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Softro
onic vinneer fyra upphandlinggar med lärplattfo
ormen Vk lass
och integrerar Office 36
65 i molnttjänsten.
Softronicc har under våren
v
vunnitt 4 upphandllingar för SaaaS tjänsten Vklass
V
som leevereras till skolor
s
och kom
mmuner för att
a hantera ko
ommunikatioon, e‐lärande och administration. I a vtalen ingår bland
annat attt Office365 ska
s integrera
as med Vklasss och där Lyync ska spela en stor roll fför
kommun
nikationen.





SSpecialpedagogiska skollmyndigheteens 8 speciallskolor börja
ar använda V
Vklass.
TTäby kommu
un har teckn
nat avtal för Vklass.
För Trellebo
orgs kommun
n bygger vi een specialbygggd iPhone och
o Android app för Vkla
ass.
SSäters komm
muns gymna
asieskola börrjar använda
a Vklass.

”Vklass lanserades under 2008 med
m fokus påå sociala funkktioner och integrationerr till många olika
o
tjänster t.ex. Live@eedu, Google Apps,
A
Wikipeedia, Youtub
be m.fl. Detta
a har varit enn lyckad strattegi då
användaarna verkligen använder tjänsten.
t
Anvvändarna fårr också tillgång till fler veerktyg och ärr inte
låsta av vvåra utvecklingsresurserr. Vi fortsätteer nu med attt även integrera Vklass m
med onlinetjänsten
Office3665 när det slääpps för skolor under som
mmaren” berättar Andre
eas Selling, P roduktchef Vklass.
V

För merr informatio
on:
Andreas Selling, Produktchef Vklasss
Tel: 070 877 77 93
E‐post: andreas@softtronic.se

SStefan Wargh
h, Vice VD Sofftronic
TTel: 070‐881 31 20
E‐post: stefan.wargh@sofftronic.se

n skolans elever,
r, lärare, föräldrrar och adminisstrativ
Vklass är ssocial kommunikationsplattforrm för kommunnikation mellan
personal. V
Vklass commun
nity innehåller funktioner
f
som närvarorapporrtering, individu
uella utvecklings
gsplaner, e‐learn
ning,
skoltidning
g, föräldraporta
al, utvecklingssamtal, SMS‐utsskick m.m.
Softronic ä
är ett konsultbo
olag inom IT och managementt vars tjänster spänner
s
från rådgivning och nyyutveckling till
förvaltning
g och drift. Kun
nderna är främsst medelstora o ch större företa
ag och organisa
ationer i Sverigee. Softronic som
m
grundadess 1984 är börsn
noterat och har cirka 450 anstäällda i Stockholm, Göteborg, Malmö,
M
Sundsvaall, Arjeplog, Övverkalix,
Danmark ooch Estland. Heemsida: www.so
oftronic.se

