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Oppdag valgfriheten
med et fleksibelt personalsystem

Flex HRM er en av få løsninger på markedet som 
samler hele bedriftens personaladministrasjon på ett og 
samme sted. Bemanning av arbeidsskift, timeregistre-
ring, reiseregninger og HR-støtte i en sømløs helhet-
sløsning. For en mer effektiv hverdag.

Ditt personalsystem i skyen!



Björn Jareblad, CEO.
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TEKNOLOGIEN BAK

Skytjeneste
Registrer reiseregningene dine når 
du vil. Registrer arbeidstimene dine 
hvor som helst. Bemann din avde-
ling fra hvilken som helst PC/Mac, 
eller smarttelefon. Du jobber alltid i 
den nyeste versjonen og du trenger 
ikke tenke på installeringer og opp-
dateringer.

Programspråk
Flex HRM er bygd med hjelp av 
standardprodukter. Systemet er 
programmert i Visual Studio 2010 og 
.NET Framework 4.5. Det er en 
webapplikasjon skrevet i C#. Java-
Script og HTML5.

Driftssikkerhet
Hvis du velger å kjøre systemet som 
skytjeneste får du følgende fordeler: 
UPS, avbruddsfri kraftforsyning med 
automatisk start av reserveaggre-
gat ved strømavbrudd. Konstant 
driftsspenning. Reserveaggregat 
for kjøling. Alarm. Adgangskon-
troll. Avansert lasermålesystem via 
VESDA. Fjernstyring. VPN.

HVORFOR VELGE  
FLEX HRM?
Sømløs arbeidsflyt
Slipp bekymringer med data 
og verktøy som er spredt i ulike 
systemer. Flex HRM samler alt du 
trenger i ett og samme system – 
uten problematiske overføringer 
og dobbeltarbeid. Du jobber i én 
database, med én bruker, med ett 
grensesnitt, og én support.

Brukervennlighet
Med et oversiktlig og attraktivt 
grensesnitt håndteres alt fra time-
registrering og registrering av 
reiseregninger til godkjenning og 
utbetaling av lønn.

God oversikt
Med samlet data som omhandler 
både personalet og bedriften i en 
og samme database finnes det fan-
tastiske muligheter til analyse og 
oversikt. Med vårt dashbord får du 
et visuelt oversiktsbilde av viktige 
nøkkeltall. Med rapportgeneratoren* 
kan du laste ned skreddersydde rap-
porter helt etter bedriftens behov.  
 
Vi ordner det tekniske
Ikke tenk på oppdateringer, tekniske 
krav, eller sikkerhetskopiering. Gjør 
det du er best på, så ordner vi resten.

VI HAR HELE  
PROSESSEN
Flex HRM Plan
Bemann og planlegg arbeidsskje-
maer per avdeling, prosjekt eller på 
andre valgfrie konteringer. Fleksible 
visninger for optimal bemanning av 
ansatte m.m.

Flex HRM Time
Timeregistrering, prosjektregis-
trering, registrer tid på terminal, 
administrering av fraværssøknader 
m.m.

Flex HRM Travel
Registrer reiseregninger, utlegg og 
kjørebok, støtte for betaling med 
kredittkort m.m.

Flex HRM Employee
Støtter og utvikler personal- og 
personalprosesser. 

Deler eller helheten
Delsystemene kan brukes hver for 
seg eller som en fullstendig løsning. 
Flex HRM vokser og utvikler seg 
sammen med din bedrift.

HVIS DU TRENGER 
NOE EKSTRA
HRM Mobile
Brukes for timeregistrering og 
registrering av reiseregninger på 
mobiltelefon eller nettbrett. Du kan 
også granske og godkjenne reiser-
egninger og timelister, håndtere 
fravær, se din lønnsspesifikasjon 
m.m.

Språk
Vi har støtte for følgende språk: 
svensk, norsk, dansk, finsk og 
engelsk.

Bankkort
La systemet håndtere dine innkjøp 
og automatisk knytte de til utlegg i 
reiseregningen.

Spesialtilpasninger
Ved behov kan vi sammen med våre 
kompetente utviklere skreddersy 
funksjoner til din bedrift.

Åpent API
Med vårt åpne API gjør vi det enkelt 
for deg å integrere andre systemer 
med Flex HRM.

På Flex Applications brenner vi for det vi gjør; å 
bygge system som forenkler og effektiviserer din 
arbeidshverdag. På denne måten kan du bruke mindre 
tid på administrasjonen og mer tid på å videreutvikle 
bedriften.

Flex i bedriftsnavnet står for fleksibilitet, som har 
vært vår ledestjerne gjennom alle år. Vi har alltid hatt 
ambisjoner om å bygge et system som lett kan tilpasses 
etter bedriftenes behov. Med skyløsningen vår har vi 
gjort systemet tilgjengelig fra hvilken som helst data, 
nettbrett, eller mobil, slik at du har friheten til å jobbe 
når du vil og hvor du vil.

Vi innså tidlig at det var et stort behov for en helhetlig 
løsning for personaladministrasjon. Med Flex HRM 
har vi samlet hele prosessen i et, komplett, nettbasert 
system, noe som gjør oss unike på markedet. Du jobber 
i et grensesnitt med én database og én support. Det er 
lett å innse fordelene: Lavere kostnader, mer effektive 
arbeidsprosesser og bedre overblikk. 

Vi har bygd vårt personalsystem med den nyeste 
teknologien for å leve opp til de behov som en 
kompleks og global bedriftsvirksomhet stiller, uten 
at det går ut over brukervennligheten. Systemet er 
moderne og fremtidssikkert. Flex HRM gjør kort sagt 
personaladministrasjon enkelt.

