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Direkte  oversatt til norsk blir begrepet HR til “menneskelige ressurser”, og består av de personene og den 
kompetansen som finnes tilgjengelig hos en virksomhet. De ansatte er blant bedriftens viktigste ressurser, 
og ved å utnytte deres kompetanse på en god måte legges det til rette for vekst og økt produktivitet. 

I ledelsesverktøyet Landax kan du velge mellom et bredt spekter av moduler som lar deg holde oversikt 
over og styre bedriftens menneskelige ressurser. Samlet sørger disse modulene for god ivaretakelse av 
bedriftens ansatte samt oversiktlig kartlegging av eksisterende kompetanse og kompetansebehov innad 
i bedriften.

Med all informasjon om bedriftens ansatte og deres ferdigheter samlet på ett sted, er det enkelt å holde 
oversikt over den totale kompetansen i bedriften. Dette kan også benyttes til å kartlegge behov og plan-
legge videre kompetanseutvikling.

I modulen «Medarbeidere» kan informasjon om hver enkelt ansatt registreres. Dette kan være alt fra kon-
taktinformasjon til ansatt og pårørende til informasjon vedrørende vedkommendes stilling og lønn.

Vi har også utviklet en modul for «Kompetanse» som gjør det mulig å registrere den kompetansen som 
finnes i bedriften på en enkel og systematisk måte. Dette kan være alt fra utdannelse og kurs til hvem som 
er i besittelse av nøkler eller adgangskort. Kompetansekrav kan knyttes opp mot ulike roller eller prosesser, 
og benyttes ved ulike rekrutteringsprosesser.

Modulene i Landax forenkler ikke bare hverdagen for deg med personal- eller HR-ansvar. Dette er et 
oversiktlig og brukervennlig system for alle bedriftens ansatte, som letter registreringen av timer og fravær. 
I modulen «Timer» kan dine ansatte registrere timer i en brukervennlig månedsoversikt. Du velger selv 
hvem som skal ha tilgang til modulen og hva de skal kunne registrere.

Med modulene «Ferie» og «Fravær» vil det være enkelt å søke om og registrere fravær direkte i systemet. 
Samtidig er det lagt til rette for at du som leder kan følge opp ansatte som er borte over lengre perioder 
gjennom tilpassede oppfølgingsplaner. 

Modulen «Sjekklister» kan brukes til huskelister og gjøremål. Denne modulen er i tillegg svært nyttig ved 
nyansettelser. Etter endt opplæring fyller den nye medarbeideren ut en sjekkliste, hvor vedkommende 
bekrefter at viktige punkter innen HMS og annen orientering er gjennomgått. Dette kan enkelt gjøres i 
Landax-appen eller på web. 

HUMAN RESOURCES (HR)
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TIMER, FERIE OG FRAVÆR

DIGITALE SJEKKLISTER

Gjennom modulen «Dokumenter» forenkles dokumentstyringen i bedriften. Dere får et dokumentbibli-
otek for alle bedriftens rutiner og prosedyrer, med funksjonelle verktøy for blant annet distribusjon, vers-
jonering, revisjon og høring. Dette er en praktisk modul som egner seg godt for alle typer bedrifter.

Landax gjør det mulig å knytte ulike dokumenter til enkeltpersoner eller ansatte med bestemte roller. 
Tilgangsnivået kan tilpasses for hvert enkelt dokument. For HR-avdelingen vil det dermed enkelt være 
mulig å dele informasjon om rutiner, referater og lignende. Dersom dokumentene har høy viktighetsgrad, 
kan det aktiveres lesebekreftelse på dokumentene, med mulighet for å se hvem som har lest og bekreftet.

Det er heller ikke slik at alle ansatte nødvendigvis skal ha tilgang på samme mengde informasjon og data. 
Med egendefinert rettighetsstyring for ulike brukergrupper kan man begrense og gi innsyn til ulike roller, 
og sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Registreringsmuligheter og informasjonsflyt vil på 
den måten også tilpasses brukernivået til den enkelte.

DOKUMENTHÅNDTERING MED TILGANGSSTYRING

Modulen «Oppgaver» i Landax hjelper deg med planlegging av prosjekter, beskrivelse av prosesser, av-
viksbehandling og arbeid med risikoreduserende tiltak. Modulen er godt tilrettelagt for å håndtere store 
mengder informasjon i en god struktur.

Landax gir deg også muligheten til å registrere data som ansvarlig, dato, tid, notater og mye mer på hver 
enkelt oppgave. Du kan også opprette egne deloppgaver, samt definere type og kategori.

Modulen benyttes i sammenheng med flere av de andre modulene i Landax-systemet,  og fungerer også 
enkeltvis som gjøremål.

