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Vanliga frågor och svar 

 

Varför byter ni namnet från Tieto Education till Edlevo? 

Som ett resultat av sammanslagningen av Tieto och EVRY så existerar inte Tieto som 
varumärke, och därför behövde namnet Tieto Education bytas.  

 

Varför bytte ni inte bara till TietoEVRY Education? 

Vi ville ha ett namn som reflekterar vad vi gör och som är enkelt att känna igen. 

 

Hur kom ni på namnet Edlevo? 

Edlevo är en kombination av Ed ”Education” och det latinska ordet ”levo” som betyder 
ungefär ”jag lyfter”. Detta kommunicerar vår vision att ”Vi vill förenkla vardagen i 
skolan”. 

 

Innebär det att alla TietoEVRYS produkter för utbildningsväsendet kommer att 
byta namn, till exempel Procapita och Edwise? 

Nej, det nya namnet ersätter endast Tieto Education. De andra produkterna behåller 
sitt befintliga namn. 

 

Hur kommer namnbytet att påverka våra kunder?  

I systemet och dess tillhörande supportfunktioner, så kommer Tieto Education att 
bytas till Edlevo. Appen för vårdnadshavare kommer att få ett uppdaterat utseende 
och all framtida kommunikation kommer att prata om Edlevo. Existerande 
dokumentation kommer också att uppdateras löpande.  
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När kommer denna förändring att ske? 

Uppdateringen kommer bli synlig vecka 48 för både on-prem och molnet (under 
onsdagen) och vecka 50 för appen. Vi kommer att kommunicera förändringen externt 
via våra sociala medier-kanaler och på den externa sajten.  

 

Är det något som kunderna behöver göra?  

Nej, de behöver inte göra något alls förutom att vara medvetna om att denna 
förändring kommer att ske, och att förmedla den informationen till slutanvändarna 
(vårdnadshavare och elever). Vårdnadshavare som redan har appen nedladdat får en 
uppdatering som de antingen uppdaterar manuellt eller så sker det automatiskt om de 
har ställt in automatiska app-uppdateringar på sin mobil. Innehållet i appen har inte 
förändrats förutom att ett nytt produktnamn och produktikon visas. För nya användare 
som vill ladda ner appen så kommer de under ett halvårstid kunna söka på både Tieto 
Education och Edlevo och komma till samma app. 

 

Hur kommer namnbytet påverka våra nuvarande avtal med kunder och partner? 

Avtal rörande produkten Tieto Education är fortfarande giltiga då de fortfarande rör 
samma produkt – inget har ändrats förutom namnet.  

 


