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UPPTÄCK FÖRDELARNA
med all personaladministration i ett och samma system

Flex HRM är en av få lösningar på marknaden som samlar 
hela företagets personaladministration på ett och samma 
ställe. Bemanning av arbetspass, tidrapporter, rese- 
räkningar, HR-stöd och lön i en enda sömlös helhetslösning. 
Flera system i ett för en effektivare arbetsdag, helt enkelt.

Ditt personalsystem i molnet!



TEKNIKEN  
BAKOM
Molntjänst
Registrera dina reseräkningar när du 
vill. Rapportera din tid var du än är. 
Bemanna din avdelning från vilken 
dator eller mobil som helst. Du  
jobbar alltid med den senaste  
versionen och behöver inte bry dig 
om installationer och uppgraderingar.

Programspråk
Flex HRM är byggt med hjälp av 
standardprodukter. Det är en 
webbapplikation skriven i C#,  
JavaScript och HTML5. 

Driftsäkerhet
Om du väljer att köra systemet som 
molntjänst får du följande fördelar: 
UPS, avbrottsfri kraftförsörjning med 
automatisk start av reservkrafts-
aggregat vid strömavbrott. Konstant 
driftspänning. Reservaggregat för 
kyla. Larm. Passersystem. Avancerat 
lasermätningssystem via VESDA. 
Fjärrstyrning. VPN.

VARFÖR VÄLJA 
FLEX HRM?
Sömlöst flöde
Slipp bekymren med data och 
verktyg som är spridda i flera olika 
system. Flex HRM samlar allt du  
behöver i ett enda sömlöst flöde 
– utan krångliga överföringar och 
dubbelarbete. Du jobbar i en data-
bas, en inloggning, med ett gräns-
snitt och en support.

Användarvänligt
Med ett lättarbetat och attraktivt 
gränssnitt alltid tillgängligt via  
webben hanteras allt från in- 
rapportering av tider och regist-
rering av reseräkning till godkän-
nande, attest och utbetalning i lön.

Perfekt överblick
Med all data kring personalen och 
företaget i en enda databas finns 
fantastiska möjligheter till analys och 
överblick. Med vår dashboard får du 
en visuell ögonblicksbild av viktiga 
nyckeltal och med rapportgenera-
torn* tar du ut skräddarsydda rap-
porter helt efter företagets behov. 
*funktionen lanseras under 2021.

Vi sköter det tekniska
Släpp tankar på uppdateringar, 
tekniska krav och säkerhets-
kopiering. Gör det du är bäst på, så 
sköter vi resten.

VI HAR HELA 
FLÖDET
Delar eller helheten
Delsystemen kan användas var för 
sig eller som en fullständig lösning. 
Flex HRM växer med ditt företag. 

Flex HRM Plan
Bemanna och schemalägg per 
avdelning, projekt eller valfri 
annan kontering. Flexibla vyer för 
den optimala bemanningen m.m.

Flex HRM Time
Rapportera tid, projektredovisa, reg-
istrera din tid på terminal, hantera 
frånvaroansökningar m.m. 

Flex HRM Travel
Registrera reseräkningar, utlägg och 
körjournal, hantera kontokortsköp 
m.m.

Flex HRM Employee
Stöttar och utvecklar personal och 
personalprocesser. 

Flex HRM Payroll
Allt du behöver vad gäller löne-
administration och statistik.

OM DU BEHÖVER 
NÅGOT EXTRA
HRM Mobile
Används för att registrera tid och 
reseräkningar i din mobil eller 
surfplatta. Du kan även granska 
och klarmarkera reseräkningar och 
tidrapporter, hantera frånvaro- 
ansökningar, se din lönespec m.m.

Språk
Vi har stöd för följande språk: 
svenska, norska, danska, finska och 
engelska.

Kontokort
Låt systemet göra avstämning mot 
dina inköp och hämta in dina kortut-
lägg till reseräkningen.

Koncernhantering
Hantera och få överblick över hela 
koncernen, utan att behöva gå in i 
olika företag. 

Specialanpassningar
Vid behov skräddarsyr vi funktioner 
åt er tillsammans med våra kompe-
tenta systemutvecklare.

Öppet API
Med vårt öppna API gör vi det  
enkelt för dig att integrera dina för-  
och eftersystem med Flex HRM.

På Flex Applications brinner vi för det vi gör: att bygga  
system som förenklar och effektiviserar din arbetsvardag. Så 
att du kan lägga mindre tid på administration och mer tid på 
det som utvecklar verksamheten.

Flex i företagsnamnet står för flexibilitet, vilket har varit 
vår ledstjärna genom alla år. Vi har alltid strävat efter att  
bygga system som lätt kan anpassas efter företagets behov. 
Men inte nog med det: med vår molnlösning har vi gjort 
det möjligt att nå systemet från vilken dator, surfplatta eller 
mobil som helst. Så att du har friheten att jobba när du vill 
och hur du vill. 

Tidigt insåg vi också det stora behovet av en helhets- 
lösning för personaladministration. Med Flex HRM har 
vi samlat hela flödet i ett enda, komplett, webbaserat  
personalsystem, något som gör oss unika på marknaden. 
Du jobbar i ett gränssnitt, med en databas och en support. 
Det är lätt att inse fördelarna: lägre kostnader, effektivare 
arbetsprocesser och bättre överblick.

Vi har byggt vårt personalsystem med den senaste tekniken 
för att leva upp till de utmaningar som en allt mer digital-
iserad och snabbföränderlig värld för med sig. Utan att göra 
avkall på användarvänligheten. Modernt och framtidssäkert 
helt enkelt, fast med 30 års erfarenhet i ryggen.

