ADVODAN
CORPORATE
– powered by BoardPlace

Værktøj til overblik og struktur på samarbejdet mellem
bestyrelse, direktion og rådgivere i DIN virksomhed.

HVAD ER ADVODAN CORPORATE?
ADVODAN Corporate er et it-værktøj, der understøtter samarbejde og
videndeling mellem bestyrelse, direktion og rådgivere i din virksomhed.
Værktøjet kan tilpasses både små og store virksomheder.
Med ADVODAN corporate bliver alt relevant materiale samlet ét sted.
Det giver et struktureret overblik over dokumenter, møder, opgaver og aftaler.
Din virksomhed køber én årlig licens til ADVODAN Corporate. Herefter
uddeler du brugeradgange til de personer, som skal have adgang til løsningen.
Fx bestyrelsesmedlemmer/advisory board-medlemmer, direktør, advokat,
revisor og/eller andre betroede rådgivere.

HVAD KAN DU BRUGE
ADVODAN CORPORATE TIL?
BESTYRELSESARBEJDE:
• Nem adgang til dagsordener, mødebilag, mødereferater, vedtægter, årshjul mv.
• Overblik over opgaver – op til og efter bestyrelsesmøder.
• Hjælpeværktøjer til månedsrapportering, mødeindkaldelse mv.
DOKUMENTARKIV:
• Sikker opbevaring af vigtige dokumenter i din virksomhed – fx stiftelsesdokument, ejeraftale, ansættelseskontrakter, leverandøraftaler og
–kontrakter mv.
ARBEJDSRUM:
• Mulighed for dokumentversionering og fortrolig dialog mellem tilknyttede
brugere.

VÆLG MELLEM TRE VARIANTER
ADVODAN Corporate ﬁndes i tre varianter med forskellige funktioner.
BASIC: anvendes typisk af nystartede eller små virksomheder.
Varianten har begrænsede funktioner.
TEAM: anvendes typisk af bestyrelser, advisory boards og direktionen i
etablerede, mindre virksomheder med bestyrelsesarbejde og mødeaktivitet
på 2-3 møder pr. halvår. Varianten har begrænsede funktioner.
BUSINESS: anvendes typisk af bestyrelser, advisory boards og direktionen
i etablerede virksomheder med decideret bestyrelsesarbejde og 2-3 møder
pr. halvår. Varianten indeholder alle funktioner.
Der er mulighed for engelsk versionering.
Læs mere om varianterne på www.advodan.dk/advodan-corporate

DIN VIRKSOMHED OPNÅR:
• Eﬀektiv mødeforberedelse
• Bedre møder
• Mere videndeling
• Dynamisk samarbejde
• Mere struktur og
gennemsigtighed
• Fundament for god
selskabsledelse

FORDELE VED SYSTEMET:
• Nem adgang til materiale
• Adgang uafhængigt af tid,
sted og platform
• Høj sikkerhed
• Dokumentversionering
– se rettelser og forfatter
• Deﬁnerede brugerroller
• Fortrolig dialog uden om
mailsystemer

Er du interesseret i at
få en demonstration af
ADVODAN Corporate?
Tag fat i din
ADVODAN-advokat
eller dit nærmeste
ADVODAN-kontor.

