HR Expert

Juridiskt stöd i digitalt format
för HR och personalansvariga

Juridiska verktyg för en regelsmart® verksamhet


010 - 199 23 50



Sveriges mest omfattande
arbetsrättsliga stödverktyg

info@draftit.se



www.draftit.se

Juridisk handbok



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.

HR Expert är mer än en digital lagbok. Med
Sveriges mest omfattande arbetsrättsliga
verktyg har personalansvariga all relevant
information samlad på ett ställe.
Välj en trygg punkt där juridiken är pedagogiskt
paketerad. Beslut i det dagliga arbetet blir

Fråga juristen



Med frågeservicen svarar våra juridiska
experter snabbt på dina specifika frågor.

enklare, med situationsanpassade svar på frågor

Dessutom finns frågebanken med tvåtusen

om både arbetsrätt och arbetsmiljö.

anonymiserade frågor och verkliga svar.



Boka din visning

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.

Lagstiftning och AD-domar



Varje avsnitt i handboken länkar direkt 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 ”Gör
så här”. Här får du exempel på hur du
tillämpar vad lagen eller era interna regler
säger i ert dagliga arbetet.

Tillval för HR Expert
Alltid uppdaterad

 Anpassa för kommun



 Sökbart kollektivavtal

Varje gång du loggar in i HR Expert möts du
av nyheter och uppdateringar inom relevant
lagstiftning. Med produktbrevet får du de

 Premium med omfattande rättsdata

viktigaste förändringarna direkt till mailen.

Alltid i Draftits produkter


Molnbaserat



Responsiv design



Fri support



Dedikerad kontaktperson

Med E-learning i Grundläggande
Arbetsrätt fattar cheferna trygga beslut.

E-learning Arbetsrätt

Ersätt osäkerheten kring arbetsrätten med
konkret kunskap.

Chefsportalen enar cheferna i personalfrågor och beslut. Trygga chefer skapar en

Chefsportal

god arbetsmiljö och nöjdare medarbetare.

På www.draftit.se berättar vi mer om våra produkter och tjänster.

