SOPIMUS PRO
ON RATKAISU OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN
HALLINTAAN, RAPORTOINTIIN JA TILASTOINTIIN

Työssäoppimiseen
kehitetty ohjelmisto
Oppisopimus- ja oppisopimustyyppinen opiskelu on olennaisesti erilaista kuin koulumuotoinen opiskelu. Koulutus on
aina henkilökohtaistettua huomioiden opiskelijan aiempi
osaaminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Noin 80 %

Sopimus Pro on oikea
ratkaisu oppisopimuskoulutuksen hallintaan

opiskelusta on työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista,
minkä takia oppisopimusten hallinta on paljon muutakin
kuin vain opiskelijoiden hallintaa. Ohjelmistolla hallitaan työpaikalla tapahtuvaan koulutusprosessiin liittyvien opiskelijaarviointien käsittely sekä kouluttaville yrityksille maksettavien
koulutuskorvausten maksatustoiminnot raportteineen.

Sopimus Pro on kaiken oppisopimustiedon käsittelyyn tarkoitettu järjestelmä, joka skaalautuu pienten oppisopimus-

Muutama vuosi sitten markkinoille tuodut sähköiset asiointi-

toimistojen ja oppilaitosten hallintaohjelmistosta suurten

palvelut ovat saavuttaneet nopeasti suuren suosion. Valtaosa

järjestäjien monipuoliseksi toiminnanohjausjärjestelmäksi.

asiakkaistamme on jo siirtynyt jaksoarviointien ja maksatus-

Järjestelmällä hallitaan yli 80 % Suomessa tehtävistä op-

hakemusten webbipohjaiseen käsittelyyn, johon on liitetty

pisopimuksista. Ohjelmistoon on pitkän kehityshistorian

asiakaspalautteen järjestelmällinen kerääminen. Sähköisestä

aikana valikoitunut alan parhaat käytännöt ja toimintatavat.

asioinnista koituvat työn ja kustannusten säästöt ovat lasken-

Ohjelmisto tukee parhaalla mahdollisella tavalla hallinnol-

nallisesti kannattaviksi osoitettavissa. Verkkopalvelun käyt-

lisesti vaativaa työpaikalla ja oppilaitoksissa tapahtuvan

töönottaneille koulutuksen järjestäjille tekemämme kyselyn

koulutuksen yhdistelmää. Uusimmassa versiossa järjestelmä

perusteella tätäkin suurempana etuna pidettiin verkkopalve-

tukee myös oppisopimustyyppistä koulutusta.

lun ansiosta parantunutta palvelua ja laadun valvontaa.

Vuokrapalvelu täydentää alan
markkinajohtajan tarjontaa

Raportit ja tilastot

Uudet tuulet puhaltavat opiskelijahallinnon järjestämisessä.

vat lomakkeet opiskelijoille ja työnantajille. Tavanomaisten

Koulutuksen järjestäjät eivät enää tarvitse omia palvelinjär-

tilastojen lisäksi ohjelmassa voidaan tehdä monipuolisia

jestelmiä, eivätkä niiden ylläpidon järjestämistä, vaan koko

kyselyitä käyttäjän määrittelemien hakuehtojen mukaan.

opiskelijahallinto on hankittavissa vuokrapalveluna. Käyt-

Järjestävälle osapuolelle tulojen ja kulujen arvioinnilla

täjät tarvitsevat vain internetyhteydellä ja selainohjelmalla

sekä seurannalla on keskeinen merkitys koulutuksen me-

varustetut päätelaitteet ja käyttö voi alkaa.

nestyksekkäässä hoitamisessa. Sopimus Pro muodostaa

Ohjelman raportointi sisältää kaikki koulutuksessa tarvitta-

opiskelijakohtaisen kulujen seurannan koko oppiajalle.
Vuokrapalvelun etuja verrattuna perinteiseen malliin ovat:

Seurannassa otetaan huomioon tulopuolen valtionosuudet

• pääomaa ei sitoudu palvelinhankintoihin

ja menopuolen koulutuskorvaukset, teoriakulut ja opinto-

• omaa it-osastoa ei kuormiteta palvelinten asennuksilla ja
ylläpidolla

sosiaaliset etuudet. Tulot ja kulut voidaan raportoida yksit-

• nopea käyttöönotto

opiskelijaryhmistä.

