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ØNSKER DU Å PRØVE LANDAX? SEND E-POST TIL SALG@LANDAX.NO

AVTALEHÅNDTERING
ET VERKTØY TIL REGISTRERING AV ALLE AVTALER
BÅDE MED KUNDER OG LEVERANDØRER

HVEM TRENGER EN AVTALEMODUL?
Alle bedrifter som benytter seg av avtaler, ordre, kontrakter osv. i sitt
arbeid ut mot kunder og leverandører, eller mellom spesifikke avdelinger/
selskap og en motpart, vil ha nytte av et verktøy for avtalehåndtering.
Modulen tilbyr god og enkel styring og oversikt over drifts-, leverandørog kundeavtaler, samt fremdrift og dokumentasjon ifm. dette.
Avtalehåndteringen i LANDAX har en funksjon for varsling av utløp,
reforhandling og sykliske tidsfrister som gir en unik kontroll på
risikoforholdene rundt økonomiske tap.

KUNDEAVTALER

LEVERANDØRAVTALER

DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSAVTALER

OPPDRAGSAVTALER

RAMMEAVTALER

BISTANDSAVTALER
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AVTALEMODULEN I LANDAX kan brukes til å dokumentere
og strukturere avtaler og kontrakter for å bidra til å dekke
dokumentasjonskrav, samt kvalitetssikre prosessen rundt
avtaleinngåelser.
V ed å bruke alle de tilrettelagte funksjonene for registrering av
data, vil dokumentasjonen på avtalene alltid være oppdatert og
optimalisert i henhold til kvalitetsmål.

AVTALEHÅNDTERINGEN TIL LANDAX vil samtidig sikre at du
unngår tap av informasjon, og bidrar til at du alltid har full oversikt over
alle sidene ved hver enkelt avtale. Dermed svarer du til kravene om
dokumentasjon, samt får et personlig utbytte ved å ha informasjonen
lett tilgjengelig med god struktur og orden.

LANDAX APP
LANDAX har god støtte for flere moduler i sin APP,
og jobber kontinuerlig med å legge til andre.
Foreløpig er disse modulene optimalisert for APP:
- Avvik
- Oppgaver
- Prosjekt

- Sjekklister
- Sikker jobbanalyse
- Dokumenter
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AVTALETYPER OG ROLLER
AVTALEHÅNDTERINGEN åpner for flere forskjellige oppsett av
avtaleskjemaene avhengig av avtalens oppbyggning og innhold. Hver
enkelt avtale legges inn som et skjema med tilhørende data, avhengig av
om du skal dokumentere en kunde- leverandør- eller driftsavtale.
Når du oppretter avtalen kan du sette status, registrere egen og
motpartens kontaktinformasjon, legge inn informasjon rundt varighet og
tilkytning, samt pris og verdi.
Ved bruk av avtalemodulen kan du knytte dokumenter, spesifikasjoner,
avvik, risikovurderinger og oppgaver direkte til hver enkelt avtale.
Kontraktsverdien kan kalkuleres automatisk ut ifra satte verdier.

EKSEMPEL PÅ DRIFTSAVTALE
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LANDAX AVTALEMODUL

EKSEMPEL PÅ KUNDEAVTALE
PRISJUSTERINGER
MED INTERVALLER, VARSLING
OG BETINGELSER

AVTALETYPE
KUNDE | LEVERANDØR | DRIFT
STATUS
PÅ AVTALEN

VARIGHET
OPPSTART | LØPENDE | OPPSIGELSE

VEDLEGG
KOBLET TIL AVTALEN

VERDI
PÅ KONTRAKT/AVTALE
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TILKNYTTEDE OG ANBEFALTE MODULER

AVTALER
AVVIK

MEDARBEIDERE

CRM

OPPGAVER

DASHBOARD

PRODUKTER

DOKUMENTER

RISIKO

LEVERANDØRER

UTSTYR

LOKASJON

ØKONOMI
Finnes i Landax APP
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KONTAKT OSS:
+47 625 33 680
SALG@LANDAX.NO

WWW.LANDAX.NO

HVA ER LANDAX?
Landax AS er et selskap som utvikler og selger programvare for
blant annet kvalitetsstyring, internkontroll, HMS, risikoanalyse,
FDV, mattrygghet og sertifisering. Alt er utviklet i samarbeid med
næringslivet.
Vi står også til tjeneste med rådgivning og coaching i forbindelse
med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontroll.

HVORFOR VELGE LANDAX?
Landax systemet består av over 25 moduler og seks fagområder som
støtter hverandre. De seks fagområdene dekker Prosjekt, Kvalitet, HMS,
Risiko, FDV og HACCP.
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ADRESSE
Landax AS
Grønnegata 21A
2317 Hamar, Norge

KONTAKT
+47 625 33 680
salg@landax.no
www.landax.no
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