
Prelima skapar ordning och reda bland avtalen och håller reda på uppsägningstiderna, du 
får en säker överblick och statistik på köpet. Det är inte ovanligt att”glömda” avtal dyker 
upp när systemet installeras! Prelima är systemet som kan betala sig redan under 
installationen. 

Avtalssystemets huvudsakliga funktion 
är att skapa ordning och reda bland 
avtalen samt generera rapporter om bl a 
senaste uppsägningsdagar. Systemet kan 
även fungera som checklista vid 
upprättande av bokslut. Rapporter om 
avtal per avtalspart, kategori, 
handläggare, produkt och avdelning 
ingår också i systemet. Prelima förbättrar 
internkontrollen i företaget såväl för 
ekonomiavdelningen som för inköpet 
(ISO 9000). 
 

Nyttan med systemet 
Den stora nyttan med systemet är att man 
lyfter ut informationen om avtalen från 
”kassaskåpet” till en databas. Man får 
ordning och reda på avtalen och får en 
uppdaterad avtalsförteckning. På köpet 
får man överblick och statistik, samt 
bevakning av löptider och senaste 
uppsägningsdag. Vidare får man nyttan 
av att sprida kännedom om avtalen till 
berörda avtalsansvariga. Med inscannade 
avtal har man dessutom tillgång till hela 
avtalstexten via företagets nätverk. 
 

Indata 
Väsentlig information om avtalen 
registreras i systemet avseende 
giltighets-, uppsägnings- och 
förlängningstider. Kortfattad information 
om avtalsinnehållet och ekonomisk 
omfattning kan likaså registreras. 
 

Valfri struktur 
Användaren kan valfritt kategorisera 
avtalen. T ex dela upp avtalen i 
hyresavtal, konsultavtal, leasingavtal etc. 
Avdelningar kan också fritt läggas upp. 
Avdelningschefernas enheter eller 
region- och försäljningskontor till 
exempel. Prelima blir med andra ord 
anpassat för just ditt företag. 

Funktioner 
Avtalssystemet innehåller följande 
funktioner: Beräkning av senaste 
uppsägningsdag. Genererar ny 
giltighetstid vid förlängning av avtal. 
Visar antalet gånger ett avtal blivit 
förlängt. Avtal utan förlängningsklausul 
kan förlängas med ett enkelt kommando. 
Gamla utgångna avtal lagras separat. 
Den praktiska volymbegränsningen beror 
på datorns hårddisk. 

Utdata 
För att återsöka avtal finns möjlighet att 
göra urval per: 
 
• Avtalspart 
• Kategori 
• Objekt 
• Avdelning 
• Ansvarig 
 
De avtal som matchar urvalet kan sedan 
presenteras på bildskärm eller skrivare. 
Det finns även möjlighet att ta fram avtal 
utifrån senaste uppsägningsdag med 
hjälp av en så kallad bevakningslista. 
Fritextsökning på noteringar kan också 
göras. 
 

Enkelhet 
Systemet är lätt att lära och använda. 
Systemet kan köras ”intuitivt” med 
grundläggande kunskaper i Windows. 

Länkade dokument 
Dokument kan enkelt länkas till relaterat 
avtal. T ex Word- Excel- eller 
inscannade dokument. Förslagsvis kan 
hela eller delar av avtalet ifråga scannas 
in och länkas. 
 

Historik 
Gamla utgångna avtal kan återsökas för 
visning och utskrift. 
 

Enanvändarsystem 
Systemet är avsett för en användare, 
(avtalsadministratör) och distribution av 
avtalsrapporter sker via post eller mail. 
 

Uppgradering till 
fleranvändarsystem 
Avtalssystemet Prelima Professional kan 
uppgraderas till fleranvändarsystem 
genom överföring av befintligt data. 
 

Support 
Supportavtal kan tecknas som innebär 
rätt till programuppdateringar och 
support via Internet, telefon eller brev. 

• Skapar ordning och reda 
• Bevakar uppsägningstider 
• Visar avtalsinnehåll 
• Ger överblick 
• Belyser ekonomisk omfattning 
• Gör avtalen lättillgängliga 
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