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Intro til EDH Technology &  WorkPoint 
Kontraktstyring 

En avanceret kontraktstyrings-system fra EDH Technology & WorkPoint

EDH & WorkPoint 365 er et cloudbaseret kontraktstyrings-system, der bygger på SharePoint 
Online og Office 365 og benytter den nyeste Microsoft teknologi, samt de bedste værk-
tøjer til at understøtte effektivisering og automatisering af arbejdsgange.

EDH & WorkPoint 365 integrerer sømløs ind i Office 365 paletten således at det er muligt at ar-
bejde i både Microsoft Teams, flow, Office programmerne Outlook, Excel, Word og Power 
Point og meget mere. 

EDH & WorkPoint er et standard kontraktstyringssystem, der kræver minimal tilpasning og som 
kan konfigureres til at understøtte en lang række arbejdsgange og processer. EDH & WorkPoint 
365 er rollebaseret, således at sikkerhed, regler og workflows, kan opsættes på bag- 
grund af opgavens art og medarbejderens rolle.
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1. Arbejdsområde med overblik over kontraktindhold og fremdrift,
herunder kontraktdokumenter, parter, møder, noter, mails mv.

2. Understøttelse af kontraktforløbet.

3. Automatisering af relevante processer.

4. Godt ledelsesoverblik over afdelingens kontrakter og fremdriften på
tværs af kontakterne.

5. Overskuelig, intuitiv og genkendelig brugergrænseflade.

6. Effektiv søgning.

7. Nem journaliseringsproces hvor metadata fra sagen automatisk
nedarves.

8. Medarbejderoverblik over ”Mine kontrakter”, Mine opgaver” samt
action liste over eks. kontrakter der skal fornyes.

9. Nemt samarbejde og vidensdeling med kollegaer og eksterne parter.

10. Effektiv understøttelse af GDPR-processer.

Medarbejderen i fokus

Let og effektiv kontrakthåndtering

Der bliver stillet store krav til medarbejderen – de skal være effektive – kon-trakterne 
skal være fejlfrie - de skal have overblik – de skal være opdateret med processer og 
procedurer – de skal samarbejde med kollegaer og eksterne parter - de skal være 
omstillingsparate og de skal være servicemindede og imødekom-mende.

Hvis en medarbejder skal mestre alle disse discipliner, kræver det en robust og 
velfungerende systemunderstøttelse. Derfor har vi skabt en moderne digital  
arbejdsplads, der indeholder alle de redskaber, der skal til for at kunne udøve effektiv 
kontrakthåndtering. 

EDH & WorkPoint kontraktstyring er opbygget omkring 10 kerneprincipper:

• Vores løsning er dybt integreret i Microsoft Office og SharePoint, hvilket giver 
genkendelighed på tværs af Microsofts systemlandskab.

• EDH & WorkPoint har en veludbygget regel- og procesmotor, der gør det 
muligt at automatisere en lang række arbejdsgange og processer, således at 
medarbejder-en kan fokusere på kontraktarbejdet, i stedet for at bruge tiden på 
trivielle arbejdsgange og kvalitetssikring.

• EDH & WorkPoint 365 flytter kontraktbehandling ud i Office-programmerne 
Outlook, Word, Excel og PowerPoint.

En brugeroplevelse i særklasse

Brugertilfredshed er altafgørende

Hos EDH &  WorkPoint ved vi, at en god brugertilfredshed er helt afgørende for  
kvaliteten af kontraktarbejdet og at nøglen til brugertilfredsheden ligger i 
brugervenlighed, automatisering samt en stor grad af genkendelighed.
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• Understøttelse af standardkontaktforløb med stadiestyring og proces- 
understøttelse

• Brugervenlig og intuitiv brugergrænseflade så løsningen med en kort intro-
duktion kan anvendes af enhver medarbejder

• Kontraktarbejdsområder til kontraktdokumenter, e-mails, interessenter samt
informationer og stamdata på det enkelte kontrakt herunder roller

• Skabelonbibliotek til kontrakt/dokumentskabeloner

• Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og god-
kendelser altid registreres

• Godkendelsesworkflow

• Søgefunktion der gør det muligt let og hurtigt at finde og genfinde al informa-
tion og historik på en kontrakt

• Dashboard med overblik over kontrakter, opgaver og actionsliste

Kontrakt Grundløsning
EDH & WorkPoint 365 understøtter effektiv kontrakthåndtering, dokument- og 
e-mail-håndtering på tværs af organisationen. Resultatet er en høj og ensartet 
kvalitet i hele kontraktlivscyklus fra kontraktudarbejdelsen, håndteringen og til 
processen omkring kontraktgenforhandling/-udløb.

Vores  løsning letter udførelsen af rutineopgaver samt sikrer overholdelsen af 
fastdefinerede procedurer. Samtidig opnås én fælles og enkel brugergrænseflade, 
der hjælper medarbejderen igennem kontraktforløbet. 

Kontraktløsningen indeholder som standard 3 moduler: Kunder, kontakter og 
kontrakter. Kontrakterne styres i et kontraktmodul og kontraktmodulet indehold-
er bla. følgende funktionalitet: 

Grundløsningen skal betragtes som et udgangspunkt, der kan konfigureres og skrædder-
syes efter behov.  Det betyder at det bla. er muligt at:

• Opsætning af forretningstilpassede kontraktforløb der understøtter forskellige kon-
trakttyper og processer

• Konfigurerer workflows og godkendelsesprocesser

• Opsætte avancerede sikkerhedsregler

• Opsætte processer til overholdelse at virksomhedens GDPR processer

• Rapporter og Power BI (Business Intelligence)

• Microsoft Teams Integration

• Sikker proces for ekstern deling

• EDH & WorkPoint Express (Plugin for Microsoft Office 365, Outlook, Word 
Excel og PowerPoint

• E-mail Manager (Autojournalisering af emails)

• Digital Signatur (Digital underskrift af kontrakter)

• Scanning (via AutoStore)

Tilkøbsprodukter



Kontakt EDH Technology 
Hvis du gerne vil vide mere om EDH 
Technology løsning til Kontraktstyring– 
opfordrer vi dig til at kontakte os  på:  

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Web:   www.edh-tech.dk
Tlf:     70 20 07 60
Email: info@edh-tech.dk




