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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.

Färdigskrivna texter sparar dig tid och du vet att
informationen överensstämmer med rådande
lagstiftning. Med pedagogiskt skrivna avsnitt kan
medarbetarna själva hitta svaren på sina frågor.

Färdiga exempeltexter
Välj bland 100-tals färdiga exempeltexter



om bland annat personalrutiner, arbetstid,
semester och tjänsteresor. Gör-så-härguider beskriver varför avsnittet är viktigt
och hur du använder texten internt.

Varför är det viktigt?
Alla organisationer behöver gemensamma riktlinjer,
men de ska också användas i det dagliga arbetet. Därför
samlar Draftit alla regler, lagar, policydokument och
rutiner på ett ställe. Du kan använda texterna rakt av
eller anpassa dem till din verksamhet.

Frågeservice



När du har frågor om lagstiftningen, riktlinjer
och rutiner finns våra experter alltid där.
Med frågeservicen ställer du frågan direkt i
produkten och får snabbt ett skriftligt svar.

Använd och skapa processkartor



Använd processkartor för t.ex. rekrytering,
uppsägning och rehabiliteringsprocesser.
Med vårt smarta verktyg i EpiServer kan du
också skapa egna 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.

Anpassa din Personalhandbok
 Anpassa för kommun

Kontinuerlig uppdatering

 Anpassa för kyrka

På startsidan kan du läsa nyheter om



 Sökbart kollektivavtal
 Välj en skräddarsydd lösning

uppdateringar av innehåll och funktioner i
personalhandboken. Här informerar vi också
om nya lagar, texter och policydokument.

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.

Medarbetarportalen blir HR:s digitala
kanal ut i organisationen. Det är

Medarbetarportal

också varje medarbetares självklara
informationskälla om verksamheten.

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

