Library / Operativ HR
För dig som jobbar med HR, som chef eller
personalansvarig. Här finns allt du behöver för att
jobba tryggt och effektivt med HR-frågor.

I Operativ HR får du tillgång till ett stort HR-bibliotek med stöd och vägledning i alla HR-frågor som
kan dyka upp under hela medarbetarresan, från rekryteringen till när anställningen ska avslutas.
Här ingår exempelvis diskriminering och likabehandling, arbetsmiljö, kompetensutveckling, lön och
lönekartläggning, misskötsel och konflikter, coronarelaterat material och mycket mer. Du har även
tillgång till arbetsrättsliga lagar och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, dokumentmallar och smarta verktyg.

HR-processer i steg för steg-guider

Dokument

Du får steg för steg-guider som förenklar och

Du får över 200 dokument i form av checklistor,

tydliggör olika HR-processer. Känn dig säker

mallar och policyer som du enkelt kan anpassa till

på at du gör rätt och att du inte missar några

den egna verksamheten.

viktiga delar. Här finns till exempel processer för
rehabilitering, rekrytering, lönerevision, misskötsel,
arbetsmiljö och många fler. I verktyget bockar
du för när du gjort klart ett steg och kan på så vis
enkelt ha koll på var i processen du är och vilket
nästa steg blir. I processerna får du även tips,
inspiration och flera dokumentmallar som hjälper
dig på vägen.

Få koll med beräkningsfunktioner
Du får flera smarta beräkningsfunktioner att
använda som stöd och underlag till olika beslut
som rör personalfrågor. Exempel: Vad kostar
en anställd? Vad kostar en utbildnings- eller
friskvårdsinvestering? Vad kostar sjukfrånvaron?
Beräkningsfunktionerna är framtagna i samarbete
med Nyckeltalsinstitutet.

Anpassa innehållet
Ladda upp egna dokument samt komplettera
informationstexterna i HR-biblioteket med egna

Experterna svarar
Du får tillgång till ett stort arkiv med vanliga och
aktuella HR-frågor samt svar och vägledning från
HR-experter.

Obegränsat antal användare
Priset baseras på företagets storlek. Lägg själv till
användare och sprid enkelt informationen i hela din
organisation.

Du är snabbt igång!
Inga krångliga installationer eller nedladdningar
krävs. Efter att du registrerat dig för ett köp eller en
prova på-period får du inloggningsuppgifter till din
mejladress.

Support
Vår kundsupport finns tillgänglig via chat, mejl och
telefon om du behöver hjälp.

kommentarer för att anpassa innehållet till din
organisation och ert kollektivavtal. Det finns även
ett HR-hjul som du kan fylla på med era aktiviteter.

Prova gratis och se pris på:
edgehr.se/produkt/library