VI ÄR FRAMTIDEN

Björn Jareblad, CEO.
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– hela personalsystemet på fickan
Flex HRM Mobile
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Är era medarbetare mycket på språng? Med Flex HRM Mobile kan 
du utföra jobbet oavsett var du befinner dig. De anställda får en  
enklare vardag med full kontroll över sin arbetstid och kan rapportera 
tid och registrera reseräkningar oavsett var de befinner sig. Chefen 
kan snabbt attestera tidrapporter, frånvaroansökningar, reseräkningar 
och kan tillsätta personal till de arbetspass som de önskar direkt från  
mobilen. Flex HRM Mobile är integrerat med Flex HRM och gör  
systemet ännu mer användarvänligt. Flex HRM Mobile har stöd för 
engelska och samtliga nordiska språk.

Med HRM Mobile kan du:

 ► Tidrapportera med dagredovisning, period-
redovisning eller avvikelserapportering.

 ► Rapportera tid på projekt, kund, order, 
artikel, aktivitet eller annan valfri kontering. 
Med hjälp av GPS-positionering kan du låta 
systemet sköta konteringsbyte, något som 
kan vara användbart inom exempelvis bygg 
och lokalvård. 

 ► Se ditt schema och följa dina tidsaldon. 

 ► Se dina lönespecifikationer. 

 ► Hålla koll på vilka av dina kollegor som är 
på arbetet, är sjuka, har semester eller  
annan typ av frånvaro. 

 ► Ansöka om semester eller annan frånvaro. 
Blir du sjuk och ligger hemma kan du enkelt 
lägga in sjukfrånvaro direkt i mobilen. 

 ► Registrera en komplett reseräkning, med 
utlägg, representation, körjournal och  
traktamenten. Stämma av kontokorts- 
transaktioner. Scanna och bifoga kvitton till 
din reseräkning. 

 ► Spela in din bilresa från start till mål. Lägg 
sedan in dina utlägg och din reseräkning är 
komplett!

 ► Skriv ut din reseräkningsspecifikation direkt 
från HRM Mobile. Reseräknings- 
specifikationen visas som en PDF i mobilen. 

 ► Granska och klarmarkera reseräkningar och 
tidrapporter.

 ► Hantera frånvaroansökningar.

 ► Se dina dashboards och blixtsnabbt få en 
dagsaktuell ögonblicksbild av verksam-
heten.

 ► Få påminnelsenotiser och hantera uppdrag 
och uppgifter.

 ► Önska lediga arbetspass.

 ► Bemanna lediga arbetspass med tillgänglig 
personal.

Byt pass med en kollega över en fika! 

Tillsätt anställda och flytta arbetspass snabbt och smidigt med drag & 
drop-teknik. 
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Flex HRM Plan

HRM Plan  är ett modernt, kraftfullt och lättanvänt bemannings-
system. Du kan enkelt lägga scheman för medarbetarna och planera 
bemanningen för olika avdelningar eller tjänster. 

Samtidigt som du planerar personalens scheman kan du se aktuella 
nyckeltal, såsom personalkostnad, antal timmar, försäljning, frånvaro 
och antal bemannade arbetspass. Förutom exakta värden visas grafik 
som illustrerar hur effektiv din planering är.

Den överskådliga grafiken ger dig en snabb överblick över var det  
fattas personal, var det är överbemannat och vilka anställda som 
finns till förfogande för respektive arbetspass. Så att du alltid kan vara 
säker på att du har rätt personal på rätt plats.

Planeringen kan underlättas genom automatisk tillsättning av arbets-
pass utifrån kompetenser, tillgänglighet och gällande arbetstidsregler. 

För varje kontering (exempelvis avdelning eller tjänst) kan du ange 
vilken kompetens som krävs. Du kan sedan välja att endast visa 
de anställda som innehar den kompetensen när du ska tillsätta ett 
arbetspass.

– på rätt plats i rätt tid

Några av fördelarna:
 ► Bemanna personalen för arbete på valfritt 
begrepp, t.ex. uppdrag, avdelning eller 
objekt.

 ► Autobemanning: systemet kan automatiskt 
tillsätta lämpliga anställda till lediga arbets-
pass utifrån tillgänglighet och kompetenser. 

 ► Du får en tydlig bild över eventuell  
underbemanning och överbemanning.

 ► Tillsätt anställda och flytta arbetspass 
snabbt och smidigt med drag & drop- 
teknik.

 ► Kalkylera kostnader för dina medarbetare 
och jämför med din budget. Även mer- 
kostnader för övertid och OB räknas med.

 ► Förenkla kommunikationen med de  
anställda genom att skicka förfrågningar om 
lediga arbetspass via sms eller e-post. De 
anställda kan även fritt önska lediga arbets-
pass i vår app.

 ► Medarbetare kan byta pass med varandra 
genom att skicka en förfrågan om passbyte 
direkt via mobilen till sin kollega. Den som 
bemannar arbetspasset får en pushnotis, 
ett mejl eller ett meddelande på startsidan 
och kan godkänna eller avslå bytet.



Flex HRM Time

Vi tycker att tidrapportering ska gå snabbt och vara enkelt. Flex HRM 
Time förenklar och rationaliserar arbetet med företagets tidrapport-
ering. Så att du och dina medarbetare kan lägga er tid på annat. 

Systemet anpassas efter företagets olika personalkategorier och  
deras skiftande behov. För vissa kanske avvikelserapportering 
fungerar bäst, medan andra stämplar sin tid och ytterligare andra 
behöver ett verktyg för att projektrapportera och följa upp kundtid. 
Tack vare att systemet är helt webbaserat kan rapporteringen 
dessutom göras oavsett var du befinner dig.   

HRM Time är ett kraftfullt och heltäckande system som ger dig över-
blick över hela verksamheten.

