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Juridiskt stöd i digitalt format
för HR och personalansvariga

Om du har varit med när en arbetsrättslig process går fel, så vet du att det kan 
leda till dåligt anseende, onödiga kostnader och mänskligt lidande.

Med Sveriges mest omfattande arbetsrättsliga verktyg har personalansvariga all 
relevant information samlad på ett ställe. Du kan enkelt se vad som gäller och hur 
ni praktiskt kan hantera arbetsrättsliga frågor.

        Juridiskt kompetensstöd
          Grunden i HR Expert är en omfattande handbok i arbetsrätt och arbetsmiljö.
          Texterna är skrivna så att du enkelt kan tillämpa lagen i ditt dagliga arbete. 

       Obegränsad frågeservice till jurist
          Med frågeservicen vet du att du gör rätt. Våra juridiska experter svarar 
          snabbt på dina specifika frågor. Dessutom finns frågebanken med tvåtusen 
          frågor och svar.

       Omfattande arkiv med dokument och mallar
          Varje kapitel i handboken länkar till relevanta dokument, checklistor och 
          mallar. Det gör att du kan gå direkt från handboken till praktiska åtgärder. 
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       Lagstiftning och AD-domar
          Varje avsnitt i handboken samlar information inom varje område och länkar 
          till relevant lagstiftning. Vill du fördjupa dig i en frågeställning gör du det 
          enkelt – allt finns samlat inne i HR Expert.

       Praktisk vägledning
          Mer handfasta tips får du i sektionen ”Råd och stöd”. Här får du exempel på    
          hur du tillämpar vad lagen säger i ert dagliga arbetet.

       Alltid uppdaterad
          Varje gång du loggar in i HR Expert möts du av nyheter och uppdateringar 
          inom relevant lagstiftning. Med produktbrevet får du de viktigaste 
          förändringarna direkt till mailen. 
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Tillval HR Expert
  •     Anpassa för kommun

  •     Sökbart kollektivavtal

  •     Premium med omfattande rättsdata

  •     Webbinarium om arbetsrätt varje månad

 



Flera hundra frågor med svar 
från experten
Kanske har någon annan haft samma utmaning som du? I vår frågebank hittar du 
flera hundra frågor och svar - alltid med tydliga svar från våra experter och länkar 
till relevant beskrivning, praxis och lagstiftning.

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

Jag använder HR Expert som ett uppslagsverk och 
det känns bra att ha den som stöd i frågor som rör 
till exempel arbetsrätt och arbetsmiljö. 

Mattias Olsson, VD för Svenska Stenhus 

”

”

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/arbetsratt/
http://visma.se/draftit

