
 

Premium Personal Lättanvänt 
Tidsbesparande 
Anpassningsbart

ANSTÄLLNINGSAVTAL SNABBT OCH SÄKERT 
Premium personal hjälper dig att enkelt ge all personal proffsiga och tydliga 
anställningsavtal. Avtalen genereras automatiskt i PDF format utifrån de villkor som 
är satta. Personalpolicy, tystnads- och lojalitetförbindelser genereras automatiskt 
om man så önskar i anslutning till avtalet.  
Samtidigt är Premium Personal som ett kassavalv där informationen är begränsad 
till de användare som skall ha tillgång, All access till systemet loggas och kan 
följas upp.


UTVECKLINGSSAMTAL 
Genom att lagra vad som sägs och planeras för den anställdes utvecklingsplan 
under åren samlas ovärderlig information om de anställdas personliga utveckling. 
Efter mötet får den anställde automatiskt en PDF med protokoll i sin mailbox.

Samtalen kan styras med frågor från dina mallar för utvecklingssamtal.


AUTOMATISKA PÅMINNELSER 
Noteringar och påminnelser kan sättas på anställningsavtal och utvecklingssamtal. 
Detta kan användas för att inte missa viktiga avstämningar, t ex inför att en 
provanställning övergår till en tillsvidareanställning. Dina utvecklingssamtal kanske 
skall följas upp på några punkter. Premium Personal automatiserar detta för dig.

PREMIUM PERSONAL

– Premium Personal är redan ett oumbärligt verktyg 
för personalens villkor. Vi har flera olika 
anställningsformer ute i fabriken och det har varit 
mycket uppsakattat att ge våra nyanställda tydliga 
avtal.



 
Sökes:

Chef som på ett snabbt säkert sätt vill 
hantera personalens anställningsavtal 
och utvecklingsplaner.


Finnes:

Lättanvänt personaladministrativt system 
för iPad och webb som sparar tid. Skapat 
och utformat utifrån chefens krav.


Redan när antalet anställda är fler än 5 
personer ökar behovet av mer ordning 
och reda för personalens avtal. Du slipper 
ett antal lösa malldokument i olika 
versioner.Med Premium personal får du 
ett överlägset verktyg för att hantera: 

	 • Anställningavtal

	 • Personalens villkor

	 • Tystnadsförbindelser

	 • Anhöriginformation

	 • Utvecklingssamtal  

Premium Personal är utvecklat av  
Premium System AB (556549-3292) som 
i över 20 år levererat anpassade 
databaslösningar till både små företag 
och globala koncerner.


Premium personal levereras till ett lågt 
pris, baserat på antal användare och 
storlek på företag. Prisexempel finner du 
på sísta sidan


ANVÄNDARVÄNLIGT 
Alla vyer i PC, Webb och iPad har tagits fram 
tillsammans med våra användare. Det finns 
en inbyggd manual för hur systemet 
fungerar.

SUPPORT 
Med abonnemanget ingår vår support för 
att säkerställa att du får maximal nytta 
med ditt verktyg. Vi hjälper dig också att 
komma igång med en minimal tröskel.

INBYGGD BACKUP 
Premium Personal leveras som en 
molntjänst där drift och licenser ingår.

I abonnemanget ingår backup av datan 
som skapats. 
Molntjänsten gör att du alltid kan vara 
säker på att din data finns sparad.

FILEMAKER 
Premium personal är utvecklat med 
FileMaker som databasplattform. Det 
innebär att du kan köra systemet via Ipad, 
iPhone, PC eller via en webbläsare. 
FileMaker är en amerikansk 
databasplattform som ägs av Apple Inc.

DITT BIBLIOTEK 
Färdiga mallar för t ex utvecklingssamtal, 
tystnadsplikt finns och går att ställa in för 
att automatisera ditt arbetsflöde 
ytterligare. Du kan själv komplettera och 
bygga på detta bibliotek. 

FOTO 
Med Ipad finns möjlighet att ta ett foto på 
den anställde. Du kan naturligtvis lagra ett 
eller flera foton taget på annat sätt till den 
anställdes data. Naturligtvis förutsätter 
det den anställdes medgivande.

MEJLA I PDF FORMAT 
Anstälningsavtal och mötesprotokoll 
skickas enkelt via mejl. Bilagor till ett avtal 
kan enkelt läggas till med bara ett klick i 
en kryssruta.

ANPASSNINGSBART 
FileMaker som plattform gör att systemet 
också är enkelt att förändra och justera om 
du önskar att påverka funktionerna.



Priser Plattform

FUNGERAR PÅ  IPAD 
Mobile inspector fungerar på alla storlekar 
av iPads. Använd iPad när du tex 
genomför dina utvecklingssamtal för att 
föra noteringar av samtalen. 

Naturligtvis kan du göra detta med din PC 
också.

PREMIUM PERSONAL 
Vi har prissatt Premium personal förmånligt för att passa just ditt företags 
behov. Priset styrs av hur många användare och hur mycket personal som 
skall hanteras. Med användare menas den administratör som skall jobba i 
systemet.


Prisexempel

Upp till 10 anställda,1 användare, per mån,	 395 SEK
................................
Upp till 20 anställda, 2 användare, per mån.	 595 SEK
...............................
Upp till 50 anställda, 3 användare, per mån	 895 SEK
................................
Valfritt antal anställda, valfitt antal användare	 offert
...................................

Utbildning och uppstart	 ca 2 timmar
..........................................................
Konsultarvode	 950 SEK/timma...................................................................

JOBBA VIDARE PÅ PC 
Premium personal går även jobba med på 
Windows- eller Macklienter. För att nå 
Molntjänsten online via PC krävs ett 
bredbandsabonnemang.

+

KÖR VIA WEBB 
Var du än befinner dig kan Premium 
Personal köras via webbläsarna Chrome, 
Safari, Internet Explorer eller Microsoft 
Edge.

Vi tillser att det alltid fungerar som väntat 
på ovanstående webbläsare.ABONNEMANG 

Premium Personal kräver ingen bindningstid. 
Abonnemanget faktureras kvartalsvis eller årsvis i förskott med 30 
dagars kredit och löper så länge avgiften är betald. 
Abonemang som inte sagts upp faktureras en ny kvartalsperiod 
månaden innan nästa kvartalsskifte.

Alla priser exklusive mervärdesskatt.

Premium Personal


