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HISTORIK
Kompetensvy har funnits sedan 
2009, men vidareutvecklades 
under 2014 till en molnbaserad 
tjänst. Systemet var till en början 
tänkt som ett verktyg för att 
dokumentera egna utbildningar, 
men vi upptäckte snabbt samma 
behov hos andra företag.

Många större företag har 
komplexa HR-system som varken 
arbetsledare eller enhetschefer 
har access till, detta leder till egna 
lösningar som t.ex. Excel tabeller, 
mappar, lappar osv. 

Det innebär i sig att det blir svårt 
att hålla koll på den samlade 
kompetensen.

Vi upptäckte att �era små och 
medelstora företag har inga eller 
bristfälliga system och det ledde 
till att vi anpassade systemet 
utifrån kundens behov. 

I dag används kompetensvy av 
ett �ertal nöjda företag (Metso, 
Eitech, Pon Cat, Gisab, mm)

Kompetensvy är 
ett molnbaserat 
kompetensverktyg.
Vilken utbildning krävs, 
när ska utbildningar 
uppdateras.
Systemet ger kontroll, 
överblick och styrning 
av företagets alla 
kompetenser. Systemet 
kan antingen användas 
som ett komplett 
kompetensverktyg eller 
som en förlängning av 
be�ntligt HR system.

ETT SYSTEM 
- FULL KONTROLL!
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KOMPETENSVY INNEFATTAR 
FLERA OLIKA FUNKTIONER 
SOM UNDERLÄTTAR FÖR 
DIG OCH DINA KOLLEGOR 
I ER VARDAG:
•	 Molnbaserat	kompetensverktyg
•	 Kravspecifikation	per	företag	
 och arbetsroll
•	 Inloggning	med	läs-	eller	
 skrivrättigheter
•	 Automatisk	rapport	på	antal	
 utbildningstimmar
•	 Kategorisera	systemet	per	
 enhet eller ort
•	 Automatisk	kompetensrapport	

 skickas till ansvarig chef/
 arbetsledare
•	 Skriv	ut	eller	maila	era	
 kompetensrapporter eller
  utbildningsbevis
•	 Kontaktuppgifter	till	anhörig
•	 Koppla	körtillstånd	till	person	

MOLNBASERAT 
KOMPETENSVERKTYG
Kompetensvy är en molnbaserad 
lösning för stöd, kontroll, överblick 
och styrning av företagets alla 
kompetenser.  Systemet kan 
antingen användas som ett  

komplett kompetensverktyg eller 
som en förlängning av befintligt 
HR system.

KRAVSPECIFIKATION PER 
FÖRETAG OCH ARBETSROLL
Med kompetensvy upprättas en 
övergripande kravspecifikation 
utifrån företagets 
utbildningsbehov.
I steg två bryts företaget 
ner i olika arbetsroller, och 
därefter upprättas en speciell 
kravspecifikation per arbetsroll. 
Fördelen med detta är att 
underlätta vid anställning av ny 
personal, men även att hålla ner 
utbildningskostnader genom 
att utbilda rätt person med rätt 
utbildning utifrån arbetsroll.
Systemet håller automatiskt 
koll på uppdateringar som skall 
ske utifrån de krav som finns i 
medarbetarena arbetsroll.

INLOGGNING MED LÄS- 
ELLER SKRIVRÄTTIGHETER
Tack vare olika 
inloggningsmöjligheter 
med antingen skriv- eller 
läsrättigheter, kan de 
medarbetare/arbetsledare 
som har behov av att ta del av 
kompetensdatabasen logga i 
systemet utan att modifiera HR-
systemet. I systemet väljer man 
enkelt vad en person skall ha 
tillgång till, hela företaget, eller 
bara en avdelning eller kanske 
endast de som är understående 
honom som arbetsledare. 

AUTOMATISK RAPPORT PÅ 
ANTAL UTBILDNINGSTIMMAR
Håll koll på er utbildningstid! 
Genom en automatisk funktion 
i Kompetensvy kan man på ett 
enkelt och smidigt sätt hålla koll 
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på företagets utbildningstid. 
Välj att söka per utbildning eller 
på det totala antalet timmar 
som företaget lagt ner på 
kompetensutveckling.  Detta 
ligger också till grund för planering 
och budgetering inför nästa års 
kompetensutvecklingsplan. En 
långsiktig kompetensplanering ger 
lägre utbildningskostnader och ett 
minskat produktionsbortfall. 

KATEGORISERA SYSTEMET 
PER ENHET ELLER ORT
Arbetar ni på �era  orter?  Inga 
problem!
Med kompetensvy kan ni dela 
upp företaget per enhet eller ort. 
Fördelen med detta är att 
ansvarig person kopplas till sin 
speci�ka grupp, varefter hen 
får ett automatiskt utskick med 
en aktuell kompetensrapport 
anpassat till sin avdelning. 

SKRIV UT ELLER MAILA ER 
KOMPETENSRAPPORT ELLER 
ERT UTBILDNINGSBEVIS
Ständig åtkomst till 
kompetensdatabasen. 
Eftersom kompetensvy är en 
molnbaserad tjänst är den alltid 
tillgänglig på datorer, surfplatter 
eller andra mobila enheter som 
är uppkopplade till internet. 
Skriv ut eller maila en persons 
kompetensrapport eller kolla 
status på en speciell utbildning. 

KONTAKTUPPGIFTER 
TILL ANHÖRIG
Om olyckan är framme ska det 
�nnas en anhörig att kontakta. 
Med kompetensvy har du alltid en 
anhörighetslista nära tillhands. 
Logga in på kompetensvy.  
Kontaktuppgifter till anhörig 
person är kopplad till varje enskild 
person. 

KOPPLA KÖRTILLSTÅND 
TILL PERSON 
Alla arbetstagare  och inhyrd 
personal måste enligt lag ha 
ett skriftligt körtillstånd för att 
få köra truck, lift eller traves. 
Arbetsgivarens  respektive  
inhyrarens skriftliga tillstånd 
skall �nnas dokumenterat och 
nära tillhands. Med kompetensvy 
koppla du dessa personliga 
dokument till arbetstagare med 
dessa yrkesroller.

ETT SYSTEM 
- FULL KONTROLL!
Genom ett molnbaserat 
kompetensverktyg där samtliga 
ansvariga kan ta del av företagets 
kompetensdatabas, minskas 
risken av bristande utfört arbete 
på grund av fel eller ogiltig 
kompetens. Detta leder i sin tur 

en säkrare arbetsmiljö och färre 
arbetsmiljöolyckor. 

SYSTEM KOMPETENSVY
Kompetensvy levereras enligt 
”mjukvara-som-tjänst”. Detta 
innebär att kunden har kontroll 
på investeringen där licens- och 
startavgift baseras på antal 
användare och omfattning av 
uppstarten. Detta presenteras 
nedan och inga dolda kostnader 
tillkommer i systemet. I 
användarlicensen ingår hosting, 
uppdateringar, underhåll, backup 
och support.  Eftersom  NUAB står  
för hosting slipper användarna de 
extrakostnader som är relaterade 
till uppköp, underhåll och support 
av egen server. Regelbundna 
uppdateringar av programmet 
sker  utan avbrott i tjänsten.  NUAB 
ansvarar för och kan garantera 
systemets säkerhet. 
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