OL2 används av mer än 160 av Sveriges kommuner. Programvaran
utvecklas löpande för att möta förändringar i omvärlden och önskemål
från användarna. Nya versioner presenteras minst 1 gång per år.

OL2 – Tillsyn över försäljning av folköl, tobak, receptfria läkemedel
och e-cigaretter
OL2 är ett fristående program för hantering av kommunernas tillsyn över försäljning av folköl, tobak,
receptfria läkemedel och e-cigaretter. Systemet är utvecklat med ett gränssnitt och en teknisk miljö
som överensstämmer med AlkT (system för hantering av serveringstillstånd).
Grunden i OL2 är ett register över försäljningsställe. För varje försäljningsställe registreras uppgifter
om adresser, telefon, e-post, ägare etc. För varje FS registreras dessutom område, kategori och
försäljningskod.
För varje försäljningsställe kan man därutöver löpande registrera händelser och där igenom få en
översiktlig historik över vad som skett eller gjorts i anslutning till ett försäljningsställe. Till händelserna
kan knytas dokument som med hjälp av mallar kan hämta data ur systemet.
I OL2 kan även registreras ärenden. Det kan gälla en utredning, ett tillsynsärende eller liknande.
Händelser (inkl beslut) kan sedan knytas till ett visst ärende.
I tillsynsdelen registreras tillsynsbesök. Till ett tillsynsbesök kan du koppla ett dokument och/eller
bifogade filer.
Via uppföljningsdelen kan du söka efter och välja ut information om bl.a. försäljningsställe,
tillsynsbesök, händelser mm för att sedan kunna skapa listor, rapporter, adressetiketter och göra
utskrifter. Informationen kan enkelt föras över till Excel.
Statistikdelen innehåller färdiga statistikrapporter. Statistikrapporter innefattande statistik per
administrativt område eller geografiskt område kan tas fram för registrerade försäljningsställen,
händelser, tillsynsbesök mm.
Tillsynsavgifter kan hanteras av OL2 och debiteringslistor kan tas fram, innehållet kan varieras med
hjälp av olika urval. För kommuner som använder integration till kommunens debiteringssystem
(tilläggsmodul) kan OL2 skapa en fil som kopieras till önskat ställe i kommunens nät för inläsning i
debiteringssystemet.
Till systemet finns en rad tilläggsmoduler; Ekonomiintegration, OL2 WS, E-tjänst, Mobil Tillsyns App,
och SMS: OL2 WS (WebService) gör det möjligt att använda OL2 oavsett var du befinner dig. Du har
tillgång till programmet överallt, enda kravet är en internetanslutning.
E-tjänst modulen för OL2 omfattar anmälan folköl, tobak och/eller e-cigaretter. Avanmälan folköl,
tobak och/eller e-cigaretter. Uppladdning/komplettering av egenkontrollprogram samt ett register
över försäljningsställen i kommunen.
Tillsyns Appen används med fördel av handläggare och kontrollanter vid tillsyn av försäljnings-ställen.
Den underlättar tillsynen genom att ge användaren information om försäljningsstället samt ger
möjlighet att på enkelt sätt tillföra information som sedan automatiskt läggs in i OL2 för vidare
hantering.
Som användare kan du skicka SMS till kunder med information om händelser, beslut eller annat. Du
kan även registrera s.k. auto-SMS så att OL2 automatiskt skapar ett SMS vid speciella händelser eller
beslut.
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