Du kan använda 
t.ex. en vanlig iPad 
som stämplings-
terminal.

Registrering av tidrapport kan göras via dator, surfplatta eller mobil.

– förenklar tidrapporteringen
Några av fördelarna:

 ► Valbar redovisningsperiod. 

 ► Flexibel granskningsvy. Granska per vecka 
för fakturering men månadsvis för över-
föring av lön.

 ► Ansökan om frånvaro som behörig chef/
arbetsledare godkänner eller avslår. Möj-
lighet att koppla frånvaro till t.ex. projekt för 
attestering och uppföljning.

 ► Chefen kan enkelt se hur mycket en  
anställd arbetat övertid med Övertids- 
bevakningen. När någon anställd närmar 
sig för mycket övertid kommer en  
varning upp på startsidan. 

 ► Övertidsbevakningen på startsidan i Flex 
HRM kan exporteras till Excel. 

 ► Få över alla önskade saldon direkt till HRM 
Time från HRM Payroll utan manuell hand-
påläggning.

Anpassa stämpelklockan till just 
ditt företag:

 ► Valbar redovisningsperiod. 

 ► Använd färgtema som följer er grafiska 
profil. 

 ► Välj vilka knappar som ska visas och hur 
layouten ska vara. 

 ► Använd olika layout på olika klockor.

 ► Välj om själva tidredovisningen ska vara 
analog (klassisk rund klocka), digital eller 
visa båda.

 ► Välj vilket språk och/eller tidszon en viss 
klocka ska visa.

 ► Visa datumstyrda meddelanden till medar-
betarna.

Några av fördelarna:

 ► Registrera tid på det sätt som passar dig: stämpelklocka, dator, 
surfplatta eller mobil.

 ► Med hjälp av GPS-positionen känner appen av var du befinner 
dig och kan föreslå kund eller projekt utifrån positionen när du 
ska stämpla din tid.

 ► Rapportera tid på projekt, kund, order, artikel, aktivitet eller annan 
valfri kontering. 

 ► Hantering av saldon anpassas efter behov, t.ex. flex, komp, OB 
eller övertid. 

 ► Stämpling direkt i tidrapporten. Låt dina medarbetare stämpla 
och byta kontering direkt i tidrapporten. Så välj mellan stämpling 
på terminal, i Timeclock, i appen på din mobil eller surfplatta, eller 
direkt i tidrapporten på din PC – vi tar flexibiliteten på allvar!

I appen kan du 
självklart också 
registrera på olika 
konteringsnivåer, 
som exempelvis 
projekt, kund och 
artikel. 

6 | Flex HRM Time är en del av Flex HRM Flex HRM Time är en del av Flex HRM | 7

Anställda som ofta är på språng kan registrera sina timmar löpande i mobilappen.

Att ha koll på den faktiska arbetstiden uppskattas ofta både av 
medarbetarna och cheferna. Du kan registrera din tid på terminal på 
olika sätt, med eller utan taggar, på vanliga terminaler eller på enkla 
pekskärmar. Du har även möjlighet att registrera direkt i din mobil 
eller surfplatta. Företaget kan ställa in vilka geografiska platser som är 
godkända att registrera på. 

Tidrapportera på det sätt som passar dig

Registrering av tidrapport kan  
göras via dator, surfplatta eller  
mobil.
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Flex HRM Travel

Den anställde kan enkelt och utan några manuella sammanräkningar 
registrera sina reseräkningar. Systemet sköter sedan beräkningen av 
traktamenten, utlägg, avdrag och representation. Har resenären haft 
utlägg som betalats med kreditkort så visas dessa i systemet och kan 
enkelt hämtas in till reseräkningen. 

Avdelningscheferna kan sedan gå in och granska reseräkningarna och 
därefter attestera dem direkt i programmet.

Självklart kan rapportering, uppföljning och attestering göras varifrån 
som helst, bara du har uppkoppling till internet eller HRM Mobile i din 
mobil. Enklare än så här blir det inte att resa!

Hela reseräkningen kan hanteras i din mobil. Du kan även han-
tera elektroniska bilagor, exempelvis kvitton från restaurangbesök,  
parkerings- och färdbiljetter. Systemet har en inbyggd avancerad  
kvittotolk så att datum, belopp och moms automatiskt hämtas in på 
aktuellt utlägg när du tar foto av kvittot! 

Med vår användarvänliga steg-för-steg-guide för att registrera  
reseräkningar blir även den mest komplexa resan enkel att mata in.

Med Flex HRM Travel får du full koll på din reseräkning, med minimalt 
manuellt arbete! Den anställde registrerar sin resa och sina utlägg i 
det användarvänliga gränssnittet, programmet räknar automatiskt ut 
ersättning och traktamenten. Chefen attesterar och utbetalning görs 
via lön. Du kan dessutom låta programmet spela in din bilresa, så att 
du slipper hålla reda på distans och eventuella stopp längs vägen. 
Trots alla finesser är Flex HRM Travel ett reseräkningssystem som är 
mycket lättanvänt.

Några av fördelarna:
 ► Hantera hela reseräkningen i din mobil/
surfplatta. 

 ► Registrera din körjournal med hjälp av plats-
tjänster. Systemet spårar resan automatiskt 
och sammanställer den körda sträckan när 
resan har avslutats.

 ► En smart hantering av kontokortstransak-
tioner. Systemet kan automatiskt se vilken 
utläggskod som ska kopplas till transak-
tionen.

 ► Registrera dina belopp i respektive lands 
valuta, systemet räknar automatiskt om till 
svenska kronor efter aktuell kurs. 

 ► Fota dina kvitton och registrera utlägg i din 
reseräkning med en knapptryckning.

