
Prelima avtalssystem hjälper till att minska risker och spara pengar genom effektiv 

avtalshantering. Avtalssystemet skapar ordning och reda bland avtalen och håller reda 

på uppsägningstiderna. Man får överblick och statistik på köpet. Det är inte ovanligt att 

"glömda" avtal dyker upp under implementationen. Prelima avtalssystem kan betala sig 

redan under installationsfasen då varje avtal hamnar under luppen och kan omprövas. 

Avtalssystemets huvudsakliga funktion 

är att skapa ordning och reda bland av-

talen samt generera rapporter om bl a 

senaste uppsägningsdagar. Systemet kan 

även fungera som checklista vid upprät-

tande av bokslut. Rapporter om avtal per 

motpart, vår part, avdelning, ansvarig, 

kategori och objekt, finns i systemet. 

Prelima förbättrar internkontrollen för 

såväl ekonomi- som för inköpsavdelnin-

gen. (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 upp-

sägningsdag. 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. 

 

Enkelhet 
Systemet är lätt att lära och an-

vända.Systemet kan köras ”intuitivt” 

med grundläggande kunskaper i Win-

dows. 

 

Indata 
Väsentlig information om avtalen regis-

treras i systemet avseende giltighets-, 

uppsägnings- och förlängningstider. 

Kortfattad information om avtalsinne-

hållet och ekonomisk omfattning kan 

likaså registreras. 

 

Valfri struktur 
Användaren kan valfritt kategorisera 

avtalen. T ex dela upp avtalen i hyresav-

tal, konsultavtal, leasingavtal 

etc.Avdelningar kan också fritt läggas 

upp. Avdelningschefernas enheter eller 

region–och försäljningskontor till exem-

pel. Prelima blir med andra ord anpassat 

för just ditt företag. 

Funktioner 
Avtalssystemet innehåller följande funk-

tioner: rapportgenerator, behörighetssys-

tem, uppdatering av giltighetstider, 

länkade dokument, export till Excel och 

e-postbaserat larm. 

Rapportgenerator 
För att återsöka avtal finns möjlighet att 

göra urval i valfria kombinationer per 

motpart, vår part, avdelning, ansvarig, 

kategori, objekt. De avtal som matchar 

urvalet kan sedan presenteras på 

bildskärm, skrivas ut på skrivare eller 

exporteras till Excel. Det finns även 

möjlighet att ta fram avtal utifrån senaste 

uppsägningsdag med hjälp av en så kal-

lad bevakningslista. Fritextsökning på 

noteringar kan också göras. Om man så 

önskar kan valfria fält skickas till Excel 

för vidare bearbetning. 

 

Behörighetssystem 
Med det rollbaserade behörighetssyste-

met kan man begränsa åtkomsten till 

avtalen via vår part, avdelning och kate-

gori. Typ av åtkomst anges med någon 

av behörigheterna neka, se och redigera. 

 

Uppdatering av giltighetstider 
Systemet genererar ny giltighetstid vid 

förlängning av avtal. Avtal utan för-

längningsklausul kan förlängas med ett 

enkelt kommando. 

 

Länkade dokument 
Dokument kan enkelt länkas till relaterat 

avtal. T ex Word- Excel- eller inscan-

nade dokument. Förslagsvis kan hela 

eller delar av avtalet ifråga scannas in. 

Dokument kan även länkas till motpar-

ter. 

 

Villkorsbevakning 
En eller flera villkor som finns på ett 

enskilt avtal kan bevakas via 

villkorskontrollen.  

Man upprättar valfria villkorstyper och 

bevakningsdatum och systemet skapar 

rapporter och påminnelsemail. 

Villkorsbevakning är en valfri 

tilläggsmodul. 

 

Export till Excel 
Avtalsinformation kan enkelt exporteras 

till Excel för vidare bearbetning. 

 

Larmfunktion 
Avtal som närmar sig senaste upp-

sägningsdag eller utgångsdatum larmas 

via e-post. Larm för ett specifikt avtal 

kan skickas till flera e-postmottagare. 

 

Historik 
Gamla utgångna avtal kan återsökas för 

visning och utskrift. 

 

Språk- och datumformat 
Dynamisk funktion för språkval mellan 

svenska och engelska finns. Övriga språk 

kan implementeras på kunds begäran. 

Valfritt datumformat kan väljas. Tre val. 

 

Support 
Supportavtal kan tecknas som innebär 

rätt till programuppdateringar och sup-

port via Internet, telefon eller brev. 

 

Systemkrav 
Prelima Universal är helt webbaserat och 

kan installeras i det egna nätverket eller 

hyras i form av en molnet-tjänst. 

 Skapar ordning och reda 

 Bevakar uppsägningstider 

 Visar avtalsinnehåll 

 Ger överblick 

 Belyser ekonomisk omfattning 

 Gör avtalen lättillgängliga 
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