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Oppdag valgfriheten
med et fleksibelt personalsystem

Det unike med Flex HRM er fleksibiliteten. Bruk Flex 
HRM som en helhetsløsning for alle momenter i deres 
personaladministrasjon: bemanning, time registrering, 
reiseregning og HR-støtte, eller velg bare den modulen 
dere har behov for.

Ditt personalsystem i skyen!



TEKNIKKEN BAK

Skytjeneste
Registrer dine reiseregninger når 
du vil. Registrer dine timer hvor 
som helst. Bemann din avdeling 
fra hvilken som helst PC/Mac eller 
smartphone. Du arbeider alltid i den 
siste versjonen og du trenger ikke 
bry deg om installasjoner og opp-
graderinger.

Programspråk
Flex HRM er bygd med hjelp av 
standardprodukter. Det er en web-
applikasjon skrevet i C#. JavaScript 
og HTML5.

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

HVORFOR VELGE  
FLEX HRM?
Valgfrihet
Flex HRM er helt nettbasert. Du har 
alltid tilgang til programmet, via PC/
Mac, nettbrett eller smartphone. 
Det eneste som kreves er internett 
tilgang.

Brukervennlig
Med et oversiktlig og attraktivt 
grensesnitt håndteres alt fra time-
registrering og reiseregninger til 
godkjenning og overføring videre til 
lønnssystemer.

Full kontroll
Visninger og rapporter hjelper deg 
til å få full kontroll og overblikk over 
virksomheten. Når all informasjon 
angående personaladministrasjon 
er samlet på et sted kan du raskt og 
enkelt få tilgang til den informasjon 
du ønsker.

Vi ordner det tekniske
Ikke tenk på oppdateringer,  
tekniske krav og sikkerhets- 
kopiering. Gjør det du er best på,  
så ordner vi resten.

VI HAR HELE  
PROSESSEN
Flex HRM Plan
Bemann og planlegg arbeids- 
skjemaer per avdeling, prosjekt 
eller på andre valgfrie konteringer. 
Fleksible visninger for den optimale 
bemanningen m.m.

Flex HRM Time
Timeregistrering, prosjektrapporter-
ing, timeregistrere på terminal, ta 
hand om fraværssøknader m.m. 

Flex HRM Travel
Registrer reiseregninger, utlegg og 
kjørebok, ta hand om kredittkort-
betalinger m.m.

Flex HRM Employee
Støtter og utvikler personal og  
personalprosesser. 

Helheten eller deler
Delsystemene kan brukes hver for 
seg eller som en fullstendig løsning. 
Flex HRM vokser sammen med din 
bedrift. 

HVIS DU TRENGER 
NOE EKSTRA
HRM Mobile
Brukes for timeregistrering og 
registrering av reiseregninger i din 
smartphone eller i ditt nettbrett. Du 
kan også granske og godkjenne 
reiseregninger og timelister, ta hand 
om fravær m.m.

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

Bankkort
La systemet gjøre avstemming mot 
dine innkjøp og ta hand om dine 
bankkortsutlegg til reiseregninger.

Spesial tilpasninger
Ved behov kan vi sammen med våre 
kompetente utviklere skreddersy 
funksjoner til dere.

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

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. Dette medfører 
en rekke fordeler for våre kunder, siden systemet 
kan tilfredsstille nye krav som oppstår når bedriften 
vokser. Vår helhetsløsning eliminerer dessuten 
behovet for flere spesialiserte systemer. Som videre 
innebærer bedre overblikk, mindre vedlikehold og 
dermed lavere kostnader. 

Med Flex HRM har vi tatt ytterligere et steg fremover. 
Nå har vi økt fleksibiliteten til også gjelde ulike 
plattformer og tilganger. Du har nå tilgang til systemet 
fra hvilken PC/Mac, nettbrett eller smartphone som 
helst. Det eneste som trengs er internett tilgang. 
Dette innebærer selvsagt en enorm valgfrihet som 
tidligere ikke var mulig

Vi har bygd vårt personalsystem med den nyeste 
teknikken for å leve opp til de behov som en 
kompleks og global bedriftsvirksomhet stiller. Uten 
å gjøre avkall på brukervennligheten. Flex HRM gjør 
personaladministrasjon enkelt. Helt enkelt.