 ► Resor och utlägg kan självklart fördelas på 
olika konteringar, exempelvis avdelning, 
projekt och kund. Enkelt att följa upp för 
fakturaunderlag!

 ► Samtliga statusändringar och sparningar 
loggas med tidpunkt och vilken användare 
som genomfört ändringen. 

 ► Personliga påminnelser när avstämning för 
kontokortsköp saknas.

– var du än befinner dig

Fota dina kvitton med mobilen och slipp papper-
strassel och kvitton som kommer bort! Systemet 
har en inbyggd avancerad kvittotolk så att 
datum, belopp och moms automatiskt hämtas in 
på aktuellt utlägg. 

Med HRM Travel registrerar du 
dina kvitton lätt som en plätt!
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Visst är det skönt att slippa krånglig och tråkig administration av kvitton, utlägg och reseräkningar? Tänk så mycket smidigare 
och trevligare processen blir med en digital hantering av kvitton – för alla parter.

Låt programmet spela in din bilresa, så att du slipper hålla reda på 
distans och eventuella stopp längs vägen. 



10 | Flex HRM är anpassat för den nordiska marknaden Flex HRM är anpassat för den nordiska marknaden | 11

Hela Norden i ett system
– för en smidigare administration

Många koncerner har sina bolagsdelar spridda runt om i Norden. För 
att lösa personaladministrationen tvingas man ofta använda system 
från olika leverantörer i de olika länderna. Men med Flex HRM  
behöver du inte det.

Vi har i många år arbetat med att anpassa Flex HRM för de olika 
regelverken som finns i våra nordiska grannländer. Vi har idag stöd  
för hantering av svenska, danska, finska och norska lagar och 
regelverk. Förutom att det finns stöd för de olika ländernas regelverk 
kring bland annat traktamenten, tjänsteresor och övertid kan man i 
Flex HRM hantera hela koncerner på ett mycket smidigt sätt.

Några av fördelarna:
 ► Flex HRM är det framtidssäkra systemet 
som är utvecklat efter nordiska verksam-
heters behov och har stöd för hantering av 
danska, finska och norska regelverk.

 ► Flex HRM är flexibelt och kan enkelt inte-
greras med de flesta för-, efter- och kring- 
systemen i Norden. Använder ni ett system 
som vi saknar integration mot så bygger vi 
den!

 ► Hantering av personuppgifter, organisa-
tionsscheman, attestering av tidrapporter 
och reseräkningar med mera kan göras 
på koncernnivå, över nations- och bolags-
gränserna. 

 ► Kvittotolkning för norska kvitton som 
fungerar både i HRM Travel och i HRM 
Mobile.

 ► E-signering med norskt bankID.

 ► Stöd för den danska ID-tjänsten MitID.

 ► API-integration mot Tripletex och Xledger.

I Flex HRM kan du välja att visa menyer och 
inmatningsbilder på svenska, norska, danska, 
finska eller engelska. Du kan även välja  
datumformat. Användaren kan göra egna 
språkval under sin profil.

Med HRM dashboard kan du enkelt jämföra viktiga nyckeltal mellan 
olika avdelningar och bolag inom koncernen. Du kan till exempel ta ut 
statistik på anställda, personalomsättning, anställningstid, anställnings-
former, medelålder, sjukfrånvaro och avgångsorsaker.  

Visst är det skönt att kunna få support på sitt eget språk? Vår nordiska 
support talar svenska, finska, norska och engelska.

Vår nordiska support erbjuder den kompetens 
och expertis inom de nordiska reglerna som 
krävs för respektive lands marknad. Vi erbjuder 
support speciellt anpassad för koncerner med 
dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och 
Finland från vår supportavdelning i Oslo.  Vi 
har specialiserat oss på nordiska frågor men 
hanterar alla typer av användarfrågor angående 
systemen och deras funktioner.

Våra erfarna specialister finns alltid där för dig 
när en fråga eller ett problem dyker upp, så 
att du kan känna dig trygg i att du snabbt får 
den hjälp du behöver. Givetvis följer vi GDPR-
lagstiftningen och hanterar personuppgifter på 
ett korrekt sätt.

Vår nordiska support talar svenska, 
finska, norska och engelska.
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En dashboard är en sammanställning av vik-
tiga nyckeltal presenterat på ett lättbegripligt 
och visuellt sätt för de personer som behöver 
ha tillgång till dem. Med stapeldiagram, grafer,  
cirkeldiagram och mätare med grönt/gult/rött 
ljus ger dashboarden en tydlig överblick över 
verksamheten – så som den ser ut precis just nu 
– och möjlighet att göra jämförelser med andra  
avdelningar. Några enkla och snabba knapp-
tryck är allt som krävs – en tidigare tidsödande 
procedur tar nu istället bara en sekund. Du kan 
se dina dashboards direkt i mobilen, enkelt eller 
hur?

Dashboard
– snabb överblick över nyckeltal

Ställ in egna mål

Rätt information till rätt person

Vill du få ner sjukfrånvaron? Då kan du sätta upp egna mål, följa 
statistiken och jämföra med förra årets siffror för att se om ni gör 
några framsteg. Personalomsättningen är ett annat exempel – hur 
ser det ut med den? Ökar eller minskar den?

Du kan bygga upp hur många dashboards 
du vill och de kan i sin tur innehålla flera olika 
paneler som visar data på en mängd olika sätt. 
Exempel på data som går att ta ut är antal 
anställda, personalomsättning, anställningstid, 
anställningsformer, medelålder, sjukfrånvaro 
och avgångsorsaker.  
 
