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Avtalshantering
En strukturerad avtalshantering skapar förutsättningar för att
spara tid, pengar och öka intäkterna.
Med Centuri avtalshantering kan alla avtal samlas på
ett och samma ställe. Tack vare Centuris intuitiva
gränssnitt och kraftfulla behörighetssystem är det
enkelt att göra kund- och leverantörsavtal
tillgängliga för berörda personer. Dessutom med
påminnelser så att saker blir gjort i tid! En
strukturerad och effektiv avtalshantering handlar

inte bara om att säga upp oönskade leverantörsavtal
i tid. Det handlar också om att organisationen ska ha
kunskap om och tillgång till tecknade avtal. Centralt
förhandlade ramavtal gör ingen större nytta om
medarbetare inte känner till att de finns. Samma sak
gäller om medarbetare inte har åtkomst till avtal när
de ska tillämpas.

Fördelar med Centuri Avtalshantering
Centuri Avtalshantering ger förutsättningar för att
skapa ordning och reda bland organisationens avtal.
Fördelarna är många, men här nedan listar vi några:

•

Spara pengar genom att få automatiska
påminnelser innan avtalen löper ut

•

Behöriga medarbetare har tillgång till rätt
avtal vid rätt tidpunkt
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•

Kontroll över vilka avtal som upprättats
skapar trygghet

•

Alltid tillgång till det senaste avtalet
oberoende var du befinner dig

•
•
•
•

Skapa mallar för olika typer av avtal
Avtal kan läsas via surfplatta eller mobil
Färdiga rapporter för att få bra överblick
Hantera avtal enligt standarder och lagkrav

2(5)

Avtalshantering
Interna och externa avtal
Centuri Avtalshanteringen har stöd för att hantera
såväl internt upprättade avtal som skannade avtal
från till exempel leverantörer. Avtalsmallar för de
avtal som upprättas av den egna organisationen

Stöd för alla typer av avtal
Med Centuri Avtalshantering kan alla avtal samlas på
ett ställe och det finns stöd för att hantera såväl

Bevakning av förfallodatum
För varje avtalstyp som hanteras i systemet kan ett
obegränsat antal bevakningsdatum definieras. Till
varje bevakningsdatum kan sedan ett valfritt antal
personer knytas som automatiskt påminns via epost, antingen som primär eller kopiemottagare.

hanteras med fördel i Centuri Dokumenthantering
och sedan utnyttjas funktionerna i avtalshanteringsdelen för hantering och bevakning av enskilda avtal.

internt upprättade avtal som scannade avtal från till
exempel leverantörer.

Det finns också möjlighet att styra om de
påminnelser som skickas även automatiskt ska
läggas till de enskilda användarnas ”Att-göra-listor”.

Avtalsspecifika egenskaper
Centuri Avtalshantering tillåter att ett obegränsat
antal avtalstyper skapas, t.ex. Kundavtal,
Leverantörsavtal och Supportavtal. För varje
avtalstyp kan sedan avtalsspecifika egenskaper

definieras. Exempel på sådana egenskaper är
Startdatum, Slutdatum, Avtalsansvarig,
Uppsägningsperiod, Leverantör och Automatisk
förlängning.

Rättighetsstyrd åtkomst
Via rättighetssystemet i Centuri finns möjlighet att
styra åtkomst till enskilda avtal ned på personnivå.
Dessutom kan avtalsfunktionen användas för vilken

information som helst där det finns behov av
antingen få påminnelser eller definiera
informationsspecifika egenskaper.

Rapporter
Färdiga rapporter gör det möjligt att få en överblick
över kommande händelser, filtrera på olika
avtalstyper m.m. Exempel på användningsområden:

•
•

•
•
•

Leveransavtal
Supportavtal
Anställningsavtal

Kundavtal
Leverantörsavtal
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Konfigurerbar standardprodukt
Centuri är en konfigurerbar standardprodukt. Att
konfigurera i stället för att programmeringsmässigt
anpassa varje installation är en viktig princip för oss.
Det innebär att våra kunder använder exakt samma
version av Centuri, som sedan konfigurerats

tillsammans med respektive företag för att passa
deras förutsättningar. Fördelarna visar sig i form av
låga licens- och konsultkostnader, standardiserade
installations- och utbildningsförfaranden samt
problemfria uppgraderingar.

Stabil plattform
Den viktigaste komponenten för prestanda och
stabilitet är databasen. Vi har valt att utveckla
Centuri för den marknadsledande plattformen

Microsoft SQL Server. Befintliga installationer visar
att det är ett klokt val.

Låg ägandekostnad (TCO)
Centuri ger en mycket låg ägandekostnad. Tack vare
att det är en standardprodukt hålls konsultinsatsen
för installation, utbildning och konfiguration på en
låg nivå. Standardproduktstänkandet gör att
uppgraderingar till nya versioner flyter smidigt, då
det inte finns några lokala anpassningar. Dessutom
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delar alla på utvecklingskostnaden vilket leder till låg
licenskostnad. Ovanstående i kombination med
stabila databaser gör att Centuri erbjuder en
ägandekostnad som är svårslagen.
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Att arbeta med Centuri Avtalshantering ska vara
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