AlkT används för närvarande av mer än 200 av Sveriges kommuner, vilket motsvarar ca 80 %
av landets serveringstillstånd. Programvaran utvecklas löpande för att möta förändringar i
omvärlden och önskemål från användarna. Nya versioner presenteras minst 1 gång per år.

AlkT - Administrativt stöd för alkoholserveringsärenden
AlkT är ett administrativt system för försäljning och servering av alkohol. Systemet fungerar
som ett integrerat handläggarstöd där all hantering av inkommande, upprättade eller
utgående handlingar i ärenden hanteras från AlkT.
Systemet innehåller moduler för: Tillstånd, Tillsyn, Bevakning, Uppföljning, Statistik,
Restaurangrapporter, Avgifter och Webb-publicering. En särskild tilläggsmodul hanterar
tillsyn av Folköl, Tobak, Receptfria läkemedel och en annan hanterar tillfälliga tillstånd till
Slutna sällskap.
Grunden i AlkT är ett register över ”objekt”. Ett objekt är ett serveringsställe (oftast en
restaurang). För varje objekt registreras uppgifter om tillstånd, ägare, adresser, telefon, epost, restaurangnummer mm.

För varje objekt kan man därutöver löpande registrera ärenden, händelser och beslut och
där igenom få en översiktlig historik över vad som skett eller gjorts i anslutning till ett objekt.
Ett ärende kan gälla en ansökan, utredning, ett tillsynsärende eller liknande. Händelser och
beslut kan sedan knytas till ett visst ärende. Till händelser och beslut kan knytas dokument
som med hjälp av mallar kan hämta data ur systemet.
I tillsynsdelen registreras tillsynsbesök. Till ett tillsynsbesök kan du koppla ett dokument
och/eller en bifogad fil.

Via uppföljningsdelen kan man söka på, göra urval av och lista bl a objekt, tillsynsbesök eller
händelser. Sökningarna kan sparas och listor för senare utskrift kan skapas. Information kan
enkelt föras över till bl a Excel.
Statistikdelen innehåller färdiga statistikrapporter. Statistikrapporter innefattande statistik
per handläggare, administrativt område eller geografiskt område kan tas fram för
registrerade ärenden, beslut, gällande tillstånd mm.
Restaurangrapporter registreras i AlkT och listor över restaurangrapporter kan tas fram,
innehållet kan varieras med hjälp av olika urval.
Avgifter som tillsynsavgifter kan hanteras av AlkT. AlkT möjliggör debitering utifrån
restaurangrapporter. Påminnelseavgifter (för sent inkomna restaurangrapporter) kan också
hanteras.
Tanken med AlkT är att du som användare ska få ett komplett arbetsredskap för
handläggning av alkoholservering och försäljning. Systemet är utvecklat för Windows och
kan integreras med valfritt ordbehandlingsprogram i Windows miljö.
Till systemet finns ett antal tilläggsmoduler; AlkTWS (Web-Service), ekonomiintegration, etjänster, mobil tillsyns app, och sms.
AlkTWS gör det möjligt att använda AlkT oavsett var du befinner dig. Du har tillgång till
programmet överallt, enda kravet är en internetanslutning.
E-tjänst modulen omfattar bl a ansökan, anmälan av serveringsansvarig personal och
anmälan catering/kryddning/ provsmakning. E-tjänstmodulen innehåller en Inkorg i AlkT där
inkomna ansökningar, anmälningar mm hamnar. Från inkorgen i AlkT hanteras automatiskt
uppdatering av persondata, ärenden, händelser mm.
Den mobila applikationen, appen, används med fördel av handläggare och kontrollanter vid
tillsyn av objekt. Den underlättar tillsynen genom att ge användaren information om
objektet samt ger möjlighet att på enkelt sätt tillföra information som sedan automatiskt
läggs in i AlkT för vidare hantering.
Som användare kan du skicka SMS till kunder med information om händelser, beslut eller
annat. Du kan även registrera sk auto-SMS så att AlkT automatiskt skapar ett SMS vid
speciella händelser eller beslut.
För kommuner som använder integration till kommunens debiteringssystem kan man i AlkTs
avgiftsdel skapa en särskild Integrationsfil. AlkT skapar då en fil som kan kopieras till önskat
ställe i kommunens nät för inläsning i debiteringssystemet.