Du kan även följa upp vilket belopp som fri-
släppts till fakturering och mäta antalet hel-
tidstjänster enligt FTE (Full-Time Equivalent). 
All denna information hämtas automatiskt från 
olika ställen i systemet. Den kan även hämtas 
via fil eller API om du till exempel vill få in his-
torisk data från ett externt system. 
 
Tack vare möjligheten att sätta upp flera olika 
dashboards i systemet och att koppla åtkomst 
till olika målgrupper ser du till att rätt informa-
tion når rätt person. När det väl är klart behöver 
du inte göra något mer utan det är bara att låta 
era dashboards leverera, all info uppdateras  
automatiskt allteftersom tiden går.

Nyckeltal i realtid för snabba 
beslut 

Slipp tidsödande rapporter, få en 
ögonblicksbild direkt i mobilen!

Som chef kan det lätt kännas som att man 
drunknar i ett hav av data. Har du också svårt 
att få fram statistik och nyckeltal på ett enkelt 
sätt och få en ögonblicksbild av er verksamhet? 
Det är just dessa problem som en digital dash-
board är till för att lösa!
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Några av fördelarna:

 ► Få en snabb överblick över läget! Du väljer 
själv om du vill se information på koncern-
nivå eller avdelningsvis i olika bolag.

 ► Säkerställer att rätt information når rätt  
personer genom rollbaserad åtkomst. 

 ► Paketerar viktiga data på ett grafiskt till-
talande och lättbegripligt sätt – dessutom 
med möjlighet att skräddarsy vyer efter 
användarens önskemål.

 ► Hjälper ledningen att göra faktabaserade 
– och därmed mer välgrundade – beslut 
gällande personalen och verksamheten.

 ► Enkelt att göra jämförelser mellan olika 
avdelningar eller bolag inom koncernen. 

 ► Sparar tid och energi – inget mer krångel 
med att ta fram filer och rapporter. 

 ► Färre manuella moment = mer tillförlitliga 
data.

 ► Hjälper er att jobba fokuserat genom att 
tydliggöra företagets/avdelningens mål. 

 ► Ger verktyg för att stärka motivation, del-
aktighet, trivsel och medarbetarnöjdhet.

 ► ”Trafikljusfunktion” som snabbt ger en    
statusindikation och gör er uppmärksamma 
på oönskade förändringar.   

 ► Kombinerar data från flera olika källor i en 
samlad översikt.

En dashboard är uppbyggd av flera paneler som visualiserar olika typer av data med hjälp av olika grafiska element – ungefär som instrumentpanelen på en 
bil. Dashboarden är flexibelt uppbyggd och kan skräddarsys både i fråga om gränssnitt och den typ av data som visas.

Sätt upp egna mål och följ statistiken, jämför med förra årets sjukfrån-
varo eller kika på personalomsättningen.

Kolla statistiken på förra årets sjukfrånvaro eller kika på personal-
omsättningen direkt i mobilen.



För Flex HRM Payroll spelar bransch eller avtal ingen roll. Systemet är 
allt ditt företag behöver när det gäller löneadministration. Det vänder 
sig till dig som hanterar olika sorters löner och har höga krav på an-
passning och flexibilitet. 

Med ett användarvänligt och lättarbetat gränssnitt automatiserar  
Flex HRM Payroll en stor del av lönehanteringen och gör dig trygg i 
att de anställda får rätt lön. Payroll arbetar dessutom med fria formler 
i löneartsregistret som skapar utrymme för hantering av ditt företags 
lokala avtal. Antal lönearter kan hållas på ett minimum eftersom  
samma löneart kan skräddarsys för flera personalkategorier. 

I Flex HRM Payroll är historiken lättåtkomlig, du kan skriva ut  
redan utbetalda lönespecifikationer med de uppgifter som gällde då.  
Dessutom kan du göra det i preliminärt läge, innan du avräknar lönen. 

Transaktioner och schema från HRM Time och HRM Travel hämtas 
med ett knapptryck in till HRM Payroll för löneutbetalning utan att du 
behöver hantera några filer. På så sätt får du mer tid till kontroller och 
analys och slipper manuell inrapportering.

Med HRM Payroll får du en pedagogisk och snygg överblick över din 
lönehantering. 

– rätt lön i rätt tid
Flex HRM Payroll

Några av fördelarna:

 ► Att se sin lönespecifikation direkt på start-
sidan i HRM eller i HRM Mobile sparar 
både tid och miljö. Dessutom har du alla 
gamla lönespecifikationer samlade på 
samma ställe. 

 ► Möjlighet att skicka lönespecar via Kivra – 
den digitala brevlådan.

 ► När månadens löner är klara tar du enkelt 
ut periodens rapporter. Med Flex HRM 
Payroll får du även ett kraftfullt stöd för  
enkel rapportering av arbetsgivardeklaration 
på individnivå (AGI) till Skatteverket.

 ► Rapportera löneunderlag till Collectum och 
Fora via fil från Flex HRM Payroll.

 ► Förenklad och tidsbesparande hantering  
av arbetsgivarintyg. Alla uppgifter om 
anställning, lön och arbetad tid skickas 
med en enkel knapptryckning till tjänsten 
arbetsgivarintyg.nu

 ► Lätt att backa och komplettera en löne- 
körning om det skulle behövas.

 ► Enkelt att hantera olika avtal vid semester-
beräkningen. Du kan också sätta upp egna 
beräkningsformler för olika semesteravtal.

 ► Bokför den beräknade semesterskulden 
för att enklare reservera denna kostnad i 
ekonomisystemet.

 ► Fördela lönekostnader enligt periodens  
arbetade tid. 

 ► Spara tid genom att 
lägga in löpande  
uppgifter direkt i 
systemet.
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Få lönespecifikationen  
direkt i appen.

