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Styrelseportal

Styrelsens löpande arbete är navet i Boardeaser. Våra produkter effektiviserar 
och förenklar arbetet för alla medlemmar och samlar allt på en plats med tydlig 
överblick i webbportal och  iPad/iPhone App.

Er helhetslösning

Professionell rapportering

Kvalitativ och korrekt rapportering är avgörande för välgrundade beslut. 
Våra tjänster gör det snabbt och enkelt att skapa relevanta rapporter av hög 
kvalitet. Boardeaser samlar in data från en rad olika källor för att visualisera 
trender och insikter för er styrelse.

Financials  |  Reports  |  KPI-analytics  |  Group Consolidation  |  Business Units  |  Marketing   |  Integrations

Management & Governance

Boardeaser hjälper er att hålla ordning och reda på alla viktiga dokument och 
avtal. Målsättningen är att ert bolag alltid ska vara redo för en due diligence 
och försäljning. Våra produkter kan bidra till miljoner i förbättrad värdering!

Management Team  |   Group Management  |   Client Management  |   Contracts 

Shareholder Register  |   Annual Report E-sign

I Boardeaser skapar ni fritt en lösning som fyller just era behov. 
Vi erbjuder en rad kraftfulla produkter som kan kombineras för 
att passa såväl små som stora organisationer:

www.boardeaser.com

Virtuella datarum

Dela information med andra intressentgrupper på ett säkert sätt. Boardeaser 
utvecklar datarum för olika målgrupper, t.ex. externa ägare och revisor. Data-
rummen ger möjlighet att dela dokument, avtal och finansiell dashboard med 
motpart – med några knappklick.

Investor Relations  |  Due Diligence  |   Auditor  |  Bank  |  Tailored Rooms
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Antal användare och  
kunder, december 2020

INVESTMENTBOLAG 
Insikter för  

framgångsrika bolag

EKONOMISK BYRÅ 
Ordning och reda samt  

effektiva flöden

KONCERN 
Koncernkonsolidering  

och governance

BÖRSBOLAG 
Hög informationssäkerhet  

och spårbarhet

BRF 
Allt samlat på en plats  
med tydliga processer

Användare
10 000 +

Kunder
1 800 +

AKTIEBOLAG 
Skapa optimala 

förutsättningar för tillväxt

IDEELL FÖRENING 
Minimal tid till det  

löpande styrelsearbetet

* Gäller föreningar med omsättning under 20 MSEK. Rabatten gäller inte produkter med tredjepartsleverantör t.ex. E-sign, där erbjuds 30% rabatt.

Några av våra kunder
Bland våra kunder finns allt från små föreningar till börsnoterade bolag:

Liten förening eller börsnoterat bolag? Vi har 
lösningar för alla typer av organisationer:

www.boardeaser.com

50%*50%*
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Boardeaser är en unik helhetslösning för professionell 
styrning och administration av organisationer. Vi hjälper er 
styrelse att fokusera på det viktiga – att fatta bästa möjliga 
beslut och bygga framgångsrika bolag.

Boardeaser

Boardeaser är marknadens mest  
innovativa och heltäckande lösning för 
styrelse och ledning. 

Vi erbjuder ett stort antal produkter där 
ni som kund väljer vad som kopplas på – 
Boardeaser kan användas oavsett om ni 
är en liten förening eller ett börsnoterat 
miljardbolag. 

Vi är stolta över att få leverera digitalt 
stöd till hundratals nöjda kunder med 
höga krav på säkerhet och kvalitet. 

Vår målsättningen är att fortsätta ligga 
i framkant när det kommer till digitala 
lösningar som förenklar vardagen för 
våra användare.

Hög säkerhet och minimerad risk
Boardeaser hjälper er att säkerställa att dokument och avtal är  
upprättade, lästa och tillgängliga för att vara redo för en DD.

Mer tid för kvalificerat arbete
Med god överblick och enkla processer effektiviseras det löpande 
styrelsearbetet  och frigör tid för mer kvalificerade uppgifter.

Ökad sannolikhet för framgång
Boardeaser ser till att er styrelse kan arbeta professionellt och ger 
god insyn i verksamheten – allt för att underlätta beslutsfattandet.

Högre bolagsvärde
Bolag som har professionellt styrelsearbete, rapportering och  
compliance minskar risken för investerare och höjer bolagsvärdet.

Jag rekommenderar gärna Boardeaser.  
Vi har så god erfarenhet från effektiviteten 
som systemet tillför vårt dagliga arbete.
Carl Grebing - CFO och vice vd, Michaël Berglund

www.boardeaser.com

Vinsterna med Boardeaser?
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 ✓ Att-göra-uppgifter på personlig 
dashboard

 ✓ Alla dina styrelser på en plats

 ✓ Digital mötesprocess

 ✓ Kalenderintegration för alla  
kalendrar

 ✓ Beslutslogg och uppföljning

 ✓ Dokumentarkiv

 ✓ Checklista för viktiga dokument  
och avtal

 ✓ Automatisk arkivering av allt  
styrelsematerial

 ✓ Inloggning med BankID

 ✓ Behörighetssystem

 ✓ Påminnelser och veckomejl

 ✓ Årsplan och årshjul

 ✓ Kontakthantering

 ✓ Meddelanden och trådar

 ✓ Justeringsprocess med  
kommentarer

 ✓ Mallhantering för dagordning  
och protokoll

 ✓ E-signering av protokoll

 ✓ Styrelsequiz med utbildning

Produkter  
 
Board Portal 
Styrelseportal med digitalt stöd för 
det löpande styrelsearbetet.

E-sign 
Elektronisk signering av styrelse-
protokoll och andra dokument.

Non-active Boards 
För bolag utan aktivt styrelse-
arbete.

iPad/ iPhone App 
Underlättar inläsning inför möten 
och från dokumentarkiv.

Video Meetings 
Integrerade videomöten med hög 
säkerhet.

Evaluation 
Skapa styrelse- och vd- 
utvärderingar från mallar. 

General Meeting 
Digital process för bolagsstämma.

Projects  
Skapa projekt inom styrelsen.

Integrations  
Synkronisera dokument mellan 
Boardeaser och Dropbox.

Styrelsens viktigaste uppgift är att  
fatta beslut och se till att de genom-
förs. Med hjälp av vår enkla och 
översiktliga beslutsuppföljning har 

detta aldrig varit lättare. Vi ser till att 
varje möte går från start till signerat 
protokoll och hjälper er att följa upp 
alla beslut och att-göra-uppgifter.

Boardeasers styrelseportal effektiviserar alla delar av 
styrelsearbetet. Smarta funktioner, tydlig mötesprocess 
och användarvänligt gränssnitt sparar er värdefulla  
arbetstimmar.

Styrelseportal

Funktioner

Anna Rönnblom - sekreterare, Västerås IK

Vilken skillnad i effektivitet! Som 
sekreterare har jag redan sparat 
många timmar med Boardeaser.

www.boardeaser.com
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Boardeasers kraftfulla  rapporterings-
lösning gör det enkelt för vd och CFO 
att skapa professionella rapporter med 
uppföljning av alla relevanta nyckeltal. 

Automatisk visualisering av ekonomisk 
data ger styrelsen pedagogisk insikt i 
bolagets utveckling. Samtidigt sparas 
värdefulla timmar för vd och CFO.

Beräkna och visualisera insikter åt er styrelse med bara 
några knappklick. Boardeaser samlar in data från flera 
källor och genererar professionella rapporter.

Professionell rapportering

 ✓ Skapa rapporter och rapport- 
mallar med några knappklick 

 ✓ Automatisk pdf av rapport 

 ✓ Bokföringsdata via sie4-fil eller  
via integration

 ✓ Automatisk framtagning av  
400 grafer och  tabeller

 ✓ Automatiskt budgetförslag eller  
budgetmall i Excel

 ✓ Inläsning av budget och operativa 
nyckeltal från Excel

 ✓ Automatisk jämförelse mot budget 
för månad och ackumulerat

 ✓ Budgetanalys

 ✓ Budgetprocess

 ✓ Forecast

 ✓ Prognos

 ✓ Trender R3 och R12 automatiskt  
för alla grafer

 ✓ Skapa grafer, tabeller &  
variabler 

 ✓ Snabb och säker distribution till  
t.ex. styrelse och ägare

 ✓ Automatisk export av RR, BR  
och alla variabler till Excel

 ✓ Visualisera likviditetsprognos

 ✓ Integration mot Google Analytics

Produkter 
 
Financials 
Läs in sie4-fil. Automatisk RR, 
BR, kassaflöde och visualisera 
nyckeltal.

