Portal
Skräddarsydd HR-portal för chefer och medarbetare.

Med Portal hittar chefer och medarbetare själva svar på sina frågor och kan få stöd i olika HR- och
personalrelaterade processer. Portal skräddarsys efter er verksamhet med stöd av en stor mängd färdigt
textinnehåll, färdiga processer, mallar och policyexempel. Portal anpassas efter er grafiska profil och kan
kompletteras med digitala blanketter och formulär som stöd och för enkel hantering. Genom att bygga
upp en chefs- och medarbetarguide tillsammans med oss på Edge kvalitetssäkrar ni era HR-processer så
att alla i organisationen alltid kan arbeta tryggt och säkert med personalfrågor.

Hjälp cheferna att göra rätt!

Det här är Portal:

I chefsguiden hittar cheferna svar på

• Struktur för chefs- och medarbetarguide

personalrelaterade frågor och får stöd i alla HR-

• Färdiga texter, policys och processbeskrivningar

processer. Där finns tydliga beskrivningar, tips,

• Användbara dokumentmallar

mallar, dokument, formulär och smarta verktyg.

• HR-kalender med påminnelsefunktion

Digitala formulär ger HR, chefer och medarbetare

• Stöd för pre-, on- och offboarding

stöd genom den administrativa resan. Det finns

• Flexibla digitala blanketter och formulär

många olika exempel på formulär som kan

• Stöd för kollektivavtal och relevanta lagtexter

digitaliseras: ledighetsansökan, whistle blow, pre-,

• Löpande uppdateringar så att du alltid kan vara

on- och offboarding. Alla fördelar anpassade

• säker på att informationen följer lagar och regler

uppgifter till era olika stödfunktioner.

• Konsultstöd av erfaren kommunikatör inom HR

Praktiskt stöd för alla medarbetare
I medarbetarguiden söker medarbetaren efter

• Fri teknisk support på vardagar kl. 9.00 – 16.00
• Premiumsupport för er som inte får tiden att räcka
• till för uppdateringar och förvaltning

svar på vanliga frågor kring HR, till exempel vad
som gäller vid ledighet och sjukdom. Portalen är
också en lämplig plats för att kommunicera vad
ni står för som arbetsgivare. Produkten innehåller
färdiga förslag på relevanta policyer och rutiner
inom HR-området som ni enkelt kan anpassa till er
verksamhet.

Teknisk specifikation:
• Molntjänst, placeras där den passar bäst hos er
• Ingen nedladdning eller installation krävs
• Responsiv layout för dator, mobil och surfplatta
• Flexibel inloggning, med eller utan lösenord
• Möjligt att behörighetsstyra innehållet
• Obegränsat antal användare

Läs mer och boka demo:
edgehr.se/produkt/portal

