
Full kontroll over personal, kompetanse, dokumenter og timer – i én og samme 
løsning. Sydd sammen i et brukervennlig grensesnitt. Dette er Proplan.net.

Ansattinformasjon
Individuelle personkort med persondata. I 
personalregisteret lagres all nødvendig 
informasjon på ett sted. Ivaretar naturligvis GDPR.
 
Dokumentarkiv
Les og følg opp dokumenter – som ansatt eller 
leder. Mulighet for tilgangsstyring, opp- og 
nedlastning av dokumenter samt versjonskontroll.
 
Kompetanseoversikt
Last opp kursbevis, sertifikater og dokumentasjon.

 Ansattfunksjoner
Grupper ansatte basert 

på nøkkelfunksjoner.

Hovedmeny
Tilpasser seg din 
rolle –  slik at du 
kun ser det som 

betyr noe for deg.

Faner
Informasjonen er 
strukturert slik at 
du enkelt får et 
overblikk.

Alt du må vite om Proplan.net
Et komplett personalsystem i skyen

Hendelser og varslinger 
Forenkler planlegging, evaluering og oppfølging 
av status på dine medarbeidere. Stillingsbytter, 
ansettelser, avslutning av arbeidsforhold og mer. 
 
Mobilapp
Tilgang til systemet fra telefonen hvor som helst. 
På vei til oppdrag, på bussen eller i sofakroken.
 
Ferie, fravær og time*
Like enkelt for alle ansatte å føre, som for ledere 
å bli varslet og godkjenne.
 

*Kommer i løpet av 2021



Nøkkelfunksjoner 

All personinformasjon og 
dokumentasjon tilfredsstiller GDPR – 
myndighetenes krav til personvern.
 
Full oversikt over tilgjengelig 
kompetanse i firmaet. Ansatte kan 
selv oppdatere egen persondata.
 
Lag dokumenter og avtaler direkte i 
løsningen.
 
Automatiser håndteringen av 
meldinger og varslinger til ansatte. 

 
 

Proplan.net er for deg som...

har godkjenningsrutiner for lønn, ferie og 
fravær. 
 
er underlagt regler om oppbevaring av 
persondata (GDPR).
 
ønsker enkel oversikt over tilgjengelig 
kompetanse i bedriften.
 
har et ERP-/økonomisystem som er 
førende for hvordan data kan registreres.
 
fører timer og andre kostnader mot 
prosjekt.
 
bruker timer som grunnlag for faktura til 
kunder og/eller for lønn til ansatte.

Få automatisk melding når viktige 
kompetanser hos de ansatte utløper 
og må fornyes.
 
Integrer timeføringen med faktura og 
lønn, og reduser manuelle oppgaver 
drastisk.
 
Knytt time- og fraværsregistreringen 
opp mot aktuelle prosjekter.
 
Løpende kontroll på timer relatert til 
tilleggs- og ekstraarbeid i prosjekter.

...

...

...

...

...

...

Typiske brukere

Ragnar RegnskapDagny Daglig Leder

Henry HRPetra Prosjektleder

Arve AnsattLise Lønn



Ansattinformasjon
Alt om den ansatte på ett sted

1. All personinformasjon på ett sted. 
2. God oversikt over relasjoner og 

pårørende. 
3. Kontroll over alt utstyr.
4. Enkel kompetanseoversikt.
5. God dokumentflyt.
6. Ryddig håndtering av 

kommentarer og notater.

6 nøkkelfunksjoner som gjør 
ansatthåndteringen enklere:

Ansattoversikt

Forsiden

Sett all ansattdata 
i system – dette gjør 

det enklere å få 
oversikt! 



Dokumenter og malverk
Optimaliser kommunikasjonensflyten

Opprett og lag dine egne maler for 
personaldokumenter.
Tilgangsstyring med roller.
Støtter de fleste filtyper. 
Versjonshåndtering av dokumenter. 
Direkte nedlastning av filer. 
Direkte redigering og 
forhåndsvisning av dokumenter.

Gjør dokumentflyten enklere

Dokumentmal

Malverket kan flette inn 
data fra databasen 

basert på den ansatte, 
arbeidsforholdet eller 

rollen.



Kompetanse og ferdigheter 
Kontroll over kunnskapen i selskapet

1. En visuell kompetansematrise som gir oversikt over all kompetanse 
som er loggført inn bedriften. 

2. Del inn kompetansen i ulike kategorier og typer. 
3. Enkel håndtering av gyldighetsdatoer per kompetanse. Få varsling 

når gyldigheten er i ferd med å løpe ut.
4. Fleksibel filtrering på organisasjon, kompetansekategori og type.
5. Knytt dokumenter til den ansattes kompetanse. 

Fem nøkkelfunksjoner som gir deg full oversikt

Kompetansematrise



Hendelser
Enkel oversikt over hva som skjer

1. Skreddersy hvilke type varslinger som er 
aktuelle for deg og dine bedrift.

2. Varslingen rollestyres, og kan også sendes til en 
fast e-post i bedriften. 

3. Meldingen kan enkelt personliggjøres med å 
automatisk flette inn informasjon som navn, 
nærmeste leder eller lignende.

4. Eksempel på varsel kan være alt fra sertifikater 
som må fornyes og prøvetid som utløper til 
bursdagsfeiringer.

Fire praktiske funksjoner 
dine ansatte vil elske:



Mobilapp
Alltid tilgjengelig

Få raskt overblikk 
Få alle nøkkelopplysninger om ansatte 

knyttet til arbeidsforhold samlet på ett 

sted. Alltid tilgjengelig for den ansatte og 

leder/HR/personal. Alle opplysninger blir 

trygt oppbevart med tilgangsstyring.

Alltid 
oppdaterte 
oversikter!

Vedlikehold egne personalia
Dette gjør du like enkelt fra mobil 
som på desktop. 
 
Dokumenter
Se din egen personalmappe og få 
tilgang til fellesdokumenter.



Timer, ferie og fravær
Like sømløst for leder som for ansatt

1. Timeføringen er like brukervennlig på mobil, nettbrett og desktop.
2. Har integrasjonsmuligheter med en rekke ulike lønns- og økonomisystem. 

Dette reduserer manuell punching og dobbeltarbeid. 
3. Systemet har et enkelt, brukervennlig og intuitivt grensesnitt.
4. Gir deg løpende kontroll på timebruk, ressurser, prosjekter og kostnader.
5. Har fleksible og oversiktlige kontroll- og godkjenningsprosesser. 
6. Redusert tidsbruk til registrering, kontroll og utbetaling av variabel lønn.

Seks nøkkelfunksjoner som gjør timeføringen enklere 

Visste du at Proplan er 
en av Norges ledende 

leverandører på 
timesystemer?

KOMMER I 2021!