OPPDAG VALGFRIHETEN

Miran Dennerqvist,  eier og konsernsjef.
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– hele personalsystemet i lomma
Flex HRM Mobile
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Er dine medarbeidere mye på farta? Med Flex HRM Mobile kan du 
utføre jobben uansett hvor du befinner deg. De ansatte får en  
enklere hverdag med full kontroll over sin arbeidstid og kan regis-
trere timer og reiseregninger uansett hvor de befinner seg. Ledere 
kan raskt attestere timelister, fraværssøknader, reiseregninger og 
tilsette personal 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.

Med HRM Mobile kan du:
 ► Registrere arbeidstid per dag, periode eller 
ev. bare avvikelser.

 ► Stemple tid, registrere timer på prosjekt, 
kunde, order, artikkel, aktivitet eller annen 
valgfri kontering. Ved hjelp av GPS-posis-
jonering kan du la systemet ordne bytte av 
kontering, noe som er ideelt for bedrifter 
innen eks. bygg og anleggsbransjen.

 ► Se ditt arbeidsskjema og hold orden på din 
tidssaldo.

 ► Se hvilke 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 i 
mobilen. 

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

 ► GPS registrering av din bilreise fra start 
til mål. Legg siden inn dine utlegg og din 
reiseregning er komplett!

 ► Granske og godkjenne reiseregninger og 
timelister.

 ► Håndtere fraværssøknader.

 ► Ønske arbeidsskift.

 ► Bemanne ubesatte arbeidsskift med til-
gjengelig personal.

I Flex HRM Mobile kan du se hvilke av dine 
kollegaer som er på jobb, hvilke som er syke, 
har ferie eller annen type av fravær. Du har også 
tilgang til en komplett kontaktliste og kan enkelt 
kommunisere med de ansatte ved å trykke på 
noen av kontaktsymbolene på medarbeiderne. 
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Glem penn og papir

Flex HRM Plan

HRM Plan er en integrert nettbasert støtte for planlegging av ar-
beidsskjemaer og bemanning. Tilsett ansatte og flytt arbeidsskift raskt 
og smidig med dra-og-slipp funksjonen. 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 eksakte 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. Slik 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 er påkrevd. Du kan deretter velge å bare se 
ansatte som innehar denne kompetansen når du skal bemanne et 
arbeidsskift.

– på rett plass til rett tid

Noen av fordelene:

 ► Bemann personal for arbeid på eks. avde-
ling, kostnadssted eller prosjekt. Du kan 
enkelt legge inn bedriftens egne konter-
ingsbegrep og plassere arbeidsskjemaer på 
valgfri kontering.

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

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

 ► Beregne kostnader for dine medarbeidere 
og sammenlign med ditt budsjett. Til og 
med ekstra kostnader for overtid og UB blir 
regnet med.

 ► Forenkle kommuni-
kasjonen med vår app 
som sender sms eller 
e-post forespørsel til 
tilgjengelig personal 
med rett kompetanse 
når et arbeidsskift er 
underbemannet.



Flex HRM Time

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 
skiftende 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 over-
blikk over hele virksomheten.

Kalender for fravær m.m. Et 
fint overblikk over søkt og at-
testert fravær. Perfekt for sjefen 
som skal planlegge ferieperi-
oden.

Flex HRM Time er tilpasset til de fleste bransjer.

Du kan også bruke eks. en 
vanlig iPad som stemplings-
terminal.

Timeregistrering kan gjøres via PC/Mac, nettbrett eller smartphone.

– forenkler timeregistreringen
Noen av fordelene:

 ► Timeregistrering slik det passer for deg: 
stemplingsterminal, PC/Mac, nettbrett eller 
smartphone.

 ► Ved hjelp av GPS-posisjonering vet appen 
hvor du er og kan dermed foreslå kunde 
eller prosjekt i forhold til din posisjon når du 
stempler din tid.

 ► Timeregistrering på prosjekt, kunde, order, 
artikkel, aktivitet eller annen valgfri konter-
ing.

 ► Håndtering av saldoer tilpasses etter behov, 
eks fleksitid, avspasering, UB og overtid.

 ► Valgfri registreringsperiode.

 ► Fraværssøknad som rett sjef/arbeidsleder 
godkjenner eller avslår.

