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DET HÄR ÄR TEAMENGINE

FUNKTIONER I TEAMENGINE STYRELSEPLATS

• Dokumentlista med versionshantering
• Godkännandeprocess för dokument
• Styrelsekalender för mötesbokningar
• Länka mötesunderlaget direkt till kalenderposten
• Forum för frågor och diskussioner
• Läs- och redigeringshistorik
• Behörighetssystem för full koll på vem som ser vad
• Aktivitetslista, dela ut och följa upp arbetsuppgifter
• Skicka påminnelser och länkar via e-post och SMS

Många fler funktioner på www.teamengine.com

DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE

Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelse-
medlemmar en gemensam samlingsplats för ert arbete som 
hjälper er att effektivisera både kommunikationen och samarbetet. 
Dessutom kan ni säkert hantera känslig affärsinformation. 
 Med era styrdokument, kallelser, mötesprotokoll, finansiella 
rapporter, prognoser, kalendrar och diskussioner smidigt, säkert 

och strukturerat samlade i ett webbaserat styrelserum kan ni 
lägga all kraft på själva arbetet. Total ordning och reda med andra 
ord. 
 Och självklart kommer ni åt allt material oavsett om ni sitter i 
Sverige eller på andra sidan jordklotet.
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Ni behöver inte tänka på utvecklingskostnader eller uppdateringar 
av produkten. Allt detta ingår vid köp av TeamEngine Styrelseplats. 
 Det spelar heller ingen roll vad du och dina kollegor använder 
för dator eller webbläsare då TeamEngine är helt plattforms-
oberoende. Om några använder sig av Windows och andra av Mac 
spelar ingen roll, TeamEngine fungerar. Ni kan även enkelt logga 
in via en surfplatta eller mobiltelefon och läsa dokumenten. Allt 
för att göra ert arbete så enkelt och tillgängligt som möjligt.

PLATTFORMS-OBEROENDE

Användare

KOM ÅT DINA DOKUMENT VAR DU ÄN BEFINNER DIG

Är du ofta på resande fot? Inga problem – tack vare att TeamEngine 
är webbaserat kan du logga in från vilken dator eller surfplatta 
som helst, överallt i hela världen. Så oavsett om du sitter i en 
hotellbar i New York eller på tåget till Norrköping kan du logga in 
och ta del av dina dokument.
 

SÄKERHET, SPÅRBARHET OCH SÖKBARHET

Att arbeta tillsammans är bra, men det ställer också höga krav på 
säkerheten. Att vara flera som arbetar ihop ökar riskerna - filer 
kan försvinna, information kan läcka vid osäkra överföringar, fel 
person kan få tillgång till informationen – du vet hur det är. 
 

För att öka säkerheten har vi utrustat TeamEngine med många 
funktioner som ser till att ditt material alltid är i trygga händer. 
Full kontroll över vem som får tillgång till vilken information, 
spårning av användaraktivitet, daglig backup, krypterad trafik och 
lösenord är bara några av metoderna som ger hög säkerhet. 
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APP FÖR ANDROID, IPAD OCH WINDOWS

TeamEngine finns även som app till Android, Windows plattor, 
iPad och iPhone. Appen möjliggör för användarna läsa sina 
dokument oavsett var de befinner sig. Genom denna app kan du 
komma åt filerna även utan tillgång till internet. Oavsett om du är 
på landet, flygplanet eller kontoret så kan du läsa dina dokument 
utan problem.

Ladda ner appen genom respektive app store.

Funktionalitet:

• Gör samarbeten i TeamEngine ännu lättare

• Använder samma säkra behörighetssystem som 

webbversionen

• Synkroniserar dokument för tillgänglighet offline

• Krypterar lagrad data

• Spara personliga anteckningar på dina dokument

• Ser till att dina filer är uppdaterade

• Tydliga och överskådliga vyer över dina filer och mappar

TeamEngine appen ger användaren möjligheten att skapa 
anteckningar genom att öppna filerna i sin favoritapp för 
anteckningar. Den hjälper användaren att komma förberedd 
till sina möten och hålla reda på sina anteckningar. Företag och 
organisationer underlättar och förenklar sitt samarbete än mer 
genom att använda TeamEngine appen.
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Mer än var femte, 21 procent, styrelseledamot uppger att det 
vid minst ett tillfälle hänt att någon i deras styrelse inte har haft 
tillgång till den senaste versionen av mötesdokumenten eller att 
något dokument skickats fel via e-post eller vanlig post, d.v.s. att 
materialet skickats till fel person. 

