
KURSPLAN

Kurskod: TSY200

Tillämpad systemanpassning, 7,5 hp
Applied IT-Systems Alignment, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-07-04
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
De studerande ska visa kunskap och förståelse om:
• olika sätt att anpassa affärssystem
• effekter av olika sorters anpassningar
• hur ett affärssystem anpassas till en organisations verksamhet

De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• utreda en organisations behov av funktioner i ett affärssystem
• genomföra enkla anpassningar av affärssystem till en organisations behov
• dokumentera anpassningsarbetet av ett affärssystem för en organisation med en god 

språkanvändning och form
• analysera och diskutera anpassningsarbetet skriftligt ur ett vetenskapligt perspektiv, 

med god språkanvändning och form
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till:
• de långsiktiga effekterna med anpassade affärssystem

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
VPA200-Verksamhetsprocesser och
 VIA120-Verksamheternas informationssystem eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier i grupp samt individuella inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
• Orientering kring funktioner och processer som kan finnas i en verksamhet
• Principer för att anpassa affärssystem såsom tillägg av moduler, förändring av 

parametrar
• Analys av en organisations verksamhet och dess behov av IT-stöd från ett 

affärssystem
• Anpassning och konfigurering av affärssystem till verksamhetens behov
• Vetenskapliga aspekter på anpassning av affärssystem
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