 ► Med overtidskontrollen kan sjefen enkelt se 
hvor mye overtid hver ansatt har arbeidet.

Sjefen kan enkelt se hvor mye hver 
ansatt har jobbet overtid og kan derfor 
unngå å beordre for mye overtid. 

Du kan selvsagt også 
registrere timer på 
ulike konteringsnivåer 
i appen, eks. prosjekt, 
kunde og artikkel.
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Flex HRM Travel

Flex HRM Travel dekker alle momenter i reiseregningshåndteringen; 
fra innregistreringen der den ansatte selv registrerer sine reise-
regninger, til utregning, attestering og utbetaling. Til tross for alle 
finesser er HRM Travel veldig brukervennlig.

Den ansatte kan enkelt og uten noen manuelle kalkuleringer reg-
istrere 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 attestere dem direkte i programmet.

Selvsagt kan rapportering, oppfølging og attestering utføres hvor 
som helst, bare du er tilkoblet internett eller HRM Mobile i din smart-
phone. Enklere enn dette blir det ikke å reise.

GPS funksjonen måler 
lengden på din bilreise fra 
start til mål. Legg deretter 
inn dine utlegg og din reise-
regning er komplett!

Hele reiseregnings- 
prosessen kan håndteres 
i din smartphone.

Noen av fordelene:

 ► Gjør hele reiseregningen på din smart-
phone/surfebrett.

 ► Registrer din kjørebok ved hjelp av vår GPS 
lokalisasjons funksjon. Når reisen er avs-
luttet vil systemet automatisk spore din reise 
og sette sammen strekningen som er kjørt.

 ► En smidig registrering av dine kredittkort 
kjøp. Systemet kan automatisk se hvilke 
utleggskoder som skal kobles til transaks-
jonen.

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

 ► Inkluder elektroniske vedlegg til din reis-
eregning med et knapp trykk. 

 ► Alt som blir lagret og samtlige status 
endringer blir loggført med tidspunkt og 
hvilken bruker som har utført endringene.

– overalt hvor du måtte  
  befinne deg

Med vår brukervennlige steg-for-steg-guide for å registrere reiseregninger blir til og med 
den mest komplekse reisen enkel å legge inn.

Tilpasset for Norden
– vi er eksperter på regler

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 i sin profil.

Flex HRM er fleksibelt og kan enkelt inte-
greres med de fleste før-, etter og nærliggende  
systemer i Norden. Bruker dere et system som 
vi mangler integrasjon mot kan vi bygge dette! Vi 
tilbyr support spesielt tilpasset for konsern med 
datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og 
Finland fra vår supportavdeling i Oslo.

Flex HRM er et fremtidssikkert system som er utviklet etter nordiske 
virksomheters behov og støtte for håndtering av svenske, danske, 
finske og norske regler.  

Etterspørsel på enhetlige løsninger som kan leveres og implement-

eres på et effektivt sett er økende og vi har derfor utviklet et system 

som håndterer tid, reise, bemanning og personal for samtlige nordiske 

land. Flex HRM er den komplette løsningen for nordiske bedrifter!

”“Flex HRM gjør det enkelt for bed-
rifter med virksomheter i Norden.



– smart kontroll
Lønnsoppgjør
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Lønnsoppgjør er en tilleggsmodul til Flex HRM Employee som 
gir støtte under hele prosessen med lønnsoppgjøret, fra opp-
rettelse av potter og ledernes arbeid med å sette ny lønn, til 
granskning og godkjenning av lønn og tilslutt iverksettelse og 
eksport til lønnssystemet. 

Du kan selv velge hvilke granskningssteg som skal brukes og 
du kan skreddersy autorisasjoner for forskjellige roller i organ-
isasjonen. 

Systemet hjelper deg med å holde orden på fagforeningenes 
krav på minimum lønnsøkning slik at dette blir overholdt og at 
organisasjonens 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 bedrifters arbeid for likestilt lønn. 

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

Lønnsoppgjøret utføres av systemet, hvor alle opplysninger og historikk er samlet.

Med lønnsoppgjøret kan du:

 ► Få støtte igjennom hele prosessen med 
lønnsoppgjøret.

 ► Velge granskningssteg og skreddersy 
autorisasjoner.