Direktkopplingen till arbetsgivarintyg.nu gör 
livet enklare för administratörer.

Full överblick
Sjukdagar, föräldraledighet, VAB, kompledighet och semester. Med det inbyggda kalendariet i lönesystemet 
slipper du hålla reda på all frånvaro själv. 
 

All information om de anställda, anställningsuppgifter, löneutbetalningar, semestersaldon och mycket annat 
finns enkelt tillgängligt när du behöver det.

Ögonblicksbild på statusen. Du kan se statusinformation på retroaktiv lön och semes-
terårsskiftet direkt i arbetsvyn. 
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Kalendariet hjälper dig att ha koll på alla typer av frånvaro, vilket är avgörande för en korrekt och smidig 
semesterberäkning.



– smart kontroll
Lönerevision
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Lönerevision är en tilläggsmodul till Flex HRM som ger ett stöd 
i hela lönerevisionsprocessen, från skapande av potter och 
chefernas arbete med att sätta nya löner, till granskning och 
godkännande av lönerna och slutligen verkställande och export 
till lönesystem.

Du kan själv välja de granskningssteg som ska användas och du 
kan skräddarsy behörigheterna för de olika rollerna i organisa-
tionen. 

Systemet hjälper dig att hålla koll på att fackens krav på minsta 
löneökning efterlevs och att organisationens budget för löne- 
revision inte överskrids. Du kan också enkelt jämföra lönenivå-
erna mellan män och kvinnor och hur de påverkas av löne-
revisionen. Ett smidigt verktyg i företagets arbete för jämställda 
löner.

Ett intuitivt grafiskt gränssnitt gör det enkelt att se vilket skede 
lönerevisionen befinner sig i och vilka moment som återstår.

Lönerevisionen utförs via systemet, där alla uppgifter och historik finns samlat.

Med Lönerevisionen kan du:

 ► Få stöd i hela lönerevisionsprocessen.

 ► Hålla dig uppdaterad på att fackets krav på 
löneökningar följs.

 ► Enkelt jämföra lönenivåerna mellan män och 
kvinnor för att kunna upprätta en hand-
lingsplan för jämställda löner.

 ► Se i vilket skede lönerevisionen befinner sig 
och vilka moment som återstår.

 ► Välja granskningssteg och skräddarsy 
behörigheter. 

 ► Du kan välja vilka fält som visas i löne- 
revisionen så att det skräddarsys efter just 
ert företags behov.

 ► Exportera underlagen till t ex Excel för att 
göra analyser eller skriva ut på papper.
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Med Statistikcentralen kan du:
 ► Se statistik lättöverskådligt med stapel-, 
linje- och cirkeldiagram. 

 ► Jämföra din egen arbetade tid eller sjuk-
frånvaro med avdelningens eller företagets.

 ► Få detaljerad statistik ända ner på individ-
nivå. Du kan göra urval på projekt eller 
specifika tidkoder t ex.

 ► Styra behörigheterna så att de olika rollerna 
inom organisationen får tillgång till exakt 
den information de behöver.

Statistikcentralen
– vänd, vrid och jämför

Med statistikcentralen som tilläggsmodul till Flex HRM har du ett kraftfullt verktyg för framtagning av statistik över er 
verksamhet.

Du kan publicera statistiken på startsidan, så att den blir åtkomlig med 
en enkel knapptryckning.

Du kan följa upp sjukfrånvaron på företaget och se hur mycket övertid det har arbetats på olika avdelningar per månad. 
Kartlägg hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året. Följ upp nedlagda timmar på olika projekt. Se 
statistik över reskostnader och traktamenten. Användningsområdena är otaliga.

Med överskådliga stapel-, linje- och tårtdiagram får du företagets siffror visualiserade. Du kan även publicera statistiken på 
startsidan, så att den blir åtkomlig för chefer och andra användare med en enkel knapptryckning.
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Med Flex HRM Employee får du ett förstklassigt HR-system 
som hjälper dig att förvalta och utveckla personalen. Koll på  
kompetenser, stöd vid lönerevision, medarbetarsamtal m.m. 
Att systemet är webbaserat innebär dessutom att du kan  
använda det var du vill och hur du vill. I modulen ingår även en 
snabb och miljövänlig dokumenthantering med möjlighet till digital 
signering. Med Flex HRM Employee får ni ett lättöverskådligt mas-
terdatasystem för all HR-relaterad information och för organisations- 
strukturer. 

Onboarding/offboarding
När en anställning påbörjas eller avslutas finns det en rad olika  
aktiviteter som ska genomföras. Det är ofta flera personer som är  
involverade i dessa uppgifter, vilket kan göra det hela lite rörigt om 
det inte finns en bra struktur och tydlig ansvarsfördelning. I Flex HRM 
Employee är det enkelt att sy ihop en effektiv on-/offboardingprocess 
så att inget faller mellan stolarna. Vad som är extra praktiskt är att när 
ni en gång har satt upp ert flöde är det superenkelt att bara upprepa 
det när en ny person anställs eller avslutar sin anställning.  

Kartläggning av kompetenser
En av nyckelfunktionerna i Flex HRM Employee är att du kan lägga 
in de anställdas kompetenser för att hålla koll på vem som kan vad. 
När du sedan behöver en specifik kompetens kan du direkt se vilka 
personer som är lämpliga för rollen med hjälp av vår kompetensma-
tris. Dessutom får du information om kompetensgap och uppsatta 
kompetensmål. Kompetensstödet är mycket flexibelt och kan anpas-
sas efter vad som är relevant för ditt företag. 

Digital signering 
Spara både tid & miljö med digital signering av anställningsavtal, 
sekretessavtal, underskrift av personuppgifter m.m. Alla uppgifter 
samlas på ett och samma ställe med pdf:er som skapas direkt från 
systemet. Du kan skapa egna skräddarsydda anställningsavtal och 
HR-blanketter anpassade för just er organisation.

