BOARD OFFICE ™
BESTYRELSESPORTAL DER BOOSTER
BESTYRELSENS ARBEJDE

Giv din bestyrelse et digitalt løft

OM BOARD OFFICE ™
Med bestyrelsesportalen BOARD
OFFICE ™ kan I administrere og
planlægge bestyrelsesarbejdet,
sikkert og nemt.
Dele og arkivere krypterede
dokumenter internt.
Koordinere opgaver og planlægge
møder.

 å adgang til masser af
F
inspiration, udviklet af nogle
af Danmarks dygtigste bestyrelseseksperter. Fra templates,
kontrakter, bøger, kompendier
til videoer.
Sikre effektiv kommunikation
mellem medlemmerne og
direktionen.
 ed digital signatur,
M
redigering i pdf og
online/offline adgang
- effektiviseres
bestyrelsesarbejde let.
 er er alt bestyrelsesH
arbejdet samlet ét sted,
som er nemt at tilgå og
skabe overblik over.

Giv din bestyrelse et digitalt løft

BESTYRELSESPORTAL MED TYDELIGE
FORDELE
Med BOARD OFFICE ™ forenkles
udarbejdelsen og distributionen af
bestyrelsesdokumenter, der bliver
langt mere sikker end med
distribution via mail, post eller andre
kanaler.
Planlægning af møder, forberedelse samt opfølgning på bestyrelsesmøder effektiviseres, hvilket giver
et bedre mødegrundlag og sparer tid
og ressourcer. BOARD OFFICE ™ er
nemt at tilgå uafhængigt af platform
og kan benyttes både online og offline, hvilket giver dig mulighed for at
arbejde uanset tid og sted.
Med BOARD OFFICE ™ får du et
uvurderligt værktøj, som kan benyttes både før, under og efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsesportalen er udviklet til at effektivisere og lette bestyrelses-arbejdet og
samarbejdet i bestyrelsen ved at
give et struktureret overblik over
aftaler, møder, opgaver og dokumenter.
BOARD OFFICE ™ vil dermed bidrage til, at bestyrelser får det optimale
ud af bestyrelsesarbejdet og sikre
fokus på opgaver.

DATARUM
I datarummet kan virksomheden
dele sensitiv dokumentation og
gennemføre Q&A-processer, i en
brugervenlig, intuitiv og sikker
opsætning.

SSL

Løsningen giver hurtig, overskuelig
og sikker informationsdeling:
I ndkøb og outsourcing
F
 usion transaktioner
V
 irksomhedsopkøb
O
 mstruktureringer
B
 ørsintroduktioner
K
 apitalrejsning

SIKKERHED,
TRYGHED OG
DOKUMENTATION
Vi er opmærksomme på at bestyrelsesarbejde kræver fuld fortrolighed og beskyttelse af alle interne
informationer. Det er derfor en meget høj prioritet at garantere jeres
bestyrelse det højeste tilgængelige
sikkerhedsniveau.

Vi benytter os af dansk server
hosting med et ISO27001-certificeret datacenter, som lever op til den
internationale standard til styring af
informationssikkerhed. Hvert år får
vi vurderet og belyst vores sikkerhedsprocedure af en ekstern leverandør, som ligeledes udarbejder
vores sikkerhedsdokumenter.

BOARD OFFICE ™ er krypteret
via et SSL-certifikat, der sikrer
at alle informationer udveksles
udelukkende mellem brugeren og
webserveren. På den måde kan du
være sikker på fortrolighed gennem
HTTPS-protokollen, lige fra login, til
upload og download af dokumenter.
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DATARUMMETS
MANGE
MULIGHEDER
Datarummet er bygget op om
en strømlinet proces og er
brugervenligt og intuitivt.
Struktur og kontrol over
information og fortrolige
dokumenter.
Sikkert samarbejde og
informationsdeling uden
for virksomheden.

BENYT ONLINE
BESTYRELSES OG
DIREKTIONSVURDERING
BOARD OFFICE ™ indeholder
et topmoderne bestyrelsesevalueringssystem – som kan benyttes
i forbindelse med den årlige
bestyrelsesvurdering.
Der er mulighed for både at evaluere bestyrelsens og direktionens
arbejde, bidrag og udviklingspotentiale.
Dermed kan bestyrelsen let gå
fra interne evaluering til eksterne
vurdering, professionelt og sikre
validitet.

