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 Admincontrols nyeste løsning. Det er
en indbygget løsning, der gør det meget nemmere, hurtigere og mere sikkert at udarbejde mødereferater.

HVORDAN FUNGERER DET?
Meeting Minutes er en specialudviklet løsning, der giver dig mulighed for automatisk
at genbruge relevante oplysninger fra den digitale dagsorden i mødereferatdokumentet.
Løsningen er baseret på best practice, så det bliver nemmere og mere effektivt at skrive
mødereferater for vores kunder. For at sikre, at du får maksimalt udbytte af løsningen,
anbefaler vi, at du bruger den indbyggede digitale dagsorden og mødebogen.

Fordele

Emnerne på dagsordenen, relevante oplysninger, listen over deltagere osv.
overføres derefter direkte fra dagsordenen. En senere udgave af løsningen
kommer også til at omfatte muligheden for at få feedback på mødereferatudkast,
før det godkendte mødereferat automatisk udsendes til underskrift.

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 Admincontrol-systemet, uden du behøver skifte til andre kanaler eller platforme,
opnår du en effektiv, strømlinet og sikker proces for alle involverede parter.
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 	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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Forbered digital dagsorden
•
•
•
•

Opret fra tidligere møde eller bestyrelsens mødekalender
Indhent feedback
Saml dokumenterne
Tilpas og personliggør med nemme værktøjer
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• Afslut, og udsend digital dagsorden
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Gør klar til mødet
• Tilgå bestyrelsen Book
på web eller iPad
• Gennemgå indhold
• Annotering samt spørgsmål
og svar til materialet
• Modtag de sidste
ændringer

Årlig bestyrelsesmødekalender
• Find frem til nøgleemner,
og lav udkast til dagsorden
• Samarbejd, og indhent
feedback om kalender
og emner
• Fastsæt datoer, og send
mødeindkaldelser
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Underskrift og opfølgning
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• Færdiggør mødereferat
• Underskriv og arkivér
mødereferat
• Gennemfør opgaver

Led mødet
• Styr mødet fra platformen
• Tilgå filer og noter
• Lav mødereferat ud fra
den digitale dagsorden
• Skitsér handlinger og beslutninger

Admincontrol er en førende leverandør af sikre bestyrelsesportaler og virtuelle datarum. Vores produkter leveres
som installationsklar software as a service. Admincontrol fremmer sikkert samarbejde og brugervenlig udveksling
af oplysninger i forbindelse med forretningskritiske processer samt adgang til følsomme dokumenter.
+47 22 83 61 00

support@admincontrol.com
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www.admincontrol.com

