
Nordens ledende       
       vikarsystem.



Intelliplan utvikler, selger og forvalter 
forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter 
og organisasjoner som har behov for et komplett 
verktøy som dekker alle sidene av bemannings- 
og rekrutteringsprosessene.

Gjennom å effektivisere våre kunders forretnings-

prosesser, forenkles mange rutinemessige og 

tidskrevende arbeidsoppgaver. Dette skjer gjennom 

å samle relevant virksomhetsinformasjon på ett sted, 

for senere å gjøre den tilgjengelig for alle de som er 

delaktige i bedriftens forretninger. På denne måten 

blir Intelliplan et kommersielt nav i bedriftens daglige 

virksomhet. Vårt mål er å være en bidragende faktor 

til økt konkurransekraft og lønnsomhet.

Intelliplan ble etablert 1997. Idag er vi leverandør 

og samarbeidspartner til et 100-talls kunder 

med varierende størrelse i forskjellige bransjer, for 

eksempel bemanning og rekruttering, kommuner, 

alarm/overvåkning, underholdning, service og helse.

Takket være det nære samarbeidet med våre 

kunder, har vi fulgt med i deres utvikling over tid. 

Dette har gitt oss kunnskap om forskjellige 

bedrifters krav til et velfungerende forretnings-

system, og gjort det mulig for oss å kontinuerlig 

videreutvikle vårt system.

Mange av våre kunder driver sin virksomhet på 

flere forskjellige steder. Dette har gitt oss erfaring 

i å levere store service- og teknikkløsninger til et 

stort antall kunder med mange sluttbrukere.

Intelliplan har de siste par årene blitt Nordens 

ledende leverandør av bemanningssystem.

Idag er Intelliplan representert i Sverige og Norge. 

Dette kan være bra å vite for bedrifter og 

organisasjoner som har Norden som arbeidsfelt, 

og ønsker seg et forretningssystem som ikke 

setter begrensninger.

Bra å vite om bedriften.

Det komplette forretningssystemet.

Intelliplan er et komplett forretningssystem 

som på en intelligent måte knytter sammen alle 

forretningsprosesser som har med bemanning 

og rekruttering å gjøre. Systemet er moderne, 

lett å bruke samtidig som det er tilpasset 

til mange forskjellige yrkesroller og brukere 

i organisasjonen.

Systemet inneholder generelle funksjoner 

for bemanning, rekruttering, entreprenør, 

personaladministrasjon, salgsstøtte, oppdrag, 

skjemaer og fravær. Disse funksjonene samvirker 

med økonomirelaterte funksjoner for å sette lønn 

og pris, regler for overtid/fravær samt beregning 

av lønn og fakturaer – alt med direkte  integrasjon 

med de vanligste økonomi- og lønnssystemene

på markedet. 

Som en selvsagt del av systemet inngår 

også ferdige, leveringsklare og integrerte 

webløsninger for tidsrapportering, CV-registrering, 

annonsepublisering og SMS. Dessuten inneholder 

systemet avanserte, men brukervennlige 

rapportmuligheter i form av mange ferdige 

standardrapporter, samt muligheter til 

å skreddersy egne rapporter.

 



Litt raskere.



For deg som jobber med rekruttering.

Du som jobber med rekruttering kan med Intelliplan 

kommunisere via web og legge ut annonser, 

håndtere søknader via hjemmesiden og CV-

databasen. Du kan også kalle inn kandidater 

til intervju med e-post eller SMS. Takket være 

disse praktiske funksjonene kortes ledetidene 

i rekrutteringsprosessen, samtidig som du alltid 

har full kontroll over de ulike momentene i din 

daglige jobb.

Du som jobber med bemanning, direkte eller via 

entreprenør, kan med Intelliplan gjøre ditt daglige 

arbeid i ett og samme system. Håndtering av 

skjemaer, fravær og vakanser skjer både raskt 

og enkelt. Du får total kontroll over alle deler 

i bemanningsprosessen – alt oversiktlig og 

lettforståelig presentert i form av grafi ske 

oversikter og kalendere.

Du som jobber med personaladministrasjon kan 

med Intelliplan håndtere alt som har å gjøre med 

rekruttering, bemanning og personaladministration 

i ett og samme system. All informasjon, om 

f.eks. lønninger, medarbeidersamtaler og 

beleggningsgrader, fi nnes på ett sted. Dette gir 

en total oversikt over den personaladministrative 

funksjonen i bedriften. 

.

Du som jobber med salg kan med Intelliplan få 

et enkelt verktøy for et nært samarbeid med 

kollegaene dine. Det er mulig takket være et 

For deg som jobber med bemanning.

For deg som jobber 
med personaladministrasjon.

For deg som jobber med salg.