REKRUTTERING OG
SAMMENSÆTNING
AF BESTYRELSEN
Via BOARD OFFICE ™ er det
muligt at annoncere, søge og
vurdere bestyrelseskandidater.
Der kan vælges mellem en anonym
søgning op i mod Danmarks største
bestyrelsesdatabase eller jobannoncer hvor mulige emner kan
komme i kontakt med virksomheden.
Derved kan bestyrelsen få undersøgt markedet for nye egnede
bestyrelsesmedlemmer – samt
fortroligt komme i kontakt med
ressource stærke kandidater.

MULIGHEDER MED BOARD OFFICE™

PLANLÆGNING
Nem planlægning af møder
og aktiviteter

OVERBLIK
Samarbejd og del
dokumenter samt opgaver,
nemt og effektivt

INSPIRATION
Få adgang til templates, paradigmer,
kontrakter, videoer og bøger

DEBATFORUM
Kommunikér og drøft opgaver
online med dine
bestyrelseskollegaer

REKRUTTER
Søg efter nye bestyrelsesmedlemmer og find de bedste
kandidater

TILGÆNGELIGHED
Få adgang via smartphone,
tablet og desktop samt
i on/offline

ARKIV
Gem dokumenter
sikkert, krypteret og rediger
i PDF

DATARUM
Til fortroligt materiale
og projekter. Internt/eksternt.
M&A

DIGITAL SIGNATUR
Underskriv referater og bilag
med digital signatur,
nemt og sikkert

EVALUERING
Benyt professionelle spørgerammer og rapporter til
bestyrelsesvurdering

AT HOME EDUCATION
Bliv inspireret og dokumenter
jeres færdigheder og
kompetencer

BESTYRELSESKANDIDATUR
Få adgang til
Danmarks største
bestyrelsesnetværk
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PRISER OG MULIGHEDER
BOARD OFFICE™

BOARD OFFICE™ ELITE

Tilmelding af 1 selskab og
adgang for 3 brugere

Tilmelding af 1 selskab og adgang
for 3 brugere, samt yderligere fordele
og muligheder

Adgang til alle selskaber via ét login.
Saml alt materiale på én digital portal.
 nik mappestruktur, der sikrer let formalia
U
og dokumentation.
Tildel let roller, funktioner og adgange til
materialer og dokumenter.

Koordination
af opgaver og nem
mødeplanlægning, der korresponderer
med egen kalender.
Online forberedelse - pdf redigering.
Underskriv med digital signatur.
Stort inspirationsarkiv med templates,
videoer, bøger og relevant materiale.

 å alt BOARD OFFICE ™ abonnementet
F
tilbyder, samt yderligere fordele og
muligheder.
 iver bestyrelsen adgang til
G
BOARD PEOPLE ™ ELITE.
Opret en personlige bestyrelsesprofil
og bliv synlig i Danmarks største online
bestyrelsesnetværk.
Se profiler og skab kontakter til andre
professionelle bestyrelsesmedlemmer.
 dgang til skabeloner, kompendier,
A
paradigmer, bøger og videoer.

Internt debatforum.

Online bestyrelseskursus der
dokumenterer dine kompetencer og
kvalifikationer.

 pret jobannoncer. Søg/match erfarne
O
bestyrelsesmedlemmer.

Gem dokumenter i eget personligt
krypterede arkiv.


Mulighed
for bestyrelses- og
direktionsvurderinger.

Spørg de mest benyttede bestyrelseseksperter og professionelle kollegaer.


Højeste
sikkerhedsniveau med 3 trins
adgang.

 e ledige positioner igennem vores
S
database med bestyrelsesjobs.

KR. 299,- PR. MÅNED

KR. 599,- PR. MÅNED

Betingelser ved køb af et BOARD OFFICE ™ abonnement:
Gratis oprettelse.
Bindingsperioden er på løbende 12 måneder, der faktureres ved oprettelse.   
Ekstra brugere pr. måned kr. 75,-.   
Ekstra brugere BOARD OFFICE ™ ELITE pr. måned kr. 99,-.
Faktura sendes på mail.   

BRUG FOR MERE
INFORMATION..?

Du er altid velkommen til at kontakte os
og få yderligere information.
Vi giver dig gerne en demo, samt hjælper
dig og din bestyrelse igang.
Vi har service support - og et team af
glade medarbejdere der gerne svarer
på dine spørgsmål.
Vi glæder os til at høre fra dig.

BOARD OFFICE ™
Vesterbro 21B
9000 Aalborg

Telefon: +45 70 25 13 00
E-Mail: info@board-office.dk
www.board-office.dk
Powered by BOARD GOVERNANCE
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