Flex HRM Employee

Några av fördelarna:

 ► Lättillgänglig anställningshistorik med 
många urvalsfunktioner. 

 ► Stöd och dokumentering för medarbetar-
samtal.

 ► Kompetenser och kompetenssökning. 
Planerade och genomförda kurser. Alltid 
aktuella och uppdaterade CV:n.

 ► Anställda kan uppdatera uppgifter om den 
egna personen. Behörighetssystemet styr 
vad användaren har tillgång till.

 ► Med organisationsschemat får du en 
tydlig överblick över hur organisationen är 
uppbyggd. Det är även ett utmärkt hjälp-
medel för nyanställda att snabbt sätta sig in 
i organisationen.

 ► Anpassa efter din organisation! Du bygger 
upp hantering kring person, anställning, 
yrkeserfarenheter, lön och förmåner - precis 
som du vill ha dem. Det är lika flexibelt som 
det låter!

 ► Importera dokument till anställdaregistret 
via drag & drop. Enkelt och smidigt när du 
hanterar stora mängder dokument.

– ta hand om dina medarbetare

Det finns ett flertal diagram för att åskådliggöra 
en anställds kompetens och kompetensgap. När 
en kompetensbrist har identifierats kan du sätta 
upp mål för kompetensutveckling för en enklare 
uppföljning.

Digital signering av dokument – anställningsavtal, sekretessavtal, 
underskrift av personuppgifter. Det sparar både miljö och tid samtidigt 
som det förenklar arbetet för alla parter.

Flex HRM Employee är en del av Flex HRM | 19

Några av fördelarna:

 ► Signering av medarbetarsamtalet i systemet 
efter att båda parter kommit fram till en 
slutsats. Dokumentet är sedan låst.

 ► Den anställde kan skriva noteringar i  
mallen som inte blir synliga för chefen.  
Mallen går även att skriva ut som pappers-
kopia för den som föredrar det. Ett bra stöd 
för den anställde inför samtalet.

 ► Alla uppgifter på ett och samma ställe med 
pdf:er som skapas direkt från systemet.

 ► Anpassa mallarna efter din organisation! 

Regelbundna medarbetarsamtal är ett viktigt redskap för att stärka 
medarbetarnas motivation och prestation. Flex HRM Employee  
digitaliserar och kvalitetssäkrar hela processen från start till mål. 

Stöd för det viktiga medarbetarsamtalet

Medarbetarsamtal 2020 

 

 

 

 

 

 

1. Uppföljning från föregående samtal  

11..11  -- VViillkkaa  rreessuullttaatt  hhaarr  uuppppnnååttttss  sseeddaann  fföörreeggååeennddee  ssaammttaall?? 

Har du uppnått allt? 

(Beskriv vilka resultat som uppnåtts sedan sist vi pratade.) 

Hanna Håkansson 

Svar från medarbetare Hanna Håkansson. Detta är då alltså svaret på fråga 1.1. Lite hur Hanna ser 

på situationen under det senaste året. 

Detta är fortfarande svar på fråga 1.1. Fast Hanna ville ha lite radbryt. 

Melissa Sandström 

Här svarar Melissa Sandström. Hon är ansvarig. Så ovanför henne borde hennes namn vara rött. 

Slutsats 

Här skriver vi slutsatsen för fråga 1.1. En ganska bra slutsats om det gångna året om vad som hänt 

osv. Hur är läget, vad är slutsatsen? 

Vi vill även ha lite radbryt i slutsatsen.  

För som nu när vi har två radbryt (detta är andra radbrytet) så blir det mer luftigare och tydligare. 

 

11..22  --  HHaarr  mmåålleenn  ssoomm  ssaatttteess  vviidd  fföörrrraa  ssaammttaalleett  uuppppffyyllllttss?? 

Hanna Håkansson 

Rakt in i kryssset! 

Slutsats 

Nu svarar jag på fråga 1.2. Med massa text från loren ipsum.Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit.  

Medarbetare:  Hanna Håkansson 

Ansvarig:  Melissa Sandström 

Datum:  2020-03-17 

 

Att använda Flex HRM Employee är ett smart sätt att effektivisera såväl 
planering som genomförande och uppföljning av era medarbetar-
samtal. Skapa skräddarsydda mallar och låt medarbetaren fylla i sina 
svar i ett lättarbetat gränssnitt direkt i systemet. Spara sedan under- 
laget tillsammans med historik, kursplanering och annan relevant  
information som både du och medarbetaren har tillgång till, allt samlat 
på ett enda ställe. Fördelarna är många: du få en perfekt överblick, 
sparar tid och förenklar processen för både chef och medarbetare. 
Dessutom slipper ni bekymret med pappersformulär som hamnar på 
villovägar. 

Medarbetarsamtal med en mall som chef och 
medarbetare fyller i inför mötet. Tillsammans 
kommer man fram till en slutsats som signeras 
av båda direkt i systemet.

Få en notis om 
medarbetar- 
samtalet direkt i 
din mobil via  
HRM Mobile



Hantera uppgifter kring de anställda, se organisationsschemat och attestera tidrapporter och reseräkningar för hela 
koncernen, utan att behöva gå in i de enskilda bolagen. 
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Koncernhantering
– överblick över hela koncernen

Är er organisation del av en större koncern? En önskan inom de flesta 
koncerner är att nyttja så få olika program för personaladministra-
tionen som möjligt. Många efterfrågar också ett system som på ett 
smidigt sätt samlar all hantering och all data på samma ställe och ger 
en god överblick över hela verksamheten. Därför har vi lagt stor vikt 
vid att ta fram smarta funktioner som underlättar för koncernföretag 
med dotterbolag runtom i Sverige och Norden. 

