Meeting
MINUTES

BLIV MERE EFFEKTIV
MED MEETING MINUTES

Mødereferater er et obligatorisk element i bestyrelsesmøder, og det er en tidskrævende
opgave at få skrevet, udsendt, gennemgået og underskrevet dem. Meeting Minutes er
en indbygget løsning, der gør det meget nemmere, hurtigere og mere sikkert at
udarbejde mødereferater.

HVORDAN FUNGERER DET?
Meeting Minutes (Referat) er en specialudviklet løsning, hvor du kan skrive,
dele og godkende referatet direkte i Admincontrol. Anvender du også Board
Book (Digital Dagsorden) kan Meeting Minutes automatisk genbruge relevante
informationer fra dagsordenen. Løsningen er baseret på best practice, så det
bliver nemmere og mere effektivt for vores kunder at skrive mødereferatet.
For at få maksimalt udbytte anbefaler vi, at du bruger Meeting Minutes
kombineret med Board Book, da punkterne på dagsordenen, de praktiske
informationer samt en liste af mødedeltagerne overføres direkte fra Board
Book. Du har også mulighed for at få feedback på mødereferatetudkastet ved
at dele det med specifikke personer, før det udsendes til en godkendelse fx
Elektronisk Signatur i Admincontrol.

OPNÅ STØRRE SIKKERHED
MED MEETING MINUTES
Når du bruger Meeting Minutes fra Admincontrol,ved du også, at hele
mødereferat processen er sikker og under kontrol – hvilket er vigtigt på grund af
de følsomme oplysninger, der kan findes i bestyrelsesmaterialet. Ved at
gennemføre hele processen i Admincontrolsystemet, uden du behøver skifte til
andre kanaler eller platforme, opnår du en effektiv, strømlinet og sikker proces for
alle involverede parter.

Fordele
Hurtig, nem og mere praktisk
mødereferatproces
Effektiv genbrug af de data,
der allerede er i mødebogen
Professionelt udtryk
Sikker udsendelse, arkivering
og hentning af mødereferater

PROFESSIONEL SERVICE TIL BESTYRELSEN
MED ADMINCONTROL
Vores vision er at levere effektiv support, fra start til slut, i hele bestyrelsesprocessen. Vores
bestyrelsesportal understøtter arbejdet i ledelsen, blandt de administrative medarbejdere og i
bestyrelsen, lige fra planlægning til gennemførelse af møderne og hele vejen frem til arkivering. På
den måde leverer vi en sikker og specialudviklet løsning til udveksling af oplysninger samt til
samarbejdet i bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne imellem.
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Led mødet
• Styr mødet fra platformen
• Tilgå filer og noter
• Lav mødereferat ud fra
den digitale dagsorden
• Skitsér handlinger og beslutninger

