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Genom att använda rätt verktyg så kan du vara säker på att er verk-
samhet sparar tid, pengar och energi på onödig administration.

Kontakten med kunder och konsulter måste vara snabbt och smi-
digt, därför sätter vi stort fokus på att våra användare har det verk-
tyg de behöver.

Kund

Konsult

Kompetens

Behov

Avtal

Kompetens

Tillgänglighet

Konsultavtal

Bokning Tidsrapport  
och attest

Ekonomi BI-rapporter 
och analys

Det smarta bemanningssystemet



Kundkort

• Kundnamn 
• Adressuppgifter
• Kontaktpersoner
•	 Händelseflöden
• Kartor
• Personalbehov  
•  (Telefoniaktiviteter)

Konsultkort

• Namn
• Adressuppgifter
•	 Händelseflöden
• Kartor
• Intresseområden
• Tillgänglighet
• GDPR stöd
• (Telefoniaktiviteter)
• (SMS-hantering)

Delar i vår produkt



Kompetens

• Hantering av kompetensträd och 
sortering av kompetenser 

• Se hur många konsulter och be-
hov som är kopplade till varje 
kompetens.

Avtal

• En kraftfull avtalshantering.  
Möjlighet att hantera prislistor, 
ersättningsmodeller och  
debiteringsmodeller med jourer, 
övertider, merarbete och raster. 

• Kollektivavtal kopplat till bran-
schens krav.



Behov

• Behovshantering för att smidigt 
kunna uppdatera och hantera 
olika typer av behov för datum, 
kompetenser eller andra villkor.

Bokning

• Snabb och smidig bokning. Möj-
lighet	att	boka	flera	konsulter	på	
ett uppdrag. Schemaläggning 
och planering med tidsangivelser. 
Kostnadshantering såsom resor 
boenden eller annat. Automatisk 
beräkning av sociala avgifter och 
förmåner.



Tidrapportering 

• Smidig tidrapportering för konsul-
terna via mobilen. Inget behov av 
att installera någon app. Påmin-
nelse skickas per automatik ut via 
SMS. 

• Tidrapportering kan självklart 
även göras via dator, surfplatta.



Ekonomi 

• I ekonomivyn hanteras attestera-
de pass och bokningar. Löneut-
betalningar skapas snabbt och 
smidigt samtidigt som du kan 
skapa fakturor och/eller skicka 
informationen vidare till ert eko-
nomisystem.

Rapporter 

• Vi har två typer av rapporter. Enk-
la rapporter har du som använda-
re tillgång till direkt i översikten. 

• Mer kraftfulla rapporter får du 
genom vår API-koppling mot Mi-
crosoft Power BI. Vi har en stan-
darduppsättning med rapporter i 
Power BI som täcker behovet för 
de	flesta.	Har	ni	specifika	krav	på	
rapporterna så kan ni skapa direkt 
i verktyget alternativt så hjälper vi 
er med detta.  



• vara molnbaserat
• vara anpassningsbart
• vara snabbt och användarvänligt
• ha säker lagring inom Sverige
• hantera kund- och kollektivavtal
• ha en proffsig och tillgänglig support

Vår inställning är att ett bra system 
ska:

Vill du komma i kontakt med oss? 
 
Ring oss på 08-525 22 090 eller besök  
www.leanlink.io

Jag vill ha en webbdemo asap!



”Med vårt verktyg sparar 
du tid, pengar och energi. Vi 
hjälper dig till fler lönsamma 
affärer”