Med koncernhanteringen i Flex HRM kan du hantera uppgifter kring 
de anställda, se organisationsschemat och attestera tidrapporter och 
reseräkningar för hela koncernen, utan att behöva gå in i de enskilda 
bolagen. Välj även om du vill se hela koncernen i närvarotablån och 
statistiken på startsidan i Flex HRM. Du kan sömlöst förflytta dig  
mellan de olika delarna i bolaget med ett knapptryck. Det ger en  
betydligt smidigare administration och en bättre överblick!

Några av fördelarna:
 ► Genom att samla allt i samma databas kan 
du jobba med, inhämta och dela information 
samt få överblick över hela koncernen.

 ► Med påminnelsemeddelanden och notiser 
som skickas tvärs över bolags- och lands-
gränser blir det enkelt för en administratör 
att ta över tidrapporter och reseräkningar 
från en annan administratör vid exempelvis 
semestertider och sjukdom.

 ► Attestera över gränserna. En chef som sitter 
exempelvis på huvudkontoret i Oslo och 
har anställda som sitter i Stockholm och 
Köpenhamn kan enkelt attestera tid- 
rapporter, reseräkningar och frånvaro-
ansökningar oberoende av vilket land eller 
bolagsdel som den anställde tillhör.

 ► Sök kompetens över bolagsgränserna inom 
koncernen.

 ► En leverantör – en support. Du vet alltid vart 
du ska vända dig med dina frågor, vilket 
känns både tryggt och enkelt.

När hela koncernen delar  
på samma databas blir  
kostnaderna lägre.

Flex HRM hjälper dig att  
efterleva kraven i GDPR.
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Vi garanterar hög och jämn driftsäkerhet åt våra kunder genom vår 
molntjänst. Det är ett självklart krav för oss som leverantör av ett av 
branschens bästa personalsystem.  
 
Serverhallarna kyls med konstant kyla via flera borrhål till urberget, 
Värmen kapslas och används till att värma fastighetens alla bygg- 
nader. Detta besparar både utrustning och energiåtgång på ett miljö-
effektivt sätt. Vi värnar om naturens resurser!

En korrekt hantering av personuppgifter är beroende av fungerande 
system som stödjer och möjliggör för organisationen att följa de krav 
som ställs av GDPR. Flex HRM är anpassat så att det underlättar 
för våra kunder att följa GDPR. Flex HRM är konstruerat så att  
informationen lagras på ett sätt som uppfyller lagens krav på säkerhet 
och att dataskydd finns inbyggt i IT-strukturen. Det är arbetsgivarens  
ansvar att hantera uppgifterna korrekt och Flex skyldighet som  
leverantör att bistå med hjälp så att kraven i GDPR kan efterföljas.

Några av säkerhetsfördelarna 
med molntjänsten:

 ► UPS, avbrottsfri kraftförsörjning 

 ► Automatisk start av reservkraftsaggregat

 ► Konstant driftspänning

 ► Reservaggregat för kyla

 ► Larm

 ► Redundans

Några av våra anpassningar för
GDPR:

 ► Behörighetssystem: Styr vilka uppgifter som 
användaren har tillgång till med möjlighet 
att se och uppdatera uppgifter.

 ► Loggningssystem: Ser vem som behandlar 
vilken information.

 ► Rapporter/exporter: Presentera och ex-
portera informationsmängder kopplat till en 
fysisk person.

 ► Anonymisering: Möjlighet att anonymisera 
personuppgifter vid behov.

Säkerhet handlar både om driftsäkerhet med brandväggar och virusskydd samt att känsliga personuppgifter inte hamnar i 
orätta händer. Vad händer om det börjar brinna eller blir strömavbrott i serverrummet?

Säkerhet
– på alla nivåer 

Vår gröna molntjänst

HRM och GDPR



Flex support  
– din proffshjälp i vardagen

kontakt@flexapplications.se
+46 19 10 39 15
www.flexapplications.se 

Version 203

En ständigt tillgänglig service med snabb återkoppling på dina frågor 
och problem är en självklarhet för oss. Dessutom strävar vi alltid efter 
att ge det lilla extra och dela med oss av vår kunskap och expertis kring 
hur du använder våra system på bästa sätt – små tips som kan göra din 
vardag lite enklare och lite effektivare. Det är god kundsupport enligt oss! 

MVG i personlig service
Vi vet också att behov och förutsättningar skiljer sig mycket åt mellan 
våra kunder. Att alltid sträva efter ett lyhört bemötande är därför något 
vi värdesätter högt. Och om du frågar våra kunder är det något som 
vi lyckas riktigt bra med. Hela 88 procent uppgav i en nyligen genom-
förd enkät att de upplever det personliga bemötandet från vår support 
som oerhört eller mycket trevligt. 

När du har kört fast. När du inte hittar den där inställningen. Eller när du bara behöver dubbelkolla med någon att du tänkt 
rätt i något extra klurigt moment… Vår proffsiga support finns alltid där för dig när du behöver en hjälpande hand!

Kontakta oss på det sätt du önskar
Du når oss via telefon och e-post alla helgfria 
vardagar. Du kan också närsomhelst logga in 
på kundzonen – vår smarta digitala portal för 
självservice där du kan följa dina ärenden, titta 
på instruktionsfilmer, finna svar på vanliga frågor 
och mycket mer. Givetvis följer vi GDPR så att 
du kan vara trygg i att vi hanterar dina person-
uppgifter på ett korrekt sätt.

88 % av våra kunder tycker att 
det personliga bemötandet från 
vår support är mycket trevligt.


