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Vad är Avtalsbevakning?
Full avtalskontroll till låg kostnad
Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk
hantering av ett företags alla avtal. När avtalen är inlagda sköter
Avtalsbevakning automatiskt bevakningen av förfallodatum och
skickar i god tid ut ett mail och/eller sms när det är dags att agera. Du
får total kontroll både på alla avtal samt kostnaden för avtalen genom
Avtalsbevaknings tydliga kostnadskalkyl.
Vi arbetar i nära samarbete med dig som kund och ser till att uppdatera för att systemet ska vara så
användarvänligt och enkelt som möjligt. Du lägger in ett avtal med bevakning i Avtalsbevakning på under
en minut.
Korrekt hantering av avtal erkänns nu för det sanna värdet det kan
tillföra ett företag. Operativa program så som ERP-system och andra
ekonomistyrningsprogram visar vad som har hänt i företaget men missar
de naturliga kostnadsbesparingar och effektiviseringar som finns om
informationen var enklare strukturerad.
Avtalsbevakning möjliggör hantering av kontraktuella förbindelser
i en enda ren webbapplikation. All information är väl synlig och de
konfigurerbara funktionerna i plattformen medför att alla företagets
avtal och processer optimalt kan hanteras. Med sökning, rapportering
och bevakningsfunktioner underlättar vi en proaktiv avtalshantering,
därmed kan kostnader och risker minskas.
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Förenkla avtalshanteringen
Förenkla avtalshanteringen i din takt
Avtalsbevakning automatiserar manuella arbetsrutiner för att över tiden ge dig full kontroll över företagets
avtalshantering. Med enkla sökfunktioner och filtreringar hittar du snabbt det avtal du letar efter och
slipper krångla med pärmar och arkivskåp.
Det viktiga är inte att få full kontroll direkt på dag ett. Avtalsbevakning hjälper er att effektivisera och
förenkla arbetssätt för att bibehålla samma struktur oavsett vem som använder tjänster och ska hantera
avtalen så att ni över tiden får fullständig kontroll.
Med Avtalsbevakning kan ni vara igång snabbare, med färre resurser, med snabbare implementation och
lägre total ägandekostnad. Det enda som behövs är en dator med internetuppkoppling.
•
•
•
•
•
•

Ledning
Reducerad operativ risk då företagets åtaganden blir bättre synliggjorda
Inköp
Drastisk sänkning av kostnader utanför ramavtal (avtalsläckage)
Försäljning
Ökade intäkter från förkortad administrativ tid
Finans/Ekonomi
Enklare uppföljning för controllers och revisorer
Juridiskt
Minskar resurser spenderade på övervakning och avtalsefterlevnad samt ökar träffsäkerheten i dessa
Administrativt
Minskar tidsåtgången för ren arkivering och ledtider i samband med hanteringen av avtal
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Spara tid och pengar!
Frigör administrativ tid som istället kan läggas på era kunder
Med en effektivisering och mer automatiserad hantering av avtal sparar ni tid. Tid
som istället kan läggas på era kunder. Genom de flexibla aviseringarna missas inga
uppsägningar av avtal och därigenom sparar ni pengar. På samma tid som tidigare
hinner ni administrera fler avtal eller ärenden internt i företaget.
Med en elektronisk hantering av avtal sparar ni även kostnader på pappershantering
då inga kopior behöver göras och distribueras till de som vill läsa avtalen. Alla avtal är
enkelt och snabbt tillgängliga via systemet.

Företagsomfattande hantering av avtal via Avtalsbevakning ger följande fördelar:
•
•
•
•
•
•

Förbättrad effektivitet i förhandling.
Upp till 30 procent lägre administrativa kostnader.
Centraliserat avtalsarkiv i organisationen.
Eliminering av ensamvargsproblemet och överflödiga avtal.
Förbättrad kund- och leverantörskontroll.
Inga missade uppsägningar eller omförhandlingar av avtal.
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Säkert och lättöverskådligt!
För dig som kund ska säkerhet vara en förutsättning du inte behöver tänka på
Med Avtalsbevakning bibehåller du samma struktur och säkerhet oavsett
vem som har tillgång till avtalen. Varje användare har behörighet endast
till de avtal som användaren ska ha behörighet till. De fysiska avtalen kan
med gott samvete låsas in i säkert förvar så att inga sidor kommer bort
eller blandas ihop.
Vi använder oss av 256 bitars SSL-certifikat för att kryptera
kommunikationen mellan dig och systemet. Detta är samma säkerhet
som bland annat banker använder när du gör dina bankärenden via
internet.
Alla dokument som användaren laddar upp till systemet lagras på sådant sätt att de inte är direkt åtkomliga
via internet utan måste hämtas genom inloggning till systemet. Alla filnamn är krypterade så att det inte går
att utläsa om ett dokument hör till en viss användare och det är endast användare med behörighet som når
dokumenten.
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