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EXDOC® ELEKTRONISK AVTALS- OCH DOKUMENTHANTERING

Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska
hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några exempel.

Varför ExDoc® ?

Hur fungerar det ?

Normal procedur är att samla alla avtal i ett låst
arkivskåp. Enkelt, eller hur? Men sen då?

Med det digitala dokumentarkivet ExDoc skannar
man in alla sina avtal och läser in dem i databasen
tillsammans med metadata, dvs information såsom
avtalstyp, motparter, uppsägningsdatum, interna
ägare, och annan viktig information.

Hur många avtal är tecknade av personer som inte
längre arbetar för företaget? Vem har kontroll på
dem? När löper de ut? Vem har tillgång till vilka avtal
– den som hämtar nyckel till arkivskåpet kan ju läsa
igenom vilka som helst. Ska till exempel en säljare ha
tillgång till kollegornas kundavtal eller inköpsavtal?
Finns det en central inköpsavdelning i koncernen?
Har de full insyn i dotterbolagens alla avtal?
Vad kostar det ditt företag att inte ha full kontroll?
Lösningen heter ExDoc – en webbaserad applikation
för elektronisk avtalshantering. ExDoc har gett en
mängd företag och organisationer kontroll på sina
avtal vilket resulterat i att de sluppit onödiga kostnader.

I ExDoc blir all registrerad data sökbar, och systemet
skickar automatiskt ut påminnelsemail när det är
dags att säga upp eller omförhandla avtalen.
Man kan även ta ut Excel-rapporter, t ex lista alla
avtal som kan sägs upp under en viss period.
Givetvis kan man även registrera andra dokumenttyper såsom bolagstämmoprotokoll, aktieägaravtal
eller andra bolagsdokument som är viktiga att hålla
ordning på.
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FUNKTIONER
Sökning

Æ
Ta kontroll över företagets avtal genom den enkla
sökfunktionen. Sök på avtalstyp, motpart, dokumentägare, kostnadsbärare, externa parter,
förfallodatum med mera.

Æ

Påminnelser

Missa aldrig en uppsägning eller omförhandling
igen. Påminnelser skickas automatiskt till avtalsansvarig när det är dags att agera.

Æ

Spårbarhet

Full transparens vid till exempel en revision. Alla
händelser kring ett avtal registreras, allt från
sökningar, bildvisningar till ändringar.

Æ

Behörighet

Ge enbart behöriga användare åtkomst till lagrade
dokument. Flera nivåer av behörighetsklasser säkerställer konfidentiell hantering. Behörighetsstrukturen
skräddarsys efter just ditt företags behov.

Æ

Säkerhet

Man kan aldrig vara nog försiktig med affärskritiska
dokument. Därför lagras all data i ett krypterat format
i en databas innanför företagets egna brandväggar.
Inte ens databasadministratören kommer åt informationen utan rätt behörighet.
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Många företag har upptäckt fördelarna med
ExDoc®!
“– Nu vet vi att det kommer att plinga till när det är dags att
förnya, omförhandla eller säga upp något avtal. Även butikschef, butiksansvarig och kassacheferna får en påminnelse
i sin mobil. Det känns helt enkelt mycket lugnare och tryggare
nu!”
Annika Svensson, vice VD
ICA Maxi Södertälje

All data på
företagets egen
server

ExDoc är en webbaserad applikation
som installeras på kundens egen
server. I och med all data lagras och
krypteras i kundens egen databas så
anses ExDoc vara ett mycket säkert
sätt att arkivera avtal och andra
dokument med känslig information.
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Ta ut rapporter och exportera all data till Excel. Genererar en enkel och flexibel överblick över
valda dokument.

Registreringsvyn. Här listas alla avtal som är skannade men ej registrerade. Klicka på ett avtal för
att få upp bilden. All information angående avtalet registreras på vänster sida och sedan är det
bara att spara.
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Om SignUp
SignUp är ett snabbväxande IT-företag med lång erfarenhet inom
elektronisk faktura- och avtalshantering. Vi är specialiserade på
att utveckla och marknadsföra applikationer som ökar företags
lönsamhet genom att effektivisera hantering av leverantörsfakturor och avtal.
Våra lösningar passar både lokala och globala organisationer och säljs
genom återförsäljare i fler än 12 länder.
Våra lösningar hanterar idag över 10 miljoner fakturor och 300 000
avtal på årsbasis. Företaget grundandes 1999 och har idag ca
30 anställda, huvudkontoret ligger i Stockholm.

Vill du veta mer om vilka fördelar ditt företag kan vinna genom att hantera avtal och andra
affärskritiska dokument i ExDoc®, eller kanske få en demonstration av applikationen?
Hör av dig till oss på SignUp!

Kontaktperson:
Niclas Hagnäs
Telefon: 			
+46 730-575 898
Mail: 			niclas.hagnas@signup.se
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