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AV NORSKE KONTORMEDARBEIDERE SIER AT DE  

BRUKER MINIMUM 30 MINUTTER OM DAGEN  

PÅ Å LETE ETTER ESSENSIELL INFORMASJON   



Manglende kontroll fører til at ansatte må bruke produktiv tid på 

å lete etter informasjon, ugunstige/unødvendige avtaler løper 

videre, grunnlag for budsjettering blir svakere og man mister 

oversikt over verdiene i bedriften.  Har du regnet på hva dette 

koster din bedrift ?  

I alle bedrifter inngås det avtaler av ulike typer, varighet, utløpsdatoer og verdier med  

ulike kunder, leverandører og samarbeidspartnere.  

 

 

Avtaler og kontrakter kan være svært tidkrevende å følge opp. Ofte er det slik et en 

person blir sittende med dyre og avanserte programmer, som ingen andre vet hvordan 

man bruker.  

En enkel, rimelig og brukervennlig løsning for dine avtaler og kontrakter.  

Med strukturert arkivering, dokumentasjon, automatiske varslinger og elegante 

rapporter, får du full oversikt over dine forpliktelser og verdier.  

Enkelt å komme i gang, enkelt å bruke og enkelt å like.  



 

Uansett om avtaledokumentene scannes inn fra papir eller blir levert 

til deg elektronisk, er det enkelt å lagre dokumentene i systemet. 

Med drag'n'drop kan det ikke bli enklere.  

 
Når dokumentet er lastet opp, legger du enkelt til relevant  

informasjon. Hvem er ansvarlig, hva slags kontrakt er det, hvor lenge 

varer den, betalingsfrekvens, hva er avtalens verdi, når løper den ut 

og når må den reforhandles?   

 

Basert på informasjon du legger inn om avtalen, opprettes varslinger 

til bestemte personer om når man må foreta seg noe. Systemet  

varsler automatisk, slik at du alltid er i forkant. Med Power BI eller  

Excel, kan man også opprette løpende rapporter.  

 

Du velger selv hvem som skal ha tilgang til Dokumentkontroll i din  

bedrift. Kontrakter inneholder ofte sensitiv informasjon. I tillegg, tas 

det backup av Dokumentkontroll, slik at du skal være trygg på  

systemet er ivaretatt på best mulig måte.   

• Passer alle typer avtaler og kontrakter 

• Krever ingen ekstra eller dyr programvare 

• Skybasert og tilgjengelig uansett hvor du er 

• Kjent brukergrensesnitt, enkel funksjonalitet 

• Overlegen søkefunksjonalitet 

• Høy sikkerhet og kontroll på hvem som har tilgang 

• Automatiske varslinger for viktige frister kan settes på 

• Kan integreres mot Power BI for avansert rapportering 

• Rimelig å etablere og benytte 



919 11 000 post@netsolution.no www.netsolution.no 

ENKLERE IT er ikke noe vi bare sier, men er vårt løfte 

om sikre, effektive og brukervennlige IT-løsninger 

med forutsigbare kostnader. 

 

Ønsker du å vite mer om en enklere IT-hverdag?  

Ta kontakt med oss! 

Dokumentkontroll er et månedlig abonnement og du betaler kun én 

fast pris for din bedrift. Antall brukere og varighet bestemmer du selv. 

Prisene nedenfor er basert på 3 års avtaleperiode.  

(Strukturert avtalearkiv) 

(Inkludert automatiske varslinger) 

(Inkludert dashboard og Power BI-rapportering) 


