Varje medarbetares självklara
källa till intern information
Medarbetarportal



Boka din visning

Juridiska verktyg för en regelsmart® verksamhet


010 - 199 23 50



info@draftit.se

Formbar personalhandbok för
lättillgänglig information



www.draftit.se

Varför är det viktigt?

Ge medarbetarna den information de behöver

Inkonsekvent information skapar ofta onödiga frågor och

och spara samtidigt tid åt HR-avdelningen

frustration i organisationen. Samtidigt är det svårt att få

och verksamhetens chefer med en digital
Medarbetarportal. Medarbetarportalen kommer
i tre olika utföranden: Bas, Standard och

alla chefer och medarbetare att håll sig uppdaterad om vad
som faktiskt gäller. Med en digital portal där ni har allt samlat vet alla vart man ska gå för att få svar på sina frågor.

Premium. Alla portaler kommer med lättolkade
och juridiskt korrekta texter inom arbetsrätt
och arbetsmiljö. Portalen kan anpassas efter er
grafiska profil. Med medarbetarportalen har ni en
personalhandbok med möjlighet för kontinuerlig
utveckling.
Genom att samla alla personalrelaterade
dokument och riktlinjer har alla medarbetarna
åtkomst till enhetlig information. De får svar
på sina frågor oavsett var de befinner sig och
behöver inte längre gå via sin chef eller HRavdelningen för att få svar på sina frågor.

Den självklara
informationskällan
Medarbetarportalen passar alla typer av
organisationer som vill underlätta sin interna
kommunikation. Med tillval kan den anpassas efter
kommunala, privata och kyrkliga verksamheter.
Medarbetarportalen blir HR-avdelningens digitala
kanal ut i organisationen och medarbetarnas
självklara informationskälla.

För alla organisationer – stora, små, svenska och internationella
Då Medarbetarportalen kommer i tre utföranden passar den alla organisationer – stora som små.
Medarbetarportalen kan anpassas utifrån vad din organisation behöver. Du kan välja att lägga till ert
kollektivavtal i portalen, översätta den till engelska samt köpa till ett serviceavtal som innebär att våra
projektledare går igenom din portal, identifierar förbättringspotential och implementerar uppdateringarna.
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Portal anpassad efter er grafiska profil







Kvalitetssäkrade texter med automatiska
uppdateringar
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Projektledare från Draftit

-

Fram till lansering

Hela avtalstiden

Administratörsutbildning
Ändra och lägga till innehåll och dokument
Anpassningsbara processkartor
Projektledare anpassar handböckerna efter
era avtal och önskemål
Projektledare som utvecklar och förvaltar

Pris per år från 7 900 SEK

från 14 900 SEK

från 21 900 SEK

Tillval
Kollektivavtal



Anpassad för kommun

-

Anpassad för kyrka
Engelsk version
Serviceavtal
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Alltid i Medarbetarportalen



I Medarbetarportalen ingår juridiskt
korrekta texter inom arbetsrätt och
arbetsmiljö. Dessa texter uppdateras
löpande efter gällande lagstiftning. Portalen
anpassas efter er grafiska profil.

Komplett personalhandbok



Med färdigproducerat innehåll i form
av text och bild får ni en heltäckande
Medarbetarportal med minsta möjliga insats.
Standard och Premium ger er möjlighet
att redigera eller komplettera med interna
riktlinjer och rutiner.

Underhåll och utveckling



Alla texter och dokument från Draftit hålls
uppdaterade enligt aktuell lagstiftning, så att
ni kan fokusera på ert dagliga arbete och er
verksamhet.

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.

