WINLAS GRUND
Det kompletta systemet för hantering
av medarbetares anställningstid!
BAKGRUND

VARFÖR WINLAS GRUND?

Varje organisation har skyldighet att följa Lagen om
Anställningsskydd så att individens rätt till företräde
och konvertering respekteras. Att ta fram listor för
dessa syften är ofta ett svårt och tidsödande arbete.
Tack vare WinLas integration till lönesystemet, samt
hantering av historik kan detta göras med ett klick!
WinLas hjälper er således att hålla koll på anställningstiden innan, under och efter en anställning. Oönskade
konverteringar kan bli kostsamma historier och dessa
går lättare att förhindra genom bra informationsunderlag.

Tack vare över 30 års erfarenhet av att räkna på anställningstid erbjuder WinLas Grund marknadens mest
heltäckande LAS-hantering för såväl tillsvidare- som
tidsbegränsat anställd personal. Systemet hanterar
lokala avvikelser och organisationers olika arbetssätt
så att medarbetares rättigheter bevakas och Lagen om
Anställningsskydd efterlevs.

▪ Ert rättsliga stöd för att följa LAS.
▪ Lägg tiden på annat—vi levererar listorna
▪ Undvik kostsamma överraskningar genom bättre
koll på medarbetarnas anställningstid innan, under
och efter en anställning.

▪ Samla användbar information på ett ställe—
WinLas hanterar mycket mer än bara LAS.

▪ Bli påmind av notifikationer och meddelanden.
▪ Anpassa systemet efter era behov, såsom lokala
avtal, behörighetsstrukturer och arbetssätt.

Ert rättsliga stöd för att följa LAS
VAD SÄGER VÅRA KUNDER?
"Vi i Vetlanda kommun använder sedan 2010 WinLas för
LAS-hantering och är mycket nöjda med program och support. Efterhand har vi köpt ytterligare programvara eftersom den är användarvänlig och motsvarar de behov vi
har för kursanmälan, personalanteckningar och att säkerställa att vi vet vilka kompetenser våra medarbetare har."

WinLas ger en bra överblick och kontroll över våra anställda. WinLas är ett användarvänligt system och med
kompetent personal som ständigt utvecklar
systemet.
- Trollhättan Stad

- Vetlanda Kommun
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FUNKTIONALITET

▪ Varsellista med all personal som slutar sin anställ-

▪ Meddelandefunktion och notifikationer, såsom

ning inom en viss period och som har kvalificerat
sig för företrädesrätt till återanställning

bevakning av tidsbegränsade händelser

▪ Tjänstgöringsintyg och betyg

▪ Varsel- och beskedbrev samt brev för övriga fö-

Till WinLas Grund går det även att koppla på fler funktioner såsom stöd för Kompetens, Anställningsavtal och
Lärarlegitimationsimport .

rekommande behov enligt egna mallar.

▪ Företrädeslista med personal som för närvarande
(eller vid annat datum) har företrädesrätt

▪ Konverteringslista över tidsbegränsat anställd
personal med angivande av fem års VIK-tid och
fem års AVA-tid, både idag och efter senaste anställning, samt i förekommande fall, konverteringsdatum. Även nya AVA-regeln hanteras.

KONTAKT
För mer information om WinLas Grund, vänligen kontakta någon av våra konsulter.

▪ Turordningslista för tillsvidareanställd personal
▪ Individuell historik som visar samtliga anställ-

Besök vår hemsida www.winlas.se
eller ring 0515-605050.

ningar . Specificeras månad för månad, i s.k. månadsackar, beräknade för LAS, VIK, AVA och tillsvidareanställningar.

Vår support når ni också på support@winlas.se

▪ Strukturerade och sökbara anteckningar om händelser av olika slag, t.ex. Begärt företräde
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