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Det frie valg
Hva er det frie valg?
Mange medarbeidere ønsker ofte et annet arbeidsverktøy (PC/mobil/nettbrett) enn det arbeidsgiver
tilbyr som standard. Samtidig erfarer mange virksomheter at intern drift, support og administrasjon
av de ulike enhetene legger unødvendig beslag på interne ressurser. Arbeidsgiver søker ofte
å standardisere arbeidsverktøy, noe som reelt betyr et begrenset utvalg for medarbeideren. På
bakgrunn av disse behovene har Atea etablert det vi kaller «Det frie valg» (DFV). Dette er et konsept
som gjør at arbeidsgiveren kan møte forventningen fra de ansatte uten å bruke interne ressurser på
administrasjon.
Atea har selv tatt i bruk Det frie valg med stor suksess.

1.1

Bestillingsportal
Atea har utviklet en administrasjons- og bestillingsportal som gjør det mulig for arbeidsgiver
å administrere medarbeidernes valg av IT-utstyr. Ulike brukergrupper kan ha ulike tilganger
til produkter og priser. Portalen åpner også opp for mulighet til å velge enheter som er dyrere
enn standard, da mot at den enkelte medarbeider belastes med et nettolønnstrekk på det
overskytende beløpet. På denne måten kan arbeidsgiver tilby større valgmuligheter uten at de
belastes med større kostnader.
Portalen er enkel og oversiktlig. Den gir et godt overblikk over den ansattes tidligere valgte
produkter. Regelstyring sørger for at bruker ikke bestiller utover det arbeidsgiver gir tilgang til.

Eksempler på bestillingsportalens muligheter:
•
•
•
•
•

1.2

Ulike brukergrupper kan ha ulike tilganger til produkter og priser
Hovedprodukt kan pakketeres med tilbehør
Nettolønnstrekk som trekk pr. mnd. eller engangstrekk
Regelstyring
Administrasjonsmodul

Rapporter
Arbeidsgiver får tilgang til administrasjonsdelen av portalen. Her kan det bl.a. tas ut flere ulike
rapporter som:
•
•
•

Lønnstrekk
Hvem har bestilt hva og visning av bindingsperiode
Total oversikt over bestilte produkter i perioden
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1.3

Brukerstøtte
Atea tilbyr brukerstøtte som en del av Det frie valg. Typiske spørsmål kan handle om:
•
•
•

1.4

Ordre
Leveringstid
Bruk av bestillingsportalen

Betalbare tjenester
For å ta bort forvaltningen fra bedriftens IT-avdeling, kan Atea tilby tilleggstjenester som:
•

Konfigurasjon av produktene. Atea kan klargjøre produktene med bedriftens image eller
oppsett slik at PC/mobil/nettbrett er klar til bruk når det leveres til bruker.
Brukersupport. Ved å tegne en serviceavtale med Atea, kan vi supportere bedriftens
ansatte på spørsmål knyttet til bruk og oppsett.

•

1.5

Implementering
I implementeringsfasen vil Atea bygge opp bestillingsportalen med kundens innhold og data. Fasen beregnes å ta ca.3-4 uker fra kundens tilbudsaksept til operativ drift av aktuelle brukere. Det
er viktig at kundens involverte representanter er delaktig i implementeringsprosessen. Erfaringsmessig går det med noe tid internt i virksomheten til å utarbeide retningslinjer og betingelser
dersom dette ikke allerede er på plass. Atea vil være behjelpelig med eksempler som gjør at
kunden kommer raskere i mål med disse prosessene.

Fordeler
Fordeler Atea erfarer med Det frie valg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tar bort forvaltning av ikke-strategisk utstyr fra IT-avdelingen
Enklere administrasjon for virksomheten
Det settes et tak for kostnadene som blir forutsigbare for virksomheten
Høyere medarbeidertilfredshet
Økt produktivitet
Tiltrekker nye medarbeidere i større grad
Ny teknologi tas i bruk raskere
Økt kontroll og oversikt
Ansatte tar bedre vare på enheten ved mulighet for utkjøp.

Meld interesse
Eller send en mail til detfrievalg@atea.no
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