gymnasium
Tisdag 12 september – Administratör grundutbildning GR
Torsdag 14 september – Administratör grundutbildning GY
Tisdag 26 september – Administratör fortsättning GR
Torsdag 28 september – Administratör fortsättning GY
Onsdag 11 oktober – Pedagogisk workshop GY/GR

Läs mer och anmäl dig här

Med vänliga hälsningar
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