 ► Holde deg oppdatert slik at fagforeningers 
krav på lønnsøkninger følges.

 ► Enkelt å sammenligne lønnsnivåene mellom 
menn og kvinner og opprette en handlings-
plan for likestilt lønn.

 ► Se i hvilke stadier lønnsoppgjøret befinner 
seg i og hvilke moment som gjenstår.

 ► Eksportere grunnlaget til eks. Excel for å 
utføre egne analyser eller for å få utskrift på 
papir.
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Med Statistikksentralen kan du:
 ► Se statistikk oversiktlig med søyle-, linje-  
og sektordiagram. 

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

 ► Tilgjengeligheten kan styres slik at de ulike 
rollene i organisasjonen får tilgang til eksakt 
den informasjonen de har behov for.

Statistikksentralen
– snu, vri og sammenlign

Med statistikksentralen som tilleggsmodul til Flex HRM har du et perfekt verktøy for å ta frem bedriftens statistikk.

Du kan enkelt publisere statistikken på startsiden, slik at den blir 
tilgjengelig for andre i bedriften.

Du kan følge opp sykefravær i bedriften og se hvor mye overtid hver avdeling har jobbet per måned. Kartlegge hvordan 
bedriftens belegningsgrad forandres i løpet av året. Følge opp antall timer brukt per prosjekt. Se statistikk over reisekost-
nader og kostgodtgjørelse. Bruksområdene er mange.

Med oversiktlige søyle-, linje- og sektordiagrammer kan du visualisere bedriftens sifrer. Du kan også enkelt publisere statis-
tikken på startsiden, slik at den blir synlig for ledere og andre brukere av systemet.
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HRM Employee er en integrert nettbasert støtte for ledere og HR-
ansvarlige. Employee gir HR og ansvarlig leder mulighet til å hånd-
tere fremtidige, aktuelle og historiske opplysninger gjeldende  
personer, ansettelser, lønn, fordeler og kompetanser. I modulen inngår 
det også håndtering av ansettelser og lønnsavgjørelse, dokument- 
håndtering i tillegg til master datasystem for all HR-relatert informasjon  
og organisasjonsstruktur.

Onboarding/offboarding
Når en ansettelse starter eller slutter er det en rekke forskjellige aktiv-
iteter som må gjennomføres. Det er ofte flere personer som er involv-
erte i disse oppgavene, noe som kan gjøre det hele komplisert hvis 
man ikke har en bra struktur. 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 kompetanse
En av hovedfunksjonene i Employee er muligheten til å legge inn 
ansattes kompetanser for å holde orden på hvem som kan hva i bedrif-
ten. Når du starter et nytt prosjekt og er i behov av en spesiell kom-
petanse kan du umiddelbart se hvilke personer som er passende for 
rollen. Kompetansestøtten er veldig fleksibel og kan tilpasses etter hva 
som er relevant for din bedrift.

Organisasjonsskjema
Desto større organisasjonen blir, desto viktigere blir det å få en tydelig 
oversikt over oppbygningen av organisasjonen. Via organisasjonsover-
sikten kan brukeren raskt og enkelt velge å vise ansatte i ønsket del av 
organisasjonen. Organisasjonsskjemaet er et utmerket hjelpemiddel 
for nyansatte for raskt å kunne sette seg inn i organisasjonen.

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 til urfjellet. Varmen blir kapslet inn 
og gjenbrukt til oppvarming av bygninger. Dette påvirker både utstyr 
og energibruk på et miljøeffektivt sett. Vi beskytter naturens resurser!

En korrekt håndtering av personalopplysninger er avhengig av et 
fungerende system som støtter og gjør det mulig for organisasjonen 
å følge de krav som stilles til datasikkerhetsforordningen. Flex HRM 
er tilpasset på en slik måte at det gjør det enklere for våre kunder å 
følge GDPR*. I Flex HRM er databeskyttelsen bygd inn 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.

Flex HRM Employee

Noen av fordelene:

 ► Lett tilgjengelig ansettelseshistorikk med 
mange utvalgsfunksjoner.

 ► Støtte og dokumentering for medarbeider-
samtale.

 ► Kompetanser og kompetansesøk.

 ► Intuitivt og brukervennlig grensesnitt.

 ► Alle opplysninger på samme sted, skriv eks. 
ut ansettelsesavtalen direkte fra systemet.