OPPGAVESTYRING OG GJØREMÅL

Side 2 av 6 Side 3 av 6

LANDAX - RESSURSER OG KOMPETANSE | TIMER | FERIE | FRAVÆR | DOKUMENTSTYRING | SJEKKLISTER | RETTIGHETER
OPPGAVEHÅNDTERING | RAPPORTER OG MÅLINGER | LOKASJONER | AVDELINGER | DASHBORD | OPPSLAGSTAVLE

LANDAX - RESSURSER OG KOMPETANSE | TIMER | FERIE | FRAVÆR | DOKUMENTSTYRING | SJEKKLISTER | RETTIGHETER
OPPGAVEHÅNDTERING | RAPPORTER OG MÅLINGER | LOKASJONER | AVDELINGER | DASHBORD | OPPSLAGSTAVLE



Landax sin modul for «Lokasjoner» gir deg en rask og fullstendig oversikt over virksomhetens fysiske 
avdelinger i inn- og utland, samt administrasjon rundt dette. I tillegg bidrar det til HMS- og kvalitetsarbei-
det i bedriften. Landax-systemet tilbyr et lokasjonsverktøy som kan benyttes til å strukturere og organ-
isere alle fysiske lokasjoner tilknyttet din virksomhet.

Lokasjonsmodulen til Landax samler automatisk inn all informasjon som er registrert på lokasjon i de 
andre modulene, og legger dette på et dashbord. Du får dermed gode rapporter knyttet til områder som 
avvik, dokumenter, utstyr, risiko, oppgaver med mer.

Landax tilbyr deg også en modul for «Avdelinger» som kan benyttes til å strukturere og organisere alle 
avdelinger tilknyttet din virksomhet.

Med avdelingsmodulen til Landax kan du knytte til informasjon som navn, lokasjon, avdelingsansvarlig 
osv. Du kan også registrere hvem som er ansvarlig for utstyr, oppgaver og avvik i avdelingen, og knytte et 
eget oppstartsdashbord til hver enkelt avdeling. I tillegg kan det registreres en unik farge for hver avde-
ling, som gjør det enkelt å visuelt skille mellom avdelingene i rapporter.

Modulen for «Rapporter» kan benyttes til overvåking og måling på mange ulike områder, avhengig av 
den individuelle virksomhetens behov. Rapporter kan vise trender, tabeller og statistikker over alt fra avvik, 
sykefravær og fakturerbare timer, til kostnader knyttet til kvalitets-avvik, feil på utstyr, driftsstans, utførte 
oppgaver og mye mer.

Modulen lar deg sette opp grafer, statistikker og tabeller av mange ulike typer data og registreringer fra 
hele Landax sitt system. Vi tilbyr også egne datafiltere som kan benyttes for å spisse rapportene ytterligere.

LOKASJONER

AVDELINGER

RAPPORTER OG MÅLINGER

Landax sin modul for «Dashbord» benyttes som en forside for hele systemet. Her kan du legge inn viktige 
målinger, rapporter, snarveier, søkefelt og mye mer. Løsningen lar deg i tillegg opprette egendefinerte 
dashbord for innsamling og visning av spesifikk informasjon.

Modulen til Landax leveres med flere ferdige dashbord-maler klare til bruk, og som enkelt kan 
justeres for å passe akkurat din virksomhet.

Dashbord-modulen gjør det mulig for forskjellige grupper, personer og avdelinger å benytte unike dash-
bord ved oppstart. Det er også nyttig å legge inn egne tematiske dashbord hvor man samler informasjon 
om spesielle områder, som for eksempel avviksstatistikk, dokumentbehandling og prosjektoversikt. 

En oppslagstavle benyttes for å raskt og enkelt spre informasjon internt til virksomhetens ansatte. Dette 
bidrar blant annet til å styrke internkontroll og kvalitetsstyringen. Ved å benytte et nettbasert system til 
dette vil den interne kommunikasjonen alltid være lett tilgjengelig for alle ansatte.

Landax tilbyr en egen løsning som dekker behovet for intern kommunikasjon. Oppslagstavlen kan 
benyttes som selskapets intranett og innlemmes i Landax sine dashbord. 

Oppslagstavler inneholder typisk artikler med tekst og bilder, strukturert på avdeling, dato og bruker-
grupper. Oppslagstavlen til Landax har støtte for å legge inn artikler, bilder, lenker og andre vedlegg. Du 
kan også formatere innholdet etter eget ønske.

DASHBORD I SYSTEMET

INTRANETT OG OPPSLAGSTAVLE

Ønsker du å få en helhetlig struktur og kontroll på HR-arbeidet i din bedrift?
I vår demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner helt gratis.

PRØV LANDAX-SYSTEMET

Moduler optimalisert for APP
Avvik | Beredskap | Dokumenter | Oppgaver
Prosjekter | Sikker jobbanalyse | Sjekklister 
Timeregistrering | Utstyr | Lokasjoner

LANDAX APP
Landax har god støtte for flere moduler i sin APP,  
og jobber kontinuerlig med å legge til nye.

“HR-PAKKEN DEKKER BEHOVET FOR TIMEREGISTRE-
RING, FERIE OG FRAVÆRSOPPFØLGING, I TILLEG TIL Å 
GI DEG EN OVERSIKT OVER BEDRIFTENS ANSATTE OG 

TILGJENGELIG KOMPETANSE.”
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https://landax.no/prov-demo/
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