Din guide til EFFEKTIV
styring og utvikling av bedriften

PRODUKTARK – Samhandlingsverktøy powered by NoddlePod
Det stilles store krav til administrasjonen og styret i en bedrift, både når det gjelder løpende samarbeid og å holde orden på
bedriftsrelatert informasjon. Dessuten er det å være styremedlem eller daglig leder forbundet med et betydelig ansvar.
Produktbeskrivelse
Dette produktet fra Lederkilden er et nettbasert
samhandlingsverktøy for styring og utvikling av bedriften.
Samhandlingsverktøyet støtter bedriften i å:
• Strukturere bedriftens informasjon og oppgaver
• Arkivere dokumenter og holde orden på selskapets
anliggender
• Kommunisere effektivt med hverandre
• Bygge kompetanse gjennom tilgang til fagstoff
• Forberede og gjennomføre styremøter og
ledergruppemøter
• Redusere risikoen for at styremedlemmene og daglig
leder skal komme i erstatningsansvar
Primærmålgruppen er administrasjonen og styret i små og
mellomstore bedrifter, samt deres rådgivere. Verktøyet er
godt egnet for at en ekstern person kan ta rollen som
selskapssekretær og / eller styrerådgiver og med det bidra
til at bedriften har fokus på de riktige tingene.

• Verktøyet vises i tre «kolonner» (se skjermbilde nedenfor)
1.Mappestruktur (categories) som er tilpasset SMBbedrifters behov for styring og kontroll, samt
forberedelse og gjennomføring av styremøter
2.Innholdsfortegnelse med gode sorteringsmuligheter som
viser hvilke innholdselementer (items ) som er i mappen.
3.Innhold i hvert item kan bestå av tekst, bilder, video,
lenker, vedlegg, temamerking (tags) og kommentarer.
• Effektiv søkefunksjon og temamerking (tags) gjør det enkelt
å finne frem på tvers av alle mapper / innhold
• Administrator har full redigeringsmulighet og inviterer inn
medlemmer til gruppen
• Alle brukere (gruppen) kan lese og kommentere alt innhold
samt legge inn eget innhold
• Alle brukere får oppdateringsmail ved endringer (nytt
innhold, kommentarer osv. ) - kan deaktiveres
• Alle brukere får automatisk tilgang til Lederkildens
Kompetansebase med fagstoff, dokumentmaler, sjekklister
osv. Dette er integrert i samhandlingsverktøyet
• Kryptering og sikker lagring
• Samhandlingsverktøyet er basert på nettløsningen
NoddlePod

Signert styrereferat fra styremøte 2 2014 vedlagt.
Samtlige signerte styrereferater finner du under
"Tags"

Samhandlingsverktøyet koster
kr. 14.990 ekskl. mva per år for
én gruppe (en bedrift) med
inntil 10 deltagere (kan utvides).

Enig i det. La oss diskutere det på
neste styremøte.

Da har alle signert styrereferatet. Vi
bør innføre litt enklere prosedyrer på
dette fremover.

Tlf. 4000 2886 – kontakt@lederkilden.no

"Endelig har vi fått en
god plattform for bedre
samhandling og styring
på lederplan i bedriften"
Hallvard Grindheim,
daglig leder og
styremedlem i Miba AS