• toimistosovellukset ovat käytettävissä kaikkialta, missä on
internetyhteys

Oppisopimuskoulutuksen erityispiirteet asettavat omat

täisestä opiskelijasta tai hakuehtojen mukaan määritellyistä

vaatimuksensa mm. tilastoinnille, mikä ohjelmassa on eriPalvelu toteutetaan alan parhaiden ammattilaisten kanssa,

toten huomioitu. Jo yksi tilastoissa ilmoittamatta jäänyt

käyttämällä alan johtavia tuotteita, huomioiden korkeat

oppisopimuspaikka voi maksaa järjestäjälle enemmän

tietoturva- ja käytettävyysvaatimukset.

kuin ohjelman hankinta!

Ohjelmistolaajennukset
Monipuolisen perusohjelmiston ominaisuuksia voidaan
laajentaa erikseen hankittavilla lisäominaisuuksilla. Perusohjelmaa voidaan täydentää mm. siirtorajapinnoilla, joiden

Toimintamme oppisopimuskoulutuksen parissa

avulla ohjelmalla tehdyt maksatukset siirretään reskontraan
tai pankkiin ja kirjanpitoon. Raportointilaajennus mahdol-

Oppisopimusohjelmien tekijänä olemme kokenein ja tuote-

listaa asiakaskohtaisesti räätälöidyt raporttipohjat. Webbi-

valikoimalta monipuolisin. Aloitimme ensimmäisen oppi-

käyttöliittymät opiskelijoille ja työnantajille ovat saaneet

sopimusten hallintaan tarkoitetun ohjelman kehittämisen

erinomaista palautetta ja niiden käyttö leviää vauhdilla.

vuonna 1993 ja nykyinen Sopimus Pro edustaa tuotteena

Laajimmillaan ohjelmisto ohjaa keskeisiä oppisopimuspro-

jo kolmatta ohjelmistosukupolvea. Oppisopimusasiakkaina

sesseja täysin automaattisesti, valvoen ja hälyttäen tarpeen

meillä on n. 60 oppisopimusjärjestäjää eri puolilla Suomea.

mukaan.

Pitkään jatkuneen kehitystyön ja tiiviin oppisopimusjärjestäjien kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena ohjelmistoon on

Kun Sopimus Pro -ohjelmistolla oppisopimuskoulutusta

valikoitunut parhaat käytännöt, jotka palvelevat erityisesti

hallitaan koulutuksen järjestäjän näkökulmasta, verkos-

niitä käyttäjiä, joille kokemus oppisopimuskoulutuksesta on

toidutaan muiden koulutuskentän toimijoiden kanssa

vielä suhteellisen vähäinen. Palveluvalikoimaamme kuuluu

Campus-verkkopalvelumme avulla. Sopimus Pro linkittyy

myös opiskelijahallinnan konsultointipalvelut.

saumattomasti Campukseen, jolloin koulutuksen käsittelymahdollisuudet laajenevat myös mm. ulkopuolisiin

Vuosien varrella oppisopimustoiminta on muuttunut ja ke-

koulutusta tarjoaviin oppilaitoksiin.

hittynyt jatkuvasti, ja näin tulee tapahtumaan varmasti tulevaisuudessakin. Tämä edellyttää ohjelman jatkuvaa edelleen
kehittämistä. Laaja asennuskantamme takaa, että ohjelman
kehitystyö tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

” Uskomme, että alalta hankkimamme kokemuksen avulla olemme paras kumppani
toteuttamaan oppisopimustyyppistä koulutusta myös Teidän kanssanne! ”

Lisätietoja ohjelmistosta antavat:
Petri Huttunen
puhelin: 040 507 7798
sähköposti: petri.huttunen@rediteq.fi
Tiina Viitanen
puhelin: 044 562 8991
sähköposti: tiina.viitanen@rediteq.fi
Tietoja tuotteistamme ja palveluistamme
löydät myös verkkosivuiltamme osoitteesta
www.rediteq.fi

Lemminkäisenkatu 20
20520 TURKU

Puh: (02) 2828 990
Fax: (02) 2422 122

myynti@rediteq.fi

www.rediteq.fi

Kysy lisää ja pyydä tarjous
haluamillasi lisäominaisuuksilla!
PETRI HUTTUNEN

TIINA VIITANEN

puhelin: 040 507 7798
sähköposti: petri.huttunen@rediteq.fi

puhelin: 044 562 8991
sähköposti: tiina.viitanen@rediteq.fi

Tietoja tuotteista ja palveluista
löydät verkkosivuiltamme osoitteesta:
www.rediteq.fi

