
Handling

produktblad



Dokument och avtal 
för alla faser i din 
verksamhet
Behöver du dokument, mallar och avtal för era 
aktiviteter och händelser? Vill du vara trygg i att ni 
följer gällande regelverk och standarder?

Med vår produkt Handling får du tillgång till 900 
uppdaterade dokumentmallar och avtal som stöttar dig och 
ditt företag att bli effektivare. Färdiga att använda och framtagna 
tillsammans med experter utifrån gällande regelverk och riktlinjer, 
oavsett i vilken fas din verksamhet är i.

I Handling hittar du dokument inom följande kategorier:

          Bolaget

          Ledning

          Personalfrågor

          Ekonomi

          Försäljning

          Fastighet

          IT och dataskydd

          Familjerätt
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Starta Driva Utveckla



      
Fördelar med Handling

       Rätt dokument i varje fas 
          Varje företag går igenom olika faser i sitt företagsliv. Handling guidar dig rätt 
          i djungeln av byggstenar som du behöver i varje fas. Med våra mallar arbetar 
          du snabbt och effektivt.

       Relevanta mallar för små och medelstora företag.
          Biblioteket med dokument- och avtalsmallar är framtagna för att passa   
          specifikt för små och medelstora företag.

       Alltid aktuellt innehåll
          Våra experter bestående av jurist, redovisningsexpert och småföretags- 
          konsult arbetar ständigt med att hålla sig ajour med frågor som rör dig som  
          företagare och ser till att alla mallar uppdateras när det är aktuellt.

       Tydliga processer
          Vi utvecklar ständigt processer där vi stegvis och pedagogiskt anger hur de 
          olika mallarna ska användas och i vilket skede. Varje mall finns till för att
          uppnå ett specifikt syfte.

       Tydlig koppling till lagrelger
          Varje mall innehåller en förklarande flik med hänvisning till vilka lagregler 
          som påverkat framtagandet av mallen.

       Dokumentgaranti
          Saknar du en dokument- eller avtalsmall? Då tar vi fram den mall som du  
          behöver.

       Uppdatera efter ert behov
          Alla mallar kommer i word eller excelformat och kan uppdateras både i
          innehåll och utseende.
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Dokument- och 
avtalsmallar alltid 
nära till hands
Våra dokumentmallar är framtagna för små och 
medelstora företag och används även av många 
konsultbolag. Du behöver ingen programvara! 

Boka din visning med oss!
Lägg inte onödig tid och juridiska kostnader på att ta fram egna mallar och 
dokument! Med Handling får du effektiv tillgång till de dokument, avtal och 
dokumentmallar du behöver, när du behöver det.

Läs mer och boka din visning

Vi tror att alla verksamheter kan arbeta professionellt och proaktivt 
med regelefterlevnad. Därför utvecklar vi digitala produkter som 
inte bara tar juridiken till praktiken, utan som också sparar våra 
3.000 kunder tid. Vi har gjort detta framgångsrikt i över tio år och har 
utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom legal tech. 

Maila oss: info@vismadraftit.se 

Ring oss: 010-199 23 52

Läs mer på visma.se/draftit/

https://www.visma.se/draftit/dokumentmallar-avtal/
http://visma.se/draftit

