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Vad är Avtalsbevakning?
Full avtalskontroll till låg kostnad
Avtalsbevakning är en webbaserad lösning 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.
Avtalsbevakning möjliggör hantering av kontraktuella förbindelser i en
enda ren webbapplikation. All information är väl synlig och de flexibla och
användarvänliga funktionerna 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.

Från endast
99 kr / mån

Det enda som behövs för att använda tjänsten är en dator med
internetuppkoppling.
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Kundnära utveckling!
Struktur och ordning
Avtalsbevakning skapar en tydlig struktur och ordning bland
företagets alla avtal och möjliggör en säker avtalslagring. Du
får tydliga listor för avtal, motparter, kategorier och dokument.
Du kan snabbt och enkelt exportera listorna till Excel och göra
sökning och sortering av avtal för att snabbt hitta just det avtalet
du letar efter för tillfället.
Bevakning
Vi arbetar mycket med att göra systemet så användarvänligt
och enkelt som möjligt utan att för den delen begränsa
funktionaliteten. Du lägger in ett avtal med bevakning på under
en minut och systemet håller sedan reda på förfallodatum och
förlängningar. Du får även i god tid innan förfallodatum avisering
via e-post och/eller sms så att du inte missar några uppsägningar
Dokumentlagring
Det finns tre olika sätt att hantera dokument i systemet så att du
får en total avtalslagring.
Du kan ladda upp en inskannad version av avtalet så att det lagras
elektroniskt och säkert på vår server. På detta sätt är avtalet alltid
tillgängligt oavsett om du sitter på kontoret, är hemma eller ute
hos kund. Alla dokument som laddas upp till systemet lagras på
sådant sätt att de inte är direkt åtkomliga via internet utan måste
hämtas genom inloggning till systemet.
Du kan länka till ett dokument som finns lagrat någon annanstans på internet. Om dokumenten är lagrade
i t.ex Sharepoint eller Dropbox kan du lägga in en länk till dokumenten från Avtalsbevakning.
Du kan ange en fritextreferens för att ange t.ex var det fysiska avtalet finns placerat, i vilken pärm,
arkivskåp eller lokal.
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Behörighet
Du kan sätta detaljerad behörighet för avtalen i systemet så att
varje användare endast har tillgång till de avtal användaren ska
hantera. Det går att sätta behörighet i tre steg, endast se, se och
redigera eller full behörighet då användaren även kan ta bort
avtal.
Vi har lagt ner mycket tid på att göra systemet så flexibelt som
möjligt och det är upp till dig som användare hur detaljerat du
vill sätta behörigheterna, om det så är på avdelningsnivå där
flera användare har samma typ av behörighet eller ända ner på
användarnivå med egen behörighet för varje användare.
Säkerhet
Vi värnar om din säkerhet när du använder systemet och
använder SSL-certifikat med 256 bitars kryptering, d.v.s samma
standard som används av t.ex banker och försvaret. Detta
certifikat krypterar all information som skickas mellan din dator
och systemet. Servern står i en säker, tempererad datahall med
redundanta internetanslutningar och redundant strömförsörjning.
För att ytterligare stärka säkerheten är alla inloggningsuppgifter
till systemet krypterade i databasen. Detta gör att det inte går
att utläsa några användaruppgifter i klartext. Systemet ställer dessutom krav på viss komplexitet i hur
lösenorden är utformade.
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Säkerhet och IT
För dig som kund ska säkerhet vara en förutsättning du inte behöver tänka på
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 kund och det är endast användare
med behörighet som når dokumenten.
Vi anlitar en proffessionell leverantör av servertjänster. De innehar egna serverhallar med redundant
internetuppkoppling. Serverhallarna har dubbel strömmatning, UPS- och diesel-reservkraft och med den
serverlösning vi har valt kan vi uppgradera servern utan att det blir avbrott i Avtalsbevakning. På så sätt kan
vi beroende på användningen hela tiden säkerställa att prestanda bibehålls.
Vi tar backup på hela systemet dagligen och håller all programvara uppgraderad kontinuerligt för att hålla
servern säker. Med jämna mellanrum gör vi beredskapstester för att ha tydliga planer för återställning ifall
det värsta mot all förmodan skulle hända.
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