Reports 
Skapa snabbt och enkelt rapporter 
till t.ex. styrelse och investerare.

KPI Analytics 
Läs in nyckeltal och data via Excel 
samt skapa grafer och tabeller.

Group Consolidation 
Koncernkonsolidering och  
koncernrapportering. 

Business Units 
Data samt uppföljning på affärs-
områden, kostnadsställen och 
projekt. 

Marketing 
Integration med Google Analytics 
för statistik från hemsida.

Integrations 
Hämtar automatiskt bokförings-
data från ekonomisystem. 

Så enkelt är det:

1. Ladda upp SIE 4-filer  
Direkt från ert ekonomisystem

2. Läs in era KPIer  
Från Excel eller Google Spread-
sheets

3. Skapa variabler, grafer & tabeller 

4. Skapa dashboards & rapportmallar 
Välj bland hundratals grafer och 
tabeller eller infoga era egna

Löpande rapportering

• Synka data från ekonomisystem via 
import av SIE-fil eller integration

• Uppdatera egna nyckeltal via Excel 
eller Google Spreadsheet

• Skapa rapport utifrån mall, alla 
grafer och tabeller uppdateras

• Kommentera föregående periods 
händelser och publicera till styrelse 
och ägare

Funktioner

www.boardeaser.com

SKAPA PROFESSIONELLA RAPPORTER – PÅ 1 MINUT

http://www.boardeaser.com


Arbeta proaktivt och säkerställ att 
bolaget alltid är redo för en due 
diligenceprocess. Boardeaser hjälper 
ert bolag att ha ordning och reda 
på avtal och dokument samt att följa 
lagar och regelverk.

Boardeaser har inbyggt stöd för att 
identifiera vad som sannolikt kommer  

att efterfrågas i en due diligence-
process samt lösningar  för bolaget att 
ladda upp och dela detta med styrelse 
och ägare. 

En professionell struktur på dokument 
och avtal reducerar risk för investerare 
och ger därmed ett ökad bolagsvärde. 

Minimera era risker och höj bolagsvärdet – Boardeaser 
hjälper er att hålla ordning på de avtal och dokument 
som krävs inför en due diligence och försäljning.

Management & Governance

Produkter 
 
Management Team 
Förbered, genomför och följ upp 
ledningsgruppsmöten med digital 
process.

Group Management 
Tydlig överblick över status, rap-
portering, dokument, avtal m.m. 
för alla bolag i koncernen.

Client Management 
Använd Boardeaser som platt-
form och att sälj tjänster till era 
kunder. 

Contracts 
Samla avtal och få påminnelser, 
visualisera löptider, läs kontrakt 
direkt i webbläsare m.m.

Shareholder Register  
Digital aktiebok. Stöd för köp/sälj, 
nyemission, split av aktier samt 
godtycklig transaktion.  
E-signering.

Annual Report E-sign 
E-signering av årsredovisning, 
revisionsberättelse och stämmo-
protokoll. Godkänt av bolagsverket. 

www.boardeaser.com
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Virtuella datarum

Boardeaser gör det enkelt och säkert 
för styrelse och ledning att dela doku-
ment och kommunicera med olika 
intressentgrupper. 

Genom anpassade datarum kan t.ex. 
dokument, avtal och rapporter delas 
med investerare. Bolaget kan löpande 
dela material med revisor och kan 
när som helst enkelt be om revisors-

utlåtande. Behöver ni ta in kapital 
eller sälja bolaget kan ni enkelt dela 
material med potentiella investerare 
eller köpare. 

Under 2020 kommer Boardeaser att 
utveckla datarum anpassade för olika 
målgrupper. Våra kunder kommer 
även kunna sätta upp skräddarsydda 
datarum efter egna behov. 

Dela information och dokument på ett säkert sätt – till 
utvalda målgrupper. Boardeaser anpassade datarum för 
bland annat externa ägare och revisor. 

Produkter 
 
Investor Relations  
Dela bl.a. rapporter, dokument 
och aktiebok med ägare. 

Due Diligence 
Flöde och funktioner för att  
effektivisera due diligence- 
process. 

Auditor 
Dela finansiell data och dokument 
med revisorn, be om revisors- 
utlåtande och revision. 

Bank 
Dela finansiell data och dokument 
med långivare och företags-
rådgivare.

