
 

 

Koppla samman era skolsystem 
Spara tid och skapa bättre förutsättningar för skolan. 

Bygg broar mellan era 

skolsystem 

Vi hjälper våra kunder att pussla ihop sina befintliga 

system med Microsofts och Googles skoltjänster. 

Vi kan skapa integrationer från alla 

elevadministrativa system till exempelvis Office 365, 

G Suite, Inläsningstjänst och Skolfederationen. Målet 

är att minska den manuella hanteringen och 

automatisera informationsflödet mellan era system. 

 Varför just Eventful? 

Eventful har en helhetssyn på skolans behov av 

smarta lösningar för pedagogiska processer. Vi 

arbetar både med G Suite och Office 365 och kan 

hantera hybridlösningar mellan systemen. 

Vi är integrationsexperter med bakgrund i 

skolverksamhet och kan hjälpa er med 

skolsystemsfrågor. Vi integrerar och supporterar 

lösningar som exempelvis inkluderar GCDS, Azure 

AD, AD-connect, ADFS med mera. 
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Integrationer för lärare! 

Eventful arbetar för att våra skolor får ut så 

mycket värde som möjligt ur sina verksamhetssystem 

kopplat till ett flexibelt lärande med en tydlig 

molnstrategi. 

Lärare ska kunna jobba så effektivt som möjligt och 

inte behöva logga in flera gånger varje dag i olika 

system. Vi kan hjälpa till att sy ihop systemen. Vårt mål 

är att underlätta din digitala arbetsvardag. 

 

Sagt om Eventfuls integrationer 

"Eventful har ordnat så att vi med våra egna elev- och personalkonton och med endast EN inloggning når G Suite, Office365, vårt 

intranät och våra skolsystem. Snabbt, smidigt, lyhört och med hög kompetens tar de fram lösningar för vår miljö och vi upplever i 

varje möte att vi är en viktig kund. De tar stort ansvar för levererade lösningar och kommunicerar obehindrat med systemtekniker, 

pedagoger, skolledning och lokalt IT-ansvariga.” - Stefan Jönsson, Barn-& utbildningsförvaltningen, Marks Kommun. 

 

 

 

 

G Suite for Education  Eventful  Office 365 for Education 

Förenkla vardagen med automatiskt 
skapande av användare, grupper och 

Google Classroom. Synka information från 
ert Active Directory med Google Cloud 

Directory Sync eller direkt från ert 
elevadministrativa system med Eventful 

SkolSynk. Ni väljer navet och vi ser till att 
informationen skapas och uppdateras i  

G Suite.  

Vi vill hjälpa skolan att lägga mer tid på det 
viktigaste uppdraget - att undervisa. Därför ser 

vi till att användarna har en säker inloggning 
med SSO, med ex. den standardiserade 

produkten ADFS. Eventfuls Schemapublicering 
gör att de ser sitt schema i sin Google eller 

Outlook kalender på alla enheter.  
Vi hjälper er att få information på rätt plats så 

att ni kan ge lärarna de bästa förutsättningarna i 
sin undervisning och vardag. 

Skapa användare, grupper och Teams for 
Education automatiskt i Office 365.  

Med AD-Connect direkt från ert Active 
Directory eller från ert elevadministrativa 
system med Eventful SkolSynk. Vi hjälper 

er att skapa de bästa förutsättningarna för 
skolan och att minimera tid på den 

manuella hanteringen i de olika 
skolsystemen.  

Spara tid genom att automatisera 
flödet mellan era system! 

Vi hjälper er att skapa de bästa 
förutsättningarna för skolan! 

Minska manuell hantering av 
konton och klassrum! 

 

 

Kontakta oss idag! 

 
Har du frågor eller vill boka in ett förutsättningslöst möte kring integrationer? 

Ring oss på 010-209 90 01 eller maila till info@eventful.se 
 


