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Lektion samt Integration Grunddata. Utifrån 

de önskemål som finns hos kunden kan vi även 

delta i upphandlingar tillsammans med andra 

leverantörer och lämna förslag på integrerade 

helhetslösningar. Allt i linje med vår ambition  

om att förenkla skolan!

Integration är en 
hjärtefråga
Att kunderna själva ska ha möjlighet att välja vilka system de vill jobba med är en hjärtefråga för oss. 
Därför är öppenhet och integration ett av våra viktigaste utvecklingsområden.

Vi är specialister på skoladministrativa system 

som stöttar skolans olika intressenter i deras 

roller – från ledning och lärare till elever och 

föräldrar.  Genom att agera transparent, jobba 

aktivt med integration och samarbeta med 

andra leverantörer av system, ger vi våra kunder 

möjligheten att själva välja vilka olika system de  

vill arbeta med. 

Skola24s produkter har utvecklats för att fungera 

i en öppen it-miljö där de kan integrera med 

andra lösningar i skolvärlden, enligt standard 

SS12000:2020. Vi bedriver också aktiv samverkan 

med branschkollegor där vi utvecklar och testar 

nya integrationsmöjligheter som våra kunder kan 

ha nytta av. Skola24 kan problemfritt integreras 

med andra skoladministrativa system genom våra 

integrationer Import Vårdnadshavare, Export 

Export Lektion
Integrationen Export Lektion möjliggör 

integration mellan Skola24 och andra 

digitala skolsystem som exempelvis 

lärplattformar. Mottagande system 

behöver ha stöd för att ta emot denna 

data. Kunden kan använda integrationen 

själv eller välja att koppla in en av oss 

certifierad tredje part för att hämta ut 

data från Skola24. De kunder/tredje- 

partsaktörer som vill hämta ut data 

via Skola24:s APIer deltar i vårt 

Samverkansprogram och blir genom 

detta program certifierade att använda 

integrationstjänster från oss.

Integration Grunddata
Möjliggör att grunddata såsom lärare, 

elever, grupper, ämnen, kurser med  

mera automatiskt är i synk mellan 

Skola24-plattformen och ett elev-

administrativt system utan manuell 

hantering. Med Integration Grunddata 

ökar datakvalitet och risken för 

personuppgiftsincidenter minskar. 

Integration Grunddata underlättar 

administrationen inom din organisation 

vilket sparar både tid och pengar.

"Skola24 kan utan 
problem integreras 
med andra skol- 
administrativa system..."

Vill du veta mer om våra integrationer? 

Kontakta sales@skola24.com

Import Vårdnadshavare
Med integrationen Import Vårdnads-

havare kan du som har Skola24 

Frånvaro synkronisera uppgifter 

mellan elevadministrativt system 

och Skola24. Uppgifter som kan 

synkroniseras är exempelvis namn, 

personnummer, e-postadress och   

om kopplingen är vårdnadshavare 

eller annan ansvarig vuxen.   

Kunden konfigurerar/styr själv 

vilket system som skall vara ägare 

av respektive informationsmängd. 

Det vill säga, om importen alltid ska 

skriva över uppgifterna som finns 

om vårdnadshavarna i Skola24. 

Importen sker varje natt om inga 

andra inställningar görs. För att börja 

använda Import Vårdnadshavare 

måste kunden kontakta både oss 

på Skola24 och leverantören av 

elevadministrativt system. Någon av 

våra produktkonsulter hjälper till med 

implementering av produkten.


