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Kollektivavtalskollen
Kollektivavtalskollen är ett enkelt webbaserat verktyg
som gör förbundens avtalsregister tillgängliga och
sökbara. Med en enkel widget som installeras på förbundets webplats blir gällande kollektivavtal snabbt
och enkelt tillgängliga och sökbara för medlemmar,
förtroendevalda, ombudsmän och anställda inom
organisationen.
• Information om kollektivavtal blir tillgänglig
dygnet runt.
• Medlemmarna behöver inte själva kontakta
förbundet utan kan själv ta fram informationen
och behöver inte heller fråga arbetsgivaren.
• Tjänsten är ett tydligt medlemsvärde från
förbundet till medlemmarna.

"Alla kollektivavtal – Enkelt,
tillgängligt och sökbart"

ETAPP 1
Så funkar det

• Avtalsregistret kan i förlängningen också berikas med ytterligare datakällor av Auranest som
gör att medlemmarna på sikt kan
få djupare insikt om villkor.

ETAPP 2

• Widgeten installeras enkelt på
förbundets existerande sida och
gör det lokala avtalsregistret
sökbart på hemsidan.

• Oavsett hur förbundets digitala
information är lagrad så strukturas
flödet så att informationen enkelt
blir sökbart för medlemmar,
förtroendevalda och ombudsmän.
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Kollektivavtalskollen
Kolla upp arbetsgivare

Integration

Ange arbetsgivares namn eller orgnr

• Tjänsten är mycket enkel att installera på hemsidan
och förmedlas som en widget från Auranest.

Har din nuvarande eller nästa
arbetsgivare kollektivavtal med oss?

• All utveckling, underhåll samt integration mot
avtalsregisteret sköts av Auranest och kräver
således inget extraarbete för förbundet eller
kansliets medarbetare.
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• Färg & form kan anpassas för att stämma överens med
förbundets grafiska profil.
• Designen är anpassad för att fungera lika bra i mobil
som vid dator.

Bilden är ett exempel.

Om oss

”Vår vision är att stärka den enskilda
medlemmens position på en allt
mer digitaliserad och fragmenterad
arbetsmarknad. Kollektivavtalskollen
är ett av många verktyg som Auranest
förmedlar för att åstadkomma detta”

Kollektivavtalskollen är en produkt från IT-företaget
Auranest. Vi är ett svenskt företag baserat i Stockholm
och Lund som bedriver all utveckling i Sverige och
omfattas av kollektivavtal. Vår vision är att bygga
tekniska lösningar som stärker förbundens medlemars ställning på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med
organisationer, institutioner och privata aktörer som
representerar arbetstagarna för att skapa en lättrörlig
och friktionsfri arbetsmarknad online med hjälp av
tekniska lösningar och verktyg. Bland våra kunderoch samarbetspartners finns fackförbund, omställningsaktörer, försäkringsbolag och myndigheter.
Testa tjänsten själv:
demo.kollektivavtalskollen.se
Kontaktuppgifter:

Här finns vi:

Philip Stankovski, VD
ps@auranest.com
+46 768 86 55 95

Lund
Lilla Tvärgatan 16a
223 53 Lund
Stockholm
Grev Turegatan 9
114 46 Stockholm
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