Sikker og
intelligent elevadministration
Med EduAdm er gevinsterne mange – fra
hurtigt overblik, tidsbesparelser i den daglige
drift og ensartet kommunikation med elever
til større datasikkerhed og bedre beslutningsgrundlag for strategiske tiltag.

Ét samlet overblik

Automatiserede arbejdsgange

Sikker kommunikation

EduAdm giver jer et samlet overblik
over optag, hold, elever, elevtyper,
refusioner og udlandsophold, lige
som I har overblik over kapacitet og
belægning på alle praktiksteder.

EduAdm automatiserer de tids
krævende, manuelle arbejdsgange
omkring tildeling af praktiksteder
og udløb af prøvetider, hvilket frigør
ressourcer i jeres uddannelsesteam.

Med EduAdm kan I nemt og
sikkert kommunikere med
elever, kolleger, praktik
vejledere og andre aktører
uden brug af e-mail.
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Moduler efter behov

MODULER EF TER BEHOV

Fraværsmodul

Vejlederunivers

Rekrutteringsmodul

Fraværsmodulet bruges til at registrere
jeres elevers fravær – enten af eleven
selv eller af en medarbejder.

Med vejlederuniverset kan I digitalisere
vejledernes dokumenter og samle al kom
munikation og dokumentation ét sted.

Med vores rekrutteringsmodul kan
I samle arbejdsgangen i ét system
og få et klart overblik over hele
rekrutteringsprocessen.

Outlookmodul

Digital postmodul

Med Outlookmodulet kan I nemt arkivere
mails samt vedhæftede dokumenter fra
Outlook på hver enkelt elev i EduAdm.

Ønsker I at kunne sende digital post fra
EduAdm til elevens e-boks, kan I benytte
vores Digital Post modul.

Vil du høre mere
om EduAdm? Så
kan Rie hjælpe
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