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Medarbetarportal

Varje medarbetares
självklara källa till
intern information
Skapa trygghet och handlingskraft hos
medarbetarna. Spara tid åt HR och era chefer. Med
vår digitala medarbetarportal får ni färdiga texter,
dokument och mallar, i en användarvänlig portal
anpassad till er grafiska profil.
Medarbetarportalen kommer i tre olika utföranden: Bas, Standard
och Premium. Du kan även välja att lägga till ert kollektivavtal i
portalen samt välja en engelsk version.
Portalen underlättar ert arbete med hjälp av:
Lättolkade och juridiskt korrekta texter inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
Personalhandbok med automatisk uppdatering för aktuella lagar och regler.
Samlade personalrelaterade dokument och riktlinjer.
Alla medarbetare har åtkomst till enhetlig information.
Alla medarbetare får svar på sina frågor var de än befinner sig med access
via mobil, surfplatta och dator.

Varför är det viktigt?
Inkonsekvent information skapar ofta onödiga frågor och frustration i
organisationen. Samtidigt är det svårt att få alla chefer och medarbetare att håll
sig uppdaterad om vad som faktiskt gäller. Med en digital portal där ni har allt
samlat vet alla vart man ska gå för att få svar på sina frågor.
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Alltid i Medarbetarportalen
I Medarbetarportalen ingår juridiskt korrekta texter inom arbetsrätt och
arbetsmiljö. Dessa texter uppdateras löpande efter gällande lagstiftning.
Portalen anpassas efter er grafiska profil.

Komplett personalhandbok
Med färdigproducerat innehåll i form av text och bild får ni en heltäckande
Medarbetarportal med minsta möjliga insats. Standard och Premium ger er
möjlighet att redigera eller komplettera med interna riktlinjer och rutiner.

Underhåll och utveckling
Alla texter och dokument från Draftit hålls uppdaterade enligt aktuell
lagstiftning, så att ni kan fokusera på ert dagliga arbete och er verksamhet.

Komplettera din Medarbetarportal med
Chefsportal
Ett digitalt chefsstöd med färdiga texter, dokument och mallar för alla chefer
- för enad kommunikation anpassad efter aktuella lagar och regler
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Använd portalen som den är eller
lägg till eget innehåll
Bas
För dig som vill ha aktuell och korrekt information
Våra mest populära funktioner:
• Portal anpassad efter er grafiska profil.
• Kvalitetssäkrade texter med automatiska uppdateringar.
• Möjlighet att lägga till kollektivavtal.

Standard
Anpassa innehållet med stöd av våra projektledare
Allt som ingår i Bas, plus:
• Uppstart med Draftits projektledare.
• Administratörsutbildning för redigering och underhåll.
• Ändra och lägg till innehåll och dokument.
• Behörighetsgrupper - styr vem som har tillgång till vilken information
• Serviceavtal - låt oss ta hand om portalen åt er
• Handboksguiden med tips på struktur med färdiga texter och mallar.
• Välj anpassning: Privat sektor, kommun, eller kyrka. Portalen kan också fås i engelsk version.

Premium
Låt oss göra jobbet åt dig!
Allt som ingår i Standard, plus:
• Våra bästa rabatter på dina inköp.
• Egen projektledare som hjälper dig att implementera portalen i hela organisationen.
• Individuellt förhandlade skräddarsydda rabattavtal.
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Samla all information på ett ställe
Genom att samla riktlinjer, värderingar, regler och rutiner skapar du tydlighet och
enkelhet för era medarbetare. De hittar snabbt rätt information oavsett var de
befinner sig och behöver inte gå via sin chef eller HR för att få svar på sina frågor.

”Jag valde Draftit framför en konkurrent och har
inte ångrat mig en sekund! ”
Ann Eriksson, HR-ansvarig på Trianon

Boka din visning med oss!
Arbetsrätten är omfattande och svårtolkad. Med kompetensstödet HR Expert kan
du som arbetar med HR och personalfrågor förenkla ditt arbete och stärka din
arbetsrättsliga kompetens.
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@draftit.se
Ring oss: 010 – 188 97 25
Läs mer på visma.se/draftit/

