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Agenda för användarträff 2017
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10.00 – 12.30 Vad har hänt sedan sist:
o Nya VisAlfa-kunder
o Hur vi arbetar med våra utbildningar

Vidareutveckling av VisAlfa:
o Nyheter i VisAlfa
o Önskemål om ytterligare förbättringar

Att använda VisAlfa i informationssäkerhetsarbetet
(Anders Danielsson, Sydarkivera)

Använda VisAlfa i förvaltningsläget som nav för klassificeringsstrukturen
(Magnus Baurén, Linköpings universitet)

Behovet av en uttalad informationsstrategi
(Per-Åke Andersson, projektledare Advania)

12.30 – 13.30 LUNCH

13.30 – 15.00 Dagens tema:
Hur kan vi ta ett samlat grepp om verksamhetens processutveckling och 
informationsplanering?

15.00 AVSLUTNING



Nya VisAlfa-kunder

Kommuner Kommunala bolag/
kommunalförbund

Statliga myndigheter

Boden
Bollnäs
Gävle
Haninge
Hylte
Håbo
Krokom
Kungsbacka
Ockelbo
Sandviken
Sundsvall
Säter
Ånge

Sundsvall Energi AB
Sundsvall Elnät AB
Storstockholms brandförsvar

Karolinska institutet
Försvarsmakten



Några av våra användare…

o Kommunalförbundet Sydarkivera

o Örnsköldsviks kommun

o Högskolan Väst

o Specialpedagogiska skolmyndigheten



Några av våra på platsen-kurser
Täby kommun (två utbildningsdagar)
Norrtälje kommun (två utbildningsdagar)
Gislaveds kommun (tre utbildningsdagar)
Örnsköldsviks kommun (tre utbildningsdagar)
Specialpedagogiska skolmyndigheten (tre utbildningsdagar)
Nacka och Värmdö kommuner
Skövde, Mariestad, Karlsborg, Tibro och Falköpings kommuner
Östersunds och Ånge kommuner
Sydarkivera (två utbildningsdagar)
Gävle kommun
Ockelbo, Sandviken och Ovanåkers kommuner
Vansbro kommun
Östersunds kommun (igen)



VisAlfa Fortsättningskurs

Öppen kurs hålls en gång om året 
(nästa tillfälle är våren 2018, på platsen-kurs kan beställas)

Kursinnehåll 
• Modellering av en process och den information som skapas i den
• Gemensamma standarder för arbetet med processbaserad informationsredovisning
• Förvaltning och vidareutveckling av klassificeringsstrukturen
• Träning på VisAlfas avancerade funktioner

Läs mer om fortsättningskursen här

https://www.visalfa.se/utbildning+/visalfa+forts%C3%A4ttning


Att arbeta med verksamhetens processer -
en heldagsutbildning på plats

Målgrupp. 
Verksamhetsansvariga och andra med intresse processer. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens syfte
Att ge deltagarna grundläggande kunskaper i processmodellering samt att skapa 
förståelse för vad ett processorienterat arbetssätt innebär och vilka fördelarna är. 

Att ge deltagarna en förståelse för vad det innebär att driva den här 
typen av förändringsarbete i den egna organisationen.

Utbildningsform
Föredrag blandat med diskussioner i smågrupper

Utbildningens pris
25 000 kronor exkl. moms.
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