For deg som jobber med økonomi.

skjemaer, fravær og vakanser skjer både raskt 

og enkelt. Du får total kontroll over alle deler 

i bemanningsprosessen – alt oversiktlig og 

Funktioner.

komplett salgsstøttesystem som inneholder 

en toveis kommunikasjon med resten av 

organisasjonen. Bookere og personalansvarlige 

kan f.eks. direkte se hva kundene har bestilt, 

mens du som selger selv kan studere kunde-

historikken og bruke informasjonen i kontakten 

med kundene. Du kan når som helst se informa-

sjon om salgsstatistikk og økonomisk resultat.

Du som jobber med økonomi kan med Intelliplan 

minske den manuelle administrasjonen og øke 

din økonomiske oversikt. Du kan bl.a. få tids-

rapporter innlevert via web, og dermed redusere 

ledetiden for fakturering og lønnsadministrasjon. 

Systemet kan også håndtere lønnsadministrasjon 

og fakturering i integrasjon med eventuelle andre 

lønns- og økonomisystem. Dessuten leverer 

systemet økonomiske rapporter akkurat på den 

måten du vil ha dem – helt etter dine behov og 

ønsker.  

Du som jobber med bedriftsledelse eller styre-

arbeid kan gjennom Intelliplan ”ta tempen” på 

bedriften. Dette takket være rapporter som er 

utformet med utgangspunkt i de nøkkeltall som 

du har bestemt. Dette betyr at du kan studere 

framtidsprognoser like enkelt som historiske data. 

Alle former for statistiske målinger er ikke bare 

mulige, de er dessuten svært enkle å ta fram 

på kort tid.

For deg som jobber med 
bedriftsledelse og styrearbeid.



Litt friere.



Intelliplan som samarbeidspartner 

En investering i et nytt forretningssystem er 

en viktig besluttning. Det handler ikke bare om 

lisenskostnaden for programvaren. Det handler 

også om å investere i arbeidstid, oppdatering 

av rutiner, ny kompetanse samt ikke minst 

viktig - tillit til en samarbeidspartner.

Når systemet er installert og klart for bruk, skal det 

naturligvis være lett å komme igang og begynne 

arbeidet. Det er også viktig å få en trygg og effektiv 

support, slik at man virkelig drar nytte av systemet. 

Dessuten er det viktig å få kontinuerlig informasjon 

om programoppdateringer i takt med utvikling og 

tilpasing av systemet. 

Derfor har vi utviklet et konsept der vårt system 

tilbys i form av utleie. Det betyr at dere leier 

systemet, uten startkostnad og så lenge dere 

selv ønsker det. Dere betaler leie fra den dag 

som dere på alvor kjører igang med systemet, 

og fram til den dagen dere ikke lenger vil fortsette. 

Lisenskostnaden varierer med hensyn på antall 

brukere og produktmoduler, og inkluderer bruk 

av systemet, installasjoner av nye funksjoner, 

kontinuerlige oppgraderinger, support for brukere 

og teknikere samt løpende service og regelmessig 

backup.

Vårt konsept tar hensyn til den høye forandrings-

takten i bransjen, men også til kundenes 

kontinuerlige behov for utvikling. Istedet for 

omfattende og dyre oppgraderingar en gang 

per år, får dere kontinuerlige programuppdateringer. 

Dette innebærer at dere får maksimal nytte til 

lavest mulige kostnad, samtidig som dere er 

med og påvirker utviklingen av systemet.

Når support er nødvendig, kan vi logge oss inn 

i deres system og identifi sere problemet sammen 

med dere på telefonen. Supportbehovet kan da 

dekkes på kort tid og med personlig service.

Dersom dere føler dere usikre på om vårt system 

passer deres virksomhet, kan dere prøve systemet 

vårt. Vi leverer systemet tilpasset for akkurat deres 

virksomhet. I vår jobb inngår en grunnleggende 

datakonvertering fra deres nåværende registre. 

Dette gjør det lettere for dere å vurdere systemet, 

da det er basert på deres faktiske og reelle data. 

Etter dette kan dere prøve systemet helt uten 

øvrige forpliktelser. 

Vi vil at det skal være enkelt, tryggt og 
kostnadseffektivt å samarbeide med oss 
på Intelliplan.



Litt bedre.



Du har kanskje spørsmål, funderinger, tanker 

eller refl eksjoner om Intelliplan, enten om vårt 

forretningssystem eller om oss som bedrift. 

Kanskje du ønsker å få mer informasjon eller 

helt enkelt en demonstrasjon. I så fall ser vi 

gjerne at du tar kontakt med oss.

Velkommen!

Intelliplan AS
Arenavägen 39 (Stockholm-Globen)  

SE - 121 77 Johanneshov 

Sentralbord + 46 8 55 60 80 30

Fax + 46 8 55 60 80 39 

E-post  info@intelliplan.se 

www.intelliplan.no


