
TEAMENGINE STYRELSEPLATS
STYRELSERUMMET PÅ WEBBEN
Med TeamEngine styrelseplats får du och 
övriga styrelsemedlemmar 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.

EFFEKTIVARE STYRELSEARBETE
Med	 TeamEngine	 Styrelseplats	 kan	 samarbetet	
fortsätta	enkelt	och	säkert	även	mellan	styrelsemötena	
och	 styrelsen	 får	 ett	 effektivare	 arbetssätt.	 Även	då	
styrelsemedlemmarna	ofta	sitter	på	skilda	platser.	
						Med	styrd	åtkomst	kan	du	se	till	att	rätt	person	får	
tillgång	till	rätt	 information.	På	så	vis	kan	du	också	
bjuda	in	externa	parter	till	utvalda	delar	av	platsen.	
Med	tydlig,	tillgänglig	och	aktuell	information	samlat	
på	en	plats	får	styrelsen	en	enklare	kommunikation,	
kan	fatta	snabbare	beslut	och	får	ett	mer	tidseffektivt	
styrelsearbete.

 

SÄKER OCH ENKEL KOMMUNIKATION
Istället	 för	 kommunikation	 via	 e-post	 som	 innebär	
risker	med	filer	som	hamnar	 fel,	 skickas	okrypterat	
eller	dokument	 som	hanteras	 i	 olika	versioner,	 kan	
du	och	din	styrelse	hämta	informationen	direkt	från	
den	 lösenordsskyddade	 platsen.	 Beslutsstöd	 och	
funktioner	 för	 informationsinsamling	 underlättar	
för	 styrelsen	 att	 låta	 beslutsprocessen	 och		
dialogen	 pågå	 med	 stor	 öppenhet.	 Samtidigt	
dokumenteras	all	diskussion	automatiskt	på	platsen.

”TeamEngine har 
hjälpt oss att strukturera 

och underlätta vårt 
styrelsearbete.”

Robert	Karlsson,	Shelton	Petroleum

•	 Dokumentarkiv	med	historik,	versionshantering	och	
godkännandefunktion.

•	 Anpassningsbart	utseende	och	menystruktur.
•	 Gemensam	kalender	och	planering.
•	 Samlad,	 tillgänglig	 och	 arkiverad	 information	

underlättar	överlämning	till	nya	medlemmar.
 
ORDNING OCH REDA PÅ STYRELSEDOKUMENT
I	 strukturerade	 menyer	 och	 mappar	 samlar	 du	 all	
styrelsedokumentation	 med	 bra	 ordning	 och	 full	
spårbarhet.	 Versionshanteringen	 säkrar	 att	 samtliga	
i	 styrelsen	 har	 tillgång	 till	 korrekt	 och	 aktuell	
dokumentversion.	 	 För	 att	 få	 en	 ordentlig	 överblick	
av	 styrelsearbetet	 kan	 du	 länka	 dokument	 till	 andra	
dokument,	diskussioner	och	kalenderinlägg.
	
ALLTID TILLGÄNGLIGT ÖVERALLT
Samla	 rapporter,	 affärsplaner,	 diskussioner	 och	
kalendarium	på	en	lättillgänglig	plats.	Oavsett	tid	eller	
plats	kan	du	hämta,	 lagra	och	redigera	dokumenten	–	
allt	som	behövs	är	tillgång	till	en	webbläsare.	

KLARA, FÄRDIGA, GÅ!
TeamEngine	Styrelseplats	är	ett	färdigt	verktyg	som	du	
kan	vara	igång	med	redan	idag.	Du	anpassar	snabbt	och	
enkelt	platsen	så	att	den	passar	just	din	styrelses	behov.	
Verktyget	 är	 lätt	 att	 använda	 och	 administrationen	
kan	 utan	 större	 förkunskaper	 skötas	 av	 någon	 inom	
gruppen.

www.teamengine.com
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TeamEngine

UTFORMNING
UTFORMA PLATSEN SOM NI VILL HA DEN
Alla	styrelser	arbetar	olika	och	har	olika	behov.	Så	självklart	finns	det	inte	ett	system	
som	fungerar	precis	lika	bra	för	alla.	Det	vet	vi	av	erfarenhet	och	TeamEngine	ger	er	
därför	möjligheten	att	enkelt	anpassa	styrelseplatsen	precis	som	ni	vill	ha	den.	
	 Men	självklart	har	vi	lagt	in	ett	standardutseende	som	ni	kan	arbeta	utifrån	för	att	
göra	det	så	enkelt	som	möjligt	att	komma	igång.

STYRELSEPLATSENS UTFORMNING
		 	 Snabbguide	TeamEngine	(Guide	över	de	vanligaste	funktionerna)
		 	 Adminguide	TeamEngine	(Guide	för	hur	du	administrerar	TeamEngine)
		 	 Inkorg	(Mail	som	skickas	till	denna	plats)

Möten	och	rapportpaket
	 		 Styrelsekalender	(styrelsemöten,	datum	för	rapporter	och	övriga	händelser)
		 	 Dokumentation	nästa	möte	(Dagordning,	protokoll	och	övrig	dokumentation)
	 	 Tidigare	möten

Operativt
	 		 Diskussionsforum	(Forum	för	frågor,	påminnelser	och	övrig	information)
		 	 Styrelseaktiviteter	(Styrelsens	egna	och	VDs	aktiviteter)
		 	 Operativa	planer	(Affärsplaner,	budget	och	övergripande	planer)

Rapporter
		 	 VD-rapporter	(VDs	rapport	till	styrelsemöten)
		 	 Finansiell	information	(Resultaträkningar,	prognos,	balansräkning	etc.)

Bolagshandlingar
		 	 Ägarhandlingar	(Ägarrelaterade	dokument	som	aktiebok)
		 	 Styrande	dokument	(Styrande	dokument	som	VD	instruktion,	arbetsordning)
		 	 Årsredovisningar	(Till	PRV	inlämnade	årsredovisningar)
		 	 Protokoll	bolagsstämmor	(Undertecknade	bolagsprotokoll	årsvis)
		 	 Protokoll	styrelsemöten	(Justerade	styrelseprotokoll)
	 		 Avtal	och	överenskommelser	(Viktiga	avtal	som	hyresavtal,	VD	avtal	etc.)

Viktiga	kontakter
		 	 Kontakter	(Externa	kontakter	som	styrelsemedlemmar	bör	veta)

Länkar
		 	 Aktiebolagslagen
	 	 Bolagsverket	(blanketter)

Arkiv
	 		 Arkiverade	dokument
		 	 Avslutade	diskussioner
		 	 Avslutade	aktiviteter www.teamengine.com
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