VI ER FREMTIDEN

*Funksjonen lanseres i løpet av 2021. 
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Bytt skift med kollegaene dine på mobilen.

Tilsett ansatte og bytt arbeidsskift kjapt og smidig med vår drag- and 
drop løsning.
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Flex HRM Plan
– hele personalsystemet i lomma
Flex HRM Mobile

Med HRM Mobile kan du:
 ► Registrere timer i en dagsvisning, periode-
visning, eller bare registrere avvik.

 ► Stemple tid, registrere timer på prosjekt, 
kunde, ordre, artikkel, aktivitet eller annen 
valgfri kontering. Med hjelp av GPS- 
posisjonering kan du la systemet gjøre kon-
teringsbytter, noe som kan være hjelpsomt 
hvis du registrerer tid på ulike lokalisa-
sjoner.

 ► Se ditt arbeidsskjema og hold orden på din 
tidssaldo.

 ► Se hvem av dine kollegaer som er på jobb, 
er syke, har ferie eller annen type fravær.

 ► Søk om ferie eller annen type fravær. Blir du 
syk og ligger hjemme kan du enkelt legge 
inn egenmelding eller sykemelding direkte 
på mobilen.

 ► Registrer en komplett reiseregning, med 
utlegg, representasjon, kjørebok og kost-
godtgjørelse. Avstemming av bankkort- 
transaksjoner. Ta bilde eller scan kvitter-
inger som vedlegg til din reiseregning.

 ► GPS måling av din bilreise fra start til mål. 
Legg deretter inn dine utlegg og din reis-
eregning er komplett!

 ► Granske og godkjenne reiseregninger og 
timelister.

 ► Håndtere fraværssøknader.

 ► Se dine dashbord og få øyeblikkelig, dags-
aktuelt overblikk over virksomheten.

 ► Få påminnelser og utfør oppdrag og  
oppgaver.

 ► Ønske arbeidsskift.

 ► Bemanne ubesatte arbeidsskift med til-
gjengelig personal.

Er de ansatte mye på farten? Med Flex HRM Mobile kan du utføre 
jobben uansett hvor du befinner deg. De ansatte får en enklere hver-
dag med full kontroll over sin arbeidstid og kan registrere timer og 
reiseregninger uansett hvor de befinner seg. Ledere kan raskt attes-
tere timelister, fraværssøknader, reiseregninger og tilsette personell 
til de arbeidsskift de ønsker direkte fra mobilen. Flex HRM Mobile er 
integrert med Flex HRM og gjør systemet enda mer brukervennlig. 
Flex HRM Mobile har støtte for engelsk og samtlige nordiske språk.

– på rett sted til rett tid

Noen av fordelene:

 ► Bemann personal for arbeid på eks. av-
deling, kostnadssted eller prosjekt. 

 ► Autobemanning: Systemet kan automatisk 
tilsette aktuelle ansatte til ledige arbeidsskift 
ut fra tilgjengelighet og kompetanser.

 ► Du får et oversiktlig bilde over eventuell 
underbemanning og overbemanning.

 ► Tilsett ansatte og arbeidsskift raskt og  
smidig med dra-og-slipp funksjonen.

 ► Beregne kostnader for dine medarbeidere 
ut fra ditt budsjett. Til og med ekstra kost-
nader for overtid og UB blir regnet med.

 ► Forenkle kommunikasjonen med vår app 
som sender e-postforespørsel til tilgjengelig 
personale med rett kompetanse når et 
arbeidsskift er underbemannet.

 ► Medarbeidere kan bytte skift med hveran-
dre gjennom å sende en forespørsel om 
skiftbytte direkte til sine kollegaer. Den som 
bemanner arbeidsskiftet får et push-varsel 
på startsiden og kan godkjenne eller avslå 
forespørselen.

HRM Plan er et moderne, kraftig og brukervennlig bemanningssys-
tem. Du kan enkelt legge opp skjema for medarbeiderne og plan-
legge bemanningen for ulike avdelinger eller i forbindelse med 
prosjekter.

Samtidig som du planlegger personalets arbeidsskjema kan du se 
aktuelle nøkkeltall, slik som personalkostnader, antall timer, salgstall, 
fravær og antall bemannede arbeidsskift. I tillegg til nøyaktige verdier 
vises det også grafikk som illustrerer hvor effektiv din planlegging er.

Den oversiktlige grafikken gir deg et raskt overblikk over hvor det 
mangler personal, hvor det er overbemannet og hvilke ansatte som 
er tilgjengelig for ulike arbeidsskift. Dette er for at du alltid kan være 
sikker på at du har rett personal på rett plass.

Planleggingen kan forenkles ved automatisk tilsettelse av arbeidsskift 
på bakgrunn av kompetanser, tilgjengelighet og gjeldende regler for 
arbeidstid.

For hver kontering (eks. avdeling eller tjeneste) kan du oppgi hvilken 
kompetanse som kreves.  Du kan deretter velge å bare se ansatte 
som innehar denne kompetansen når du skal bemanne et ar-
beidsskift.



Flex HRM Time

Timeregistrering kan gjøres via pc, nettbrett og mobil.

– forenkler timeregistreringen

Du kan selvsagt 
også registrere tim-
er på ulike konter-
ingsnivåer i appen, 
eks. prosjekt, kunde 
og artikkel.
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Ansatte som ofte er på farten kan registrere timene sine fortløpende på mobilappen.

Noen av fordelene:
 ► Valgfri periodevisning (dag, uke, måned).

 ► Fleksibel granskningsvisning. Granske per 
uke for fakturering, men månedsvis for 
fakturering av lønn.

 ► Fraværssøknad som sjef/arbeidsleder 
godkjenner eller avslår. Mulighet til å koble 
fravær til for eksempel prosjekt for attester-
ing og oppfølging.

 ► Med overtidskontrollen kan sjefen enkelt 
se hvor mye overtid hver ansatt har arbei-
det. Når en ansatt nærmer seg grensen 
for antall timer overtid vil det dukke opp en 
advarsel på startsiden.

 ► Overtidskontrollen på startsiden i Flex HRM 
kan eksporteres til Excel.

Vi synes at timeregistrering skal gå raskt og være enkelt. Flex HRM 
Time forenkler og rasjonaliserer arbeidet med bedriftens registrering 
av arbeidstid, slik at du og dine medarbeidere kan bruke tiden på 
andre arbeidsoppgaver.

Systemet tilpasses etter bedriftens ulike personalkategorier og deres 
behov. For noen fungerer det kanskje best med bare å registrere 
avvik, mens andre stempler sine timer og ytterligere andre trenger 
kanskje et verktøy for å kunne registrere timer på prosjekt og følge 
opp arbeidstiden med kunder. Siden systemet er helt nettbasert kan 
registrering av arbeidstid utføres uansett hvor du måtte befinne deg.

HRM Time er et kraftfullt og heldekkende system som gir deg overb-
likk over hele virksomheten.

Du kan for eksem-
pel bruke en vanlig 
iPad som stempling-
sterminal.

Timeregistrering kan gjøres via  
pc, nettbrett og mobil.

Å ha oversikt på den faktiske arbeidstiden er viktig for både me-
darbeidere og ledelse. Du kan registrere timer på terminal på ulike 
måter, med eller uten brikke. Du har til og med mulighet til å regis-
trere direkte på mobil eller nettbrett. Bedriften kan stille inn hvilke 
geografiske lokasjoner det skal være mulig å registrere på.

Timeregistrering på en måte som passer for deg

Tilpass stempelklokken til din 
bedrift:

 ► Valgfri  periodevisning.

 ► Bruk fargetemaer som følger deres grafiske 
profil.

 ► Velg knapper som skal vises og hvordan 
layouten skal være.

 ► Tilpass layout på ulike stempelklokker.

 ► Velg mellom digital og analog klokke, eller 
bruk begge.

 ► Velg hvilket språk og/eller tidssone stem-
pelklokken skal vise.

 ► Vis datostyrte meldinger til medarbeiderne.

Noen av fordelene:

 ► Registrer tiden slik det passer deg:  
Stempelklokke, pc, nettbrett eller mobil.

 ► Med hjelp av GPS-posisjonering kan applikasjonen se hvor du 
befinner deg og kan foreslå kunde eller prosjekt ut fra posi-
sjonen din når du stempler din tid.

 ► Timeregistrering på prosjekt, kunde, ordre, artikkel, aktivitet eller 
annen valgfri kontering.

 ► Håndtering av saldoer tilpasses etter behov, eks fleksitid, avspa-
sering, UB og overtid.

 ► Stempling direkte i timelisten. La dine medarbeidere stemple 
og endre konteringer direkte i timelisten. Velg mellom å stemple 
tiden på terminal, i Timeclock, i mobilappen, på nettbrett, eller på 
pc – vi tar fleksibiltet på alvor!
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Flex HRM Travel

Med Flex HRM Travel får du full kontroll over reiseregningene dine 
på en enkel og oversiktlig måte. Den ansatte registrerer reiser 
og utlegg i det brukervennlige grensesnittet, programmet regner 
automatisk ut refusjoner og diett. Ledelsen kan godkjenne og rei-
seregningen er klar til utbetaling. Du kan til og med la appen spille 
inn bilreisene dine slik at du slipper å ha oversikt over distanser og 
eventuelle stopp langs veien. Til tross for disse finessene er Flex 
HRM Travel et reiseregningssystem som er veldig brukervennlig.

– hvor enn du befinner deg
Noen av fordelene:

 ► Håndtér hele reiseregningen på din mobil/
nettbrett.

 ► Registrerer kjørejournaler med hjelp av 
lokasjonstjenester. Systemet lagrer reisen 
automatisk og viser et sammendrag når 
reisen fullføres.

 ► En smart håndtering av kontokorttransak-
sjoner. Systemet kan automatisk se hvilken 
utleggskode som skal kobles til transak-
sjonen.

 ► Du kan registrere dine beløp i respektive 
lands valuta, systemet regner automatisk om 
til norske kroner etter aktuell kurs.

 ► Fotografer dine kvitteringer og registrer ut-
legg i reiseregningen din med et tastetrykk.

 ► Reiser og utlegg kan selvfølgelig fordeles 
på ulike konteringer, eksempelvis avdeling, 
prosjekt og kunde. Det er enkelt å få over-
sikt på fakturagrunnlaget.

 ► Samtlige statusendringer og lagringer log-
ges med tidspunkt og hvilken bruker som 
har gjennomført endringen.

 ► Personlige påminnelser når godkjenninger 
av kjøp med kredittkort mangler.
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Den ansatte kan enkelt, uten noen manuelle kalkuleringer, registrere 
sine reiseregninger. Systemet beregner kostgodtgjørelse, utlegg, 
fradrag og representasjon. Har den reisende hatt utlegg som er betalt 
med kredittkort så vil dette vises i systemet og kan enkelt overføres til 
reiseregningen.

Respektive sjefer kan deretter gå inn og granske reiseregningene, for 
deretter å godkjenne dem direkte i systemet.

Rapportering, oppfølging og attestering utføres hvor som helst, bare 
du er tilkoblet internett eller HRM Mobile på din smarttelefon. Det 
blir ikke enklere å reise enn dette.

Hele reiseregningen kan registreres på mobilen. Du kan til og med 
legge til vedlegg som kvitteringer fra restaurantbesøk, parkering og 
ferjebilletter. Systemet har en innebygd kvitteringsskanner som hen-
ter dato, beløp og moms automatisk når du tar bilde av kvitteringen.

Med vår brukervennlige steg-for-steg guide for å registrere reisereg-
ninger blir til og med den mest komplekse reisen enkel å registrere i 
appen.

Med HRM Travel registrerer du 
dine kvitteringer på en enkel måte.

Du slipper bryderiet med tungvint håndtering av kvitteringer, utlegg og reiseregninger. Tenk så mye smidigere prosessen blir 
med en digital håndtering av kvitteringer – for alle parter.

Ta bilde av kvitteringene dine med mobilen. 
Unngå bryderiet med papir og kvitteringer som 
havner på avveie. Systemet har en innebygd kvit-
teringsskanner som henter dato, beløp og moms 
automatisk når du tar bilde av kvitteringen.

La appen registrere bilreisen din automatisk, så slipper du å ha over-
sikt over distanse og eventuelle stopp langs veien.
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Tilpasset for Norden
– for en smidigere administrasjon

Mange konsern har sine bedrifter plassert i ulike deler av Norden. 
For å løse personaladministrasjonen blir man ofte tvunget til å bruke 
systemer fra ulike leverandører i de ulike landene. Med Flex HRM 
trenger du ikke det.

Vi har i mange år jobbet med å tilpasse Flex HRM for de ulike re-
gelverkene som finnes i de respektive nordiske landene. Vi har i dag 
støtte for håndtering av norske, svenske, danske og finske lover og 
regelverk. I tillegg til at det finnes støtte for de ulike landenes re-
gelverk når det gjelder diett, tjenestereiser og overtid kan man i Flex 
HRM håndtere hele konsernet i en og samme database.

Noen av fordelene:

 ► Flex HRM er et fremtidssikkert system som 
er utviklet etter nordiske virksomheters be-
hov og har støtte for håndtering av svenske, 
danske, finske og norske regler. 

 ► Flex HRM er fleksibelt og kan enkelt inte-
greres med de fleste systemer i  
Norden. Bruker dere et system som vi  
mangler integrasjon mot, så vi bygger vi 
den!

 ► Vi tilbyr support som er spesialtilpasset 
for konsern med datterselskaper i Norge, 
Sverige, Danmark og Finland fra vår sup-
portavdeling i Oslo.

 ► Håndtering av personopplysninger,  
organisasjonsskjema, attestering av time-
lister og reiseregninger m.m. kan gjøres på 
konsernnivå, på tvers av bedrifter og på 
tvers av landegrenser.

 ► Kvitteringsskanner for norske kvitteringer 
som fungerer både i HRM Travel og i HRM 
Mobile.

 ► E-signering med norsk bankID.

 ► Støtte for den danske ID-tjenesten MitID.

 ► API-integrasjon mot Tripletex og Xledger.

I Flex HRM kan du velge om du vil vise menyer 
og annet innhold på norsk, svensk, dansk, finsk 
eller engelsk. Du kan også velge datoformat. 
Brukeren kan selv gjøre egne språkvalg på sin 
profil.

Hos oss får du support på ditt eget språk. Vår nordiske support snakker 
norsk, svensk, finsk og engelsk.

Vår nordiske support tilbyr den kompetanse 
og ekspertise innenfor de nordiske reglene 
som kreves for de respektive landene. Vi tilbyr 
support tilpasset for konsern med datterselskap 
i Norge, Sverige, Danmark og Finland, fra vår 
supportavdeling i Oslo. Vi har spesialisert oss 
på nordiske spørsmål og håndterer alle typer 
brukerspørsmål angående systemet og dets 
funksjoner.
 

Våre erfarne spesialister er alltid tilgjengelige 
når et spørsmål eller en utfordring dukker opp, 
slik at du kan kjenne deg trygg på at du enkelt 
får den hjelpen du trenger. Vi følger regelverket 
rundt GDPR og håndterer personopplysninger 
etter dette.

Vår nordiske support snakker 
norsk, svensk, finsk og engelsk.

Med HRM dashboard kan du enkelt sammenligne viktige nøkkeltall 
mellom forskjellige avdelinger og selskaper i konsernet. Du kan for 
eksempel samle inn statistikk over ansatte, personalomsetning,  
ansettelsesperiode, ansettelsesformer, gjennomsnittsalder, sykefravær 
og fratredelsesårsaker. 
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Et dashbord er en oversikt over viktige nøkkel-
tall presentert på en enkel og forståelig måte. 
Med stolpediagram, grafer, sektordiagram og 
målere med grønt/gult/rødt lys gir dashbordet 
et tydelig overblikk over bedriften i sanntid. 
Noen enkle tastetrykk er alt som kreves – en 
tidligere tidskrevende prosedyre tar nå bare et 
sekund.

Noen av fordelene:

 ► Få en rask oversikt over bedriften. Du velger 
selv om du vil se informasjon på konsern- 
eller avdelingsnivå i ulike bedrifter.

 ► Sørger for at rett informasjon går til rett 
person gjennom rollebaserte tilganger.

 ► Samler viktig data på en visuelt tiltalende og 
forståelig måte – dessuten er det mulighet 
for å skreddersy hvilke nøkkeltall man vil se.

 ► Hjelper ledelsen med å ta faktabaserte 
avgjørelser basert på kvalifiserte grunnlag 
både når det gjelder personale og selve 
virksomheten.

 ► Enkelt å gjøre sammenligninger mellom 
ulike avdelinger eller bedrifter i konsernet.

 ► Sparer tid og energi – Mindre administras-
jon med å hente frem filer og rapporter.

 ► Færre manuelle håndteringer.

 ► Hjelper ledelsen med å jobbe fokusert gjen-
nom å tydeliggjøre bedriftens/avdelingens 
mål.

 ► Gir verktøy til å styrke motivasjonen, delak-
tighet og trivsel.

 ► ”Trafikklysfunksjon” som raskt gir en status-
indikasjon og gjør ledelsen oppmerksom på 
uønskede endringer.

 ► Kombinerer data fra ulike områder i en 
samlet oversikt.

Flex HRM dashboard
– enkel oversikt over nøkkeltall

Et dashbord er bygd opp av flere paneler som visualiserer ulike typer dato med hjelp av grafiske elementer – på samme måte som instrumentpanelene i en 
bil. Dashbordet er fleksibelt og kan skreddersys til å vise den informasjonen du ønsker.

Still inn egne mål

Rett informasjon til rett person

Vil du få ned sykefraværet? Da kan du sette opp egne mål, se på 
statistikken og sammenligne med tallene fra foregående år for å se 
om det har vært fremgang. Personalomsetningen er et annet eksem-
pel – hvordan ser den ut? Har den økt eller blitt redusert?

Du kan bygge opp så mange dashbord du vil. 
Disse kan inneholde flere ulike paneler som 
viser data på forskjellige måter. Eksempel på 
data man kan få oversikt over er antall ansatte, 
personalomsetning, ansettelsesgrad, anset-
telsesformer, gjennomsnittsalder, sykefravær og 
fratredelsesårsaker. 

Du kan også følge opp hvilke beløp som skal 
faktureres, og måle antall fulltidsansatte i hen-
hold til FTE (Full-Time Equivalent). All denne in-
formasjonen hentes automatisk fra ulike steder 
i systemet. Informasjon kan også hentes via fil 
eller API hvis du for eksempel vil få inn historisk 
data fra et eksternt system.

Takket være muligheten til å sette og filtrere 
panelene på ulike grupper sørger vi for at rett 
personer ser rett informasjon. Når dashbordet 
er satt opp er det bare å lene seg tilbake. All 
informasjon oppdateres automatisk ettersom 
tiden går.

Nøkkeltall i sanntid for raske 
avgjørelser

Som leder føles det ofte som at man drukner i 
et hav av data. Har du også utfordringer med å 
få frem statistikk og nøkkeltall på en enkel og 
oversiktlig måte? Det er disse utfordringene et 
digitalt dashbord er til for å løse.

Sett opp egne mål og følg med på statistikken. Gjør sammenligninger 
med sykefravær fra foregående år eller få en rask oversikt over 
personalomsetningen.

Se forrige års sykefraværsstatistikk eller sjekk personalomsetningen 
direkte på mobilen.

Unngå tidskrevende rapporter, få 
oversikt ved et enkelt tastetrykk.



– smart kontroll
Lønnsoppgjør
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Lønnsoppgjøret utføres av systemet, hvor alle opplysninger og historikk er samlet.

Statistikksentralen er en tilleggsmodul til Flex HRM | 15

Statistikksentralen
– snu, vri og sammenlign

Med statistikksentralen som tilleggsmodul til Flex HRM har du et perfekt verktøy for å hente frem statistikker i bedriften.

Lønnsoppgjør er en tilleggsmodul til Flex HRM Employee som gir 
støtte under hele prosessen med lønnsoppgjøret, fra opprettelse 
av potter og ledernes arbeid med å sette ny lønn, til granskning og 
godkjenning av lønn og avslutningsvis iverksettelse og eksport til 
lønnssystemet. 

Du kan selv velge hvilke granskningssteg som skal brukes og du kan 
skreddersy tilganger for ulike roller i organisasjonen. 

Systemet hjelper deg med å holde orden på fagforeningenes krav 
til minimum lønnsøkning slik at dette blir overholdt og at organ-
isasjonens budsjett for lønnsoppgjør ikke blir overskredet. Du kan 
også enkelt sammenligne lønnsnivåene mellom menn og kvinner og 
hvordan dette blir påvirket av lønnsoppgjøret. Dette er et fint verktøy 
for bedriftens arbeid med fokus på likestilt lønn. 

Et intuitivt og grafisk grensesnitt gjør det enkelt å se i hvilke stadier i 
lønnsoppgjøret man befinner seg i og hvilke moment som gjenstår. 

Med lønnsoppgjøret kan du:

 ► Få støtte gjennom hele prosessen med 
lønnsoppgjøret.

 ► Holde deg oppdatert på at krav om 
lønnsøkninger tilfredsstilles.

 ► Enkelt sammenligne lønnsnivå mellom 
menn og kvinner for å kunne opprettholde 
en handlingsplan for jevnstilt lønn.

 ► Se hvor langt man er kommet i lønnsrevisjo-
nen og hvilke momenter som gjenstår.

 ► Velge granskningssteg og skreddersy 
tilganger.

 ► Eksportere grunnlag til for eksempel Excel 
for å gjøre analyser eller gjøre utskrifter.

Med Statistikksentralen kan du:
 ► Se statistikk oversiktlig med søyle-, linje-  
og sektordiagram. 

 ► Sammenlign din egen totale arbeidstid eller 
sykefravær med avdelingens eller bedrift-
ens.

 ► Kontrollere tilgjengelighet slik at de ulike 
rollene i organisasjonen får tilgang til nøyak-
tig den informasjonen de har behov for.

Du kan publisere statistikken på startsiden slik at det blir tilgjengelig 
med et enkelt tastetrykk.

Du kan følge opp sykefravær i bedriften og se hvor mye overtid hver avdeling har jobbet per måned. Kartlegg hvordan 
bedriftens belegningsgrad forandres i løpet av året. Følg opp antall timer brukt på ulike prosjekter. Se statistikk over reise-
kostnader og kostgodtgjørelse. Bruksområdene er mange.

Med oversiktlige søyle-, linje- og sektordiagrammer kan du visualisere bedriftens nøkkeltall. Du kan også enkelt publisere 
statistikken på startsiden, slik at den blir synlig for ledere og andre brukere av systemet.
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Med HRM Employee får du et førsteklasses HR-system som hjelper 
deg å forvalte og utvikle personalet. Se på kompetanser, lønns- 
oppgjør, medarbeidersamtale m.m. At systemet er nettbasert in-
nebærer at du kan bruke det hvor du vil og hvordan du vil. I modu-
len inngår det også håndtering av ansettelse og lønnsoppgjør og 
dokumenthåndtering i tillegg til master datasystem for all HR-relatert 
informasjon og for organisasjonsstruktur.

Onboarding/offboarding
Når en ansettelse starter eller slutter er det en rekke forskjellige 
aktiviteter som må gjennomføres. Det er ofte flere personer som er 
involverte i disse oppgavene, noe som kan gjøre det hele komplisert 
hvis man ikke har en bra struktur og tydelig ansvarsfordeling. For å 
forenkle og effektivisere prosessen har vi utviklet en funksjon for å 
kunne koble oppdrag til prosessen når ansatte begynner eller slutter. 

Kartlegging av kompetanser
En av nøkkelfunksjonene i Employee er at en kan holde en oversikt 
over de ansattes kompetanser og hvilke ansatte som er egnet til å 
gjøre spesifikke oppgaver. Har man behov for en bestemt kompetanse 
i oppstartsfasen av et nytt prosjekt kan man enkelt se hvilke ansatte 
som sitter på denne kompetansen, ved hjelpe av en kompetanse-
matrise. Systemet tilbyr informasjon angående kompetansemangler 
og kompetansemål. Tjenesten er fleksibel og kan skreddersys og til- 
passes for bedriftens behov.

Digital signering 
Spar tid og vær miljøvennlig med digital signering av kontrakter, 
konfidensialitetsavtale, underskrift av personopplysninger. Alle doku-
menter samles på ett og samme sted med pdf-filer som blir opprettet 
fra systemet. Du kan lage egne skreddersydde ansettelsesavtaler og 
HR-blanketter som er tilpasset deres organisasjon.

Flex HRM Employee

Noen av fordelene:

 ► Lett tilgjengelig ansatthistorikk med mange 
funksjoner.

 ► Støtte for medarbeidersamtaler og mulighet 
for å dokumentere samtalen.

 ► Kompetansesøk, planlagte og fullførte kurs 
og oppdaterte CV-er.

 ► Du kan tillatte de ansatte å oppdatere  
personlig informasjon. Tilgangsstyringen 
gjør at man kan regulere de ansattes til-
gang til informasjon.

 ► Med organisasjonsskjemaet får du et 
tydelig overblikk over hvordan organisa-
sjonen er oppbygd. Det er også et utmerket 
hjelpemiddel for å sette seg inn i organisa-
sjonsstrukturen.

 ► Tilpass funksjonene til din organisa- 
sjon. Våre verktøy gir deg muligheten til å 
behandle personaldata og data angående 
ansettelse, arbeidserfaring, lønn og fordeler 
på en fleksibel måte.

 ► Importer dokumenter til personalregisteret 
ved å “dra og slippe” dokumenter. En enkel 
måte å behandle flere dokumenter sam-
tidig.

Noen av fordelene:

 ► Signering av medarbeidersamtale i syste-
met etter at begge parter er kommet frem 
til en felles konklusjon. Deretter blir doku-
mentet låst.

 ► Den ansatte kan skrive notater i malen 
som ikke blir synlig for leder. Malen kan 
også skrives ut som en papirkopi for de 
som foretrekker det. En god støtte for den 
ansatte før intervjuet.

 ► Alle opplysninger på ett og samme sted 
med pdf-er som opprettes fra systemet.

 ► Tilpass malene etter din organisasjon.

– ta vare på dine ansatte

Et bredt utvalg av diagrammer kan brukes for 
å vise ansattes kompetanser og mangler på 
kompetanser. Så fort en mangel på kompetanse 
oppstår kan det settes opp mål for hvordan den 
ansatte kan tilegne seg denne kompetansen 
med noen enkle trinn. 

Digital signering av dokumenter – kontrakter, konfidensialitetsavtale, 
underskrift av personopplysninger. Det er miljøvennlig samtidig som 
det forenkler arbeidet for alle parter.

Medarbeidersamtale er et viktig redskap for å styrke medarbeidernes 
motivasjon og prestasjoner. Flex HRM Employee digitaliserer og 
kvalitetssikrer hele prosessen fra start til mål.

Støtte for interaktiv medarbeidersamtale

Medarbeidersamtale 2020

1. Oppfølging fra forrige samtale.

11..11  -- VViillkkaa  rreessuullttaatt  hhaarr  uuppppnnååttttss  ffrraa  ffoorrrriiggee  ssaammttaallee?? 

Har du uppnått allt? 

(Beskriv vilka resultat som uppnåtts sedan sist vi pratade.) 

Hanna Håkansson 

Svar från medarbetare Hanna Håkansson. Detta är då alltså svaret på fråga 1.1. Lite hur Hanna ser 

på situationen under det senaste året. 

Detta är fortfarande svar på fråga 1.1. Fast Hanna ville ha lite radbryt. 

Melissa Sandström 

Här svarar Melissa Sandström. Hon är ansvarig. Så ovanför henne borde hennes namn vara rött. 

Slutsats 

Här skriver vi slutsatsen för fråga 1.1. En ganska bra slutsats om det gångna året om vad som hänt 

osv. Hur är läget, vad är slutsatsen? 

Vi vill även ha lite radbryt i slutsatsen.  

För som nu när vi har två radbryt (detta är andra radbrytet) så blir det mer luftigare och tydligare. 

11..22  --  HHaarr  mmåålleenn  ssoomm  ssaatttteess  vviidd  fföörrrraa  ssaammttaalleett  uuppppffyyllllttss?? 

Hanna Håkansson 

Rakt in i kryssset! 

Slutsats 

Nu svarar jag på fråga 1.2. Med massa text från loren ipsum.Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.  

Medarbetare:  Hanna Håkansson 

Ansvarig: 

Datum:  

Melissa Sandstrøm 

2020-03-17 

HRM Employee er en smart måte å effektivisere planlegging, gjen-
nomføring og oppfølging av deres medarbeidersamtaler. Lag skred-
dersydde maler og la medarbeideren fylle i sine svar i et brukervenn-
lig grensesnitt direkte i systemet. Lagre grunnlaget med historikk,  
kursplanlegging, og annen relevant informasjon som både du og  
medarbeideren har tilgang til, alt samlet på ett sted. Fordelene er 
mange: Du får god oversikt, sparer tid og forenkler prosessen for både 
sjef og medarbeidere. Du slipper også å bekymre deg for at papirer 
skal havne på avveie.

Medarbeidersamtale med en mal som leder og 
medarbeider fyller ut før møtet. Sammen kom-
mer man frem til en konklusjon som signeres av 
begge parter direkte i systemet.

Få en notifikasjon 
om medarbeider-
samtale direkte 
på mobilen via 
HRM Mobile.
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Rapportgeneratoren
– skreddersyr dine rapporter

Vil du og dine kolleger unngå å bli begrenset av systemets standard-
rapporter og være i stand til å bygge deres egne, basert på behove-
ne til virksomheten din? Med rapportgeneratoren i Flex HRM er det  
mulig. Dra fordel av vår sømløse, komplette løsning og lag dine egne til- 
passede rapporter med nøyaktig den informasjonen dere ønsker fra 
systemet. Del dem deretter med dine kolleger slik at riktig informasjon 
når frem til riktig person.

Rapportgeneratoren er en tilleggsmodul til Flex HRM - vår unike og
komplette løsning som samler all HR-relatert informasjon i en og  
samme database. Derfor er det enkelt å få akkurat de dataene dere 
ønsker i sanntid, slik at rapportene alltid er oppdaterte. Velg mellom  
et stort utvalg av datakilder for å bygge rapportene dine og sett  
sammen ulik data fra ulike steder i systemet. 

Kombiner data fra for eksempel personalregisteret med informasjon 
fra timelister i HRM Time. Du kan også få informasjon om timekoder, 
lønnsarter ogkonteringer - og nye datakilder legges til kontinuerlig.

Hent frem og presenter data
som allerede finnes i systemet!

Fleksibel og allsidig

Flexibel och mångsidig

Med Rapportgeneratoren kan du:
 ► Skreddersy dine egne rapporter og dele 
dem med de du ønsker skal ha tilgang.

 ► Test dine rapporter løpende under 
oppsettet.

 ► Skriv ut rapportene i PDF-format, eller lagre 
de i Excel for videre bearbeiding.

 ► Få detaljert statistikk ned på personnivå. Du 
kan for eksempel ta et utvalg på prosjekt 
eller spesifikke timekoder.

 ► Styr tilganger, slik at de ulike rollene i  
organisasjonen får tilang til nøyaktig den 
informasjonen de trenger.

 ► Bygg og del rapporter fra personalregisteret 
på konsernnivå.

Rapportgeneratoren er fleksibel, og du har mange alternativer når det 
kommer til valg, sortering og gruppering av data. Med den smarte for-
håndsvisningen direkte i grensesnittet, kan du teste deg til ønsket slutt-
resultat mens du bygger rapporten.

Når du er ferdig med oppsettet, er det bare å publisere og dele den 
med brukerne som skal ha tilgang til den - alt sammen med et par 
enkle tastetrykk. Du kan også eksportere rapporten til Excel for videre 
behandling hvis du ønsker det.

Med rapportgeneratoren kan du dele dine raporter 
med riktig tilgangsgruppe, slik at de ulike rollene i organis-

asjonen får tillgang til nøyaktig den informasjonen 
de trenger.

Rapportgeneratoren er et kraftig og brukervennlig verktøy for å skreddersy rapporter til bedriftens behov.



Flex HRM - Et sikkert personalsystem  | 21

Sikkerhet handler om både driftssikkerhet med brannmurer og virusbeskyttelse i tillegg til at personopplysninger ikke havner 
i feil hender. Hva skjer hvis det begynner å brenne eller det blir strømavbrudd på serverrommet?

Håndtering av ansattopplysninger, se organisasjonsskjema og godkjenn timelister og reiseregninger for hele konsernet.
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Sikkerhet
– på alle nivåer 

Flex HRM Konserhåndtering
– overblikk over hele konsernet

Er organisasjonen en del av et større konsern? Et ønske innenfor de 
fleste konsern er å benytte seg av så få ulike programmer som mulig 
for personaladministrasjonen. Mange etterspør også et system som 
samler all håndtering og alt av data på samme sted, samtidig som 
man har god oversikt over hele virksomheten. Derfor har vi lagt stor 
vekt på å ta frem smarte funksjoner som forenkler personaladminis-
trasjonen for konsern med datterselskaper i Norge og Norden.

Med konsernhåndteringen i Flex HRM kan du håndtere ansatt-
opplysninger, se organisasjonsskjemaet og godkjenne timelister og 
reiseregninger for hele konsernet, uten å måtte gjøre dette i hver 
enkelt bedrift. Du kan til og med velge om du vil se hele konsernet 
i nærværsoversikten eller konsernstatistikk på hjemmesiden i Flex 
HRM. Du kan sømløst forflytte deg mellom de ulike delene i bedriften 
med et tastetrykk. Det gir en betydelig smidigere administrasjon og et 
bedre overblikk.

Noen av fordelene:
 ► Gjennom å ha alt i samme database kan du 
jobbe med, innhente og dele informasjonen 
samtidig som du får oversikt over konser-
net.

 ► Med påminnelsesmeldinger og notifikas-
joner som sendes på tvers av bedrifter og 
landegrenser blir det enkelt for en admin-
istrator å ta over ansvaret for timelister og 
reiseregninger fra en annen administrator 
ved sykdom og ferie.

 ► Godkjenning over landegrenser. En leder 
som sitter i Oslo kan godkjenne timelister, 
reiseregninger og fraværssøknader til en 
ansatt som jobber i København.

 ► Én leverandør – én support. Du vet alltid 
hvor du skal henvende deg med dine 
spørsmål. Det er både trygt og enkelt.

Når hele konsernet har samme 
database blir kostnadene lavere.

Vi garanterer høy og jevn driftssikkerhet til våre kunder via vår sky-
tjeneste. Det er et naturlig krav til oss som leverandør av et av bran-
sjens beste personalsystemer. Serverhallene blir avkjølt ved hjelp av 
konstant kjøling fra flere brønner i urfjellet. Varmen blir kapslet inn og 
gjenbrukt til oppvarming av bygninger. Dette påvirker både utstyr og 
energibruk på en miljøeffektiv måte. Vi beskytter naturens ressurser!

En korrekt håndtering av personalopplysninger er avhengig av et 
fungerende system som støtter og gjør det mulig for organisasjo-
nen å følge de krav som stilles av datatilsynet. Flex HRM er tilpas-
set på en slik måte at det er enkelt for våre kunder å følge GDPR. 
I Flex HRM er databeskyttelsen innebygd i IT-strukturen og denne 
konstruksjonen sikrer dermed at lagring av informasjonen oppfyller 
lovens krav på sikkerhet. Arbeidsgiveren har ansvar for å håndtere 
personopplysninger korrekt og Flex som leverandør er forpliktet til å 
hjelpe og forsikre at kravene i GDPR blir fulgt.

Noen av sikkerhetsfordelene med 
skytjenesten:

 ► UPS, avbruddsfri kraftforsyning

 ► Automatisk start av reserveaggregat

 ► Konstant driftsspenning

 ► Reserveaggregat for kjøling

 ► Alarm

 ► Redundans

Noen av våre tilpasninger for
GDPR:

 ► Tilgangssystemet: Kontrollerer hvilke op-
plysninger som brukerne har tilgang til med 
mulighet for å se og oppdatere opplys-
ninger.

 ► Loggsystemet: Viser hvem som har  
behandlet informasjonen.

 ► Rapporter/eksporter: Presentasjon og 
eksport av informasjonsmengder koblet til 
en fysisk person. 

 ► Anonymisering: Mulig å anonymisere  
personopplysninger ved behov.

Vår grønne skytjeneste

HRM og GDPR

Flex HRM hjelper deg å  
håndtere kravene for GDPR.



informasjon@flexapplications.no
+47 412 146 47
www.flexapplications.no 

Flex support  
– profesjonell hjelp i hverdagen

En tilgjengelig tjeneste med rask tilbakemelding på spørsmål og utfor-
dringer er en selvfølge for oss. I tillegg ønsker vi alltid å gi det lille ekstra 
og dele vår kunnskap og ekspertise om hvordan du bruker systemet 
vårt på best mulig måte – små tips som kan gjøre hverdagen din litt 
enklere og litt mer effektiv. Det er god kundesupport etter vår mening. 

Personlig service
Vi vet også at behov og forutsetninger er veldig forskjellige mellom 
ulike kunder. Å alltid strebe etter en tilpasset service er derfor noe vi 
verdsetter høyt. Spør du kundene våre, er det noe som vi lykkes bra 
med. Hele 88 prosent uttalte i en fersk undersøkelse at de opplever 
erfaringer med vår support som fabelaktig, eller veldig tilfredsstillende. 

Når du står fast og ikke kommer deg videre, eller når du bare trenger å dobbeltsjekke med noen som har kompetanse i 
systemet. Vår profesjonelle support er alltid der for deg når du trenger en hjelpende hånd.

Tilgjengelige på ulike plattformer
Du kan nå oss på telefon og e-post på hverdag-
er. Du kan også logge på kundesonen når som 
helst – vår smarte digitale portal for selvbetjening 
der du kan følge ærendene dine, se på instruks-
jonsvideoer, finne svar på ofte stilte spørsmål og 
mye mer. Selvfølgelig følger vi GDPR slik at du 
kan være trygg på at vi håndterer din personlige 
informasjon på en tilfredsstillende måte.

88% av våre kunder opplever  
erfaringer med vår support som  
fabelaktig, eller veldig tilfredsstillende.