Tailored Rooms 
Skapa egna externa datarum och  
anpassa dessa efter behov. 

www.boardeaser.com
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Säker inloggning  
med BankID
För inloggning i vårt system krävs 
e-legitimering med BankID för att 
säkert styrka varje användares 
identitet.

BankID är Sveriges i särklass 
största e-legitimation och utfärdas 
av 12 banker i samarbete.

Inloggning och behörighet

 ✓ Inloggning med BankID

 ✓ Interna behörighetsnivåer

 ✓ Isolerade behörighetszoner

 ✓ Alla ovanliga inloggningsförsök  
registreras och följs upp

 ✓ Valbart krav på tvåfaktors- 
autentisering inom organisationen

 ✓ Valbart USB-nyckel med Yubikey 

Sekretess

 ✓ Personuppgiftsskydd i enlighet  
med GDPR

 ✓ All personal omfattas av sekretess-
avtal och internt regelverk

 ✓ Ingen känslig information skickas  
via e-post 

Säkerhetskopior och spårbarhet

 ✓ Dagliga back-uper som sparas i 
Heroku

 ✓ Aktivitetslogg och spårbarhet 

Kryptering och intrång

 ✓ All datatrafik är krypterad över SSL 
(SHA-256 med RSA kryptering)

 ✓ Filer krypteras med AES-256 och  
lagras på AWS S3 på Irland (EU)

 ✓ Regelbundna intrångstester  
(automatiska och manuella) 

Säkerhet
Med Boardeaser kan er styrelse tryggt hantera information 
på ett säkert sätt. Plattformen är byggd på modern, beprövad 
teknik – en rad integrerade funktioner och rutiner säkerställer 
en mycket hög säkerhetsnivå.

www.boardeaser.com
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Prislista
STYRELSEPORTAL

Board Portal 499 SEK/mån

E-sign 199 SEK/mån

Non-active Boards 199 SEK/mån

iPad/iPhone App, 5 användare
12 anv.: 399 SEK/mån | 24 anv.: 599 SEK/mån

199 SEK/mån

Video Meetings, 10 möten
12 anv.: 399 SEK/mån

199 SEK/mån

Evaluation 99 SEK/mån

General Meeting, 10 ägare
25 ägare: 49 SEK/mån | 50 ägare: 199 SEK/mån | 100 ägare: 499 SEK/mån | 250+ ägare: 999 SEK/mån

29 SEK/mån

Projects 49 SEK/mån

Integrations
Dropbox

99 SEK/mån

PROFESSIONELL RAPPORTERING

Financials, 0-10 MSEK omsättning
20 MSEK: 499 SEK/mån | 50 MSEK: 799 SEK/mån | 100 MSEK: 1 499 SEK/mån 
250 MSEK: 1 999 SEK/mån | 250+ MSEK: 2 999 SEK/mån

Från 199 SEK/mån

Reports 199 SEK/mån

KPI Analytics 199 SEK/mån

Group Consolidation 199 SEK/mån

Business Units 199 SEK/mån

Marketing 199 SEK/mån

Integrations
Fortnox/ PE Accounting/ Google Spreadsheet

99 SEK/mån

www.boardeaser.com

MANAGEMENT & GOVERNANCE

Management Team 199 SEK/mån

Group Management Från 999 SEK/mån

Client Management Från 999 SEK/mån

Contracts 99 SEK/mån

Shareholder Register 29 SEK/mån

Annual Report E-sign 29 SEK/mån

http://www.boardeaser.com


699 SEK
per månad

999 SEK
per månad

1 399 SEK
per månad

Board Portal

E-sign

Board Portal

E-sign

Financials 10*

KPI Analytics

Reports

Board Portal

E-sign

Financials 10*

KPI Analytics

Reports

Business Units

Marketing

iPad/iPhone-app**

Annual Report

Shareholder Register

Styrelseportal Verksamhetsuppföljning Komplett

Paket
Ni betalar bara för de delar av Boardeaser er 
organisation har behov av. För att göra det enkelt 
erbjuder vi färdiga paketlösningar med de  
vanligaste verktygen:

*Pris beroende på bolagets omsättning
** Pris beroende på antal användare

Hur snabbt tjänar ni in kostnaden för Boardeaser?
För oss är det viktigt att varje kund ser hur Boardeaser kan spara pengