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Anpassad grafisk profil

Formbar personalhandbok för
lättillgänglig information

Portalen skräddarsys för er med hjälp av



vår projektledare. Färdigskrivna texter
från Draftit kombineras med era befintliga
dokument, avtal och processer. Portalen

Spara tid åt HR-avdelningen och verksamhetens

anpassas slutligen till er grafiska profil.

chefer med en digital Medarbetarportal. Med
anpassat innehåll och klädd i er grafiska profil har
ni en formbar personalhandbok med möjlighet för

Komplett personalhandbok

kontinuerlig utveckling.



Med färdigproducerade texter inom
arbetsrätt och arbetsmiljö får ni en
heltäckande Medarbetarportal med minsta
möjliga insats. Redigera eller komplettera
med interna riktlinjer och rutiner.

Varför är det viktigt?
Inkonsekvent information skapar alltid onödiga frågor
och frustration i organisationen. Samtidigt är det svårt
att få alla chefer och medarbetare att hålla koll på vad
som gäller. Med en digital portal där ni har allt samlat
vet alla var man ska gå för att få svar på sina frågor.

Dokument och e-blanketter



Du behöver inte skapa egna blanketter
och mallar, allt finns i portalen. Som
administratör kan du också skapa egna
digitala blanketter direkt i plattformen.

Använd och skapa processkartor



Med redigerarläget skapar du enkelt
egna processkartor. Länka varje steg
av processen till relevant information
i Medarbetarportalen. Du kan också
använda våra färdiga processkartor.

Anpassade användarbehörigheter



Med personliga inloggningsuppgifter till alla
användare kan du som administratör styra
vem som har åtkomst till vilken information,
samt välja säkerhetsnivå för inloggningen.

Tillval för din Medarbetarportal
 Anpassa för kommun

Underhåll och utveckling

 Anpassa för kyrka



 Sökbart kollektivavtal

Alla texter och dokument från Draftit hålls
uppdaterade enligt aktuell lagstiftning. Ni
kan fokusera på era interna riktlinjer och

 Uppstart Express 2 dagar

behålla kontrollen inom organisationen.

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.

