Handboksguiden

Handboksguiden - enklaste vägen
till en färdig personalhandbok

Juridiska verktyg för en regelsmart® verksamhet


010 - 199 23 50



Använd juridiskt säkrade
texter för er kommunikation

info@draftit.se



www.draftit.se

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.

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

Färdiga handbokstexter

hålla aktuell.

Välj bland 100-tals färdiga handbokstexter

Därför finns Handboksguiden som din mall



för att skapa, lansera och underhålla er

semester och tjänsteresor. Gör-så-härguider beskriver varför avsnittet är viktigt

personalhandbok, chefshandbok eller annan

och hur du använder texten internt.

HR-relaterad information på ert intranät.



om bland annat personalrutiner, arbetstid,

Boka din visning

Dokument och mallar



Spara tid och undvik felaktigheter med våra
mallar som tas fram i samarbete med våra
juridiska experter. Missa inte alla dokument
från Arbetsmiljöverket (AFS).

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.

Kontinuerlig uppdatering



På startsidan kan du läsa nyheter om
uppdateringar av innehåll och funktioner.
Här informerar vi också om nya lagar,
texter och policydokument.

Vem använder den?
 Anpassad för kommun

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. Du vet.

 Anpassad för kyrka
 Välj mellan svenska och engelska
 Kombinera med våra portaler

Alltid i Draftits produkter


Molnbaserat



Responsiv design



Fri support



Dedikerad kontaktperson

Chefsportalen är ett digitalt stöd för
chefer. De kan tryggt hantera beslut om

Chefsportal

både personalfrågor och arbetsrätt.

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.

