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Alltid uppdaterad 
personalinformation

Personalhandboken är ofta samlingsplatsen för 
verksamhetens riktlinjer, personalfrågor och 
rutiner. Det är viktig information, men som ofta 
tar mycket tid i anspråk att administrera och hålla 
aktuell. 

Rätt utformad bidrar personalinformation till trygghet 
och handlingskraft. Med vår tjänst Handboksguiden får du 
ett effektivt stöd för att skapa, lansera och underhålla komplett 
och regelsäkrad information.

Vem ska använda Handboksguiden?
Handboksguiden passar både dig som har en befintlig personalhandbok eller 
chefshandbok, men även om du planerar att ta fram en ny. Med Handboksguiden 
slipper du undra om innehållet följer rådande lagstiftning och praxis.

Omtyckta funktioner

         Uppstartsguide

          En uppstartsguide och färdigt innehållsträd ger en tydlig struktur. Du får tips  
          om hur innehållet kan byggas upp och viktiga punkter att tänka på inför 
          lansering.

         Färdiga texter 

          Välj bland 100-tals färdiga exempeltexter om bland annat personalrutiner,  
          arbetstid, semester och tjänsteresor. Gör-så-här-guider beskriver varför  
          avsnittet är viktigt och hur du använder texten internt.

         Dokument och mallar

          Spara tid och undvik felaktigheter med våra mallar som tas fram i samarbete  
          med våra juridiska experter. Ha tillgång till alla dokument från   
          Arbetsmiljöverket (AFS).
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         Tips och underhåll

          Du får tydliga instruktioner om hur du utnyttjar nya resurser i produkten.  
          Ta del av tips på delar som vanligen kräver underhåll och hur du skapar en  
          bra projektplan för ett enkelt underhållsarbete.

        Nyheter och uppdateringar

          På startsidan i Handboksguiden kan du varje vecka läsa nyheter om 
          uppdateringar av innehåll och funktioner. Varje månad får du också de 
          viktigaste nyheterna summerat i ett mail.

Komplettera Handboksguiden med

        Chefsportalen

          Ett digital chefsstöd med färdiga texter, dokument och mallar för alla chefer    
          - för enad kommunikation anpassad till aktuella lagar och regler.

        HR Expert

          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
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All information på samma ställe
Verktyget ger dig fullt stöd för att skapa komplett och juridiskt korrekt 
personalinformation oavsett om ni har ett intranät, en personalhandbok eller en 
chefshandbok.

Boka din visning med oss!
Texter, processer och dokumentmallar för komplett och korrekt 
personalinformation för ert intranät eller personalhandbok.

Läs mer och boka din visning

Jag valde Draftit eftersom jag tycker de är ljusår 
från konkurrenterna vad gäller grafik, gränssnitt 
och processhantering. 

Kristian Randel, HR-chef, Orango 

”
”

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/regelefterlevnad-hr-lon/handboksguiden/
http://visma.se/draftit