Ytterligare elva procent vet inte om sådant hänt, medan 68 
procent svarar att det inte händer att dokument hamnat fel eller 
att materialet är gammalt. 

54 procent av de 457 styrelseledamöter som deltagit i 
undersökningen StyrelsePanelen uppger att minst en 
av styrelsemedlemmarna inte har läst hela eller delar av 
styrelsematerialet innan ett styrelsemöte äger rum.

Bara 28 procent av de svarande uppger att alla styrelseledamöter 
är inlästa och förberedda.

STYRELSEPANELEN
RESULTAT FRÅN STYRELSEPANELENS UNDERSÖKNING

Händer det att minst en styrelseledamot inte 
har läst hela eller delar av materialet i förväg, 
utan gör det först vid sittande möte?

Vet inte 
18%

Ja 
54%

Nej 
28%

Vet inte 
11%

Ja
21%

Nej 
68%

Har det någon gång hänt att någon i er styrelse 
inte har haft tillgång till den senaste versionen 
av mötesdokumenten eller att något dokument 
hamnat fel via post eller e-post?
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STYRELSEORDFÖRANDE
Som styrelseordförande ger TeamEngine dig ett smidigt och 
lätthanterligt verktyg för att organisera och leda styrelsens 
arbete och kalla till sammanträden. TeamEngine gör det 
också lättare för dig att få snabb avstämning i olika frågor. 
Kommunikationen med styrelsemedlemmarna underlättas då 
allt material och alla diskussioner finns samlade 
på en och samma plats.

LEDAMOT
För dig som är ledamot ger TeamEngine 
åtkomst till styrelsematerialet oavsett 
var du än befinner dig. Allt material ligger sparat 
på er TeamEngine-plats för ökad tillgänglighet och enklare 
kommunikation. Du kan dessutom alltid vara säker på att 
du läser den senaste versionen av ett dokument. Som ny 
ledamot är det lätt att hitta gamla dokument och beslut för 
att enklare sätta sig in i arbetet. TeamEngine underlättar 
även för diskussioner mellan mötena och gör det lättare att ge 
återkoppling på dokument och frågor. Känsligt material ligger 
säkert och i god ordning på er styrelseplats och behöver aldrig 
mer skickas med e-post eller brev.

ANSVARIG FÖR STYRELSEMATERIALET
Du som är ansvarig för distribution av styrelsematerialet 
har stor hjälp av TeamEngine. Du slipper skriva ut eller 
mejla allt material till de olika medlemmarna i styrelsen. Du 
lägger enkelt upp dokumenten på er TeamEngine-plats där 
alla medlemmar sedan kommer åt materialet. TeamEngine 

förenklar samordning av mötestider och andra kontakter 
med styrelsen. Du kan även se vilka 

styrelsemedlemmar som 
har sett och tagit del av 

informationen.

VD
Som VD blir ditt arbete

 betydligt enklare med TeamEngine tack 
vare förbättrad kommunikation med 

styrelsemedlemmarna. Du får också bättre möjligheter 
till diskussioner och återkoppling mellan mötena. Med 
TeamEngine kan du även se vilka som har varit inne och tagit 
del av informationen, som till exempel dokument och inlägg.

TEAMENGINE ÄR LÖSNINGEN FÖR ALLA I STYRELSEN
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”Vi på Svenskt Näringsliv har i flera år använt oss av 
TeamEngine Styrelseplats för vår huvudstyrelse. Produkten 
fungerar mycket bra. Framförallt tycker vi att den är 
användarvänlig och säker och den har förenklat distributionen 
av styrelsematerialet oerhört. Möjligheten att komma åt 
material oavsett var man är gör att den är mycket uppskattad 
av våra användare.”

Jan Wramner, IS-ansvarig, Svenskt Näringsliv

SVENSKT NÄRINGSLIVS STYRELSE ANVÄNDER TEAMENGINE

REFERENSER

NÅGRA KUNDER



TeamEngine kan startas på bara några minuter. Ibland är det svårt att veta om något är helt rätt innan man har provat det. 
Därför ger vi dig möjlighet att använda TeamEngine Styrelseplats gratis i hela 30 dagar – givetvis utan förpliktelser. 

Gå in på www.teamengine.com och starta en provplats direkt.

KOM IGÅNG REDAN IDAG!
STARTA PROVPLATS, BOKA DEMO ELLER RING OSS

TeamEngine Collaboration Software AB      Telefon 08-723 80 90      E-post info@teamengine.com

TeamEngine
STYRELSEPLATS