 ► Samlet bilde over all historikk som angår de 
ansatte.

 ► Eksport av personopplysninger til fil via 
eksportmaler.

 ► Ansatte kan oppdatere sine personopply-
sninger. Autorisasjonssystemet styrer hva 
brukeren har tilgang til.

Noen av sikkerhetsfordelene med 
skytjenesten:

 ► UPS, avbruddsfri kraftforsyning

 ► Automatisk start av reserveaggregat

 ► Konstant driftsspenning

 ► Reserve aggregat for kjøling

 ► Alarm

 ► Redundans

Noen av våre tilpasninger for
GDPR:

 ► Autorisasjonssystemet: Styrer hvilke op-
plysninger som brukeren har tilgang til med 
mulighet for å se og oppdatere opplys-
ninger.

 ► Logg systemet: Viser hvem som behandlet 
informasjonen.

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

 ► Anonymisering: Mulig å anonymisere  
personopplysninger ved behov.

–  orden i systemet

Det finnes flere diagram for å synligjøre an-
sattes kompetanser og kompetansegap. Når en 
kompetansemangel er identifisert kan du sette 
opp mål for kompetanseutvikling for å forenkle 
oppfølgingen.

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 blir strømavbrudd i serverrommet?
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Sikkerhet
– på alle nivåer 

Vår grønne skytjeneste

HRM og GDPR

*I mai 2018 ble den gjeldende personopplysningsloven erstattet med EUs databeskyt-
telsesforordning, General Data Protection Regulation (GDPR). 

Medarbeiderne er det mest verdifulle du har.  
De driver bedriftens fremgang. Med HRM  
Employee får du et ypperlig verktøy som hjelper 
deg med å forvalte og utvikle bedriftens  
personal. 



Et fremgangsrikt konsept

Vi bygger for fremtiden
Funksjonene i Flex HRM er et resultat 
av et konstant pågående utviklings-
arbeid som blir utført av våre erfarne 
systemutviklere. Våre utviklere er 
eksperter på å finne intelligente løs-
ninger som tilfredsstiller våre kunders 
høye krav og forventninger. Målet er å 
gjøre din arbeidsdag enklere. På våre 

årlige brukertreffer og konferanser 
får du som bruker ikke bare mulighet 
til å utvikle din kunnskap i bruk av 
våre produkter, men du får også bidra 
med kreative synspunkter, idéer og 
løsninger til fremtidige versjoner av 
systemet. Vi har i dag en kunde-
gruppe på over 3000 bedrifter og opp 

mot 500 000 brukere totalt. Bedriftene 
varierer i størrelse – alt fra noen få 
ansatte opp til ca. 20 000 ansatte i 
varierende bransjer. Et viktig bevis for 
produktenes styrke og fleksibilitet. Bli 
med på vår reise!

Evne til å lytte

Trygghet

Kvalitet

Innovasjon

Hva er oppskriften på en fremgangsrik HR-løsning? Med mer enn 25 års erfaring i bransjen tror vi at vi har 
svaret. Evne til å lytte, Kvalitet, Trygghet og Innovasjon er nøkkelord vi arbeider etter.

salg@flexapplications.no
+47 21 39 26 30
www.flexapplications.no 

Tryggheten innebærer at du 
velger en stabil og ansvarsfull 
leverandør med et driftssikkert 
system. Du kan stole på oss i alle 
sitasjoner, fra salg til forvaltning.

Vi lytter på våre kunder. Dette er kanskje 
den fremste årsaken til bedriftens utvikling 
og fremgang. Hvert år organiserer vi flere 
brukerkonferanser, og vi har også en 
brukerforening som har til hensikt å repre-
sentere våre kunder og være en kanal inn 
i vår utviklingsavdeling.

Vi arbeider kontinuerlig og systematisk 
med kvalitet i alle ledd. Det viktigste for 
oss er at våre kunder blir fornøyde med 
sin investering. Kvalitetsarbeidet gå som 
en rød tråd igjennom hele bedriften, alt 
fra eliminering av «bugs» i programmene 
til å levere tjenester og support av beste 
kvalitet.

Vi kjemper for å alltid ligge i fremkant når 
det gjelder nye tjenester, funksjoner og 
tekniske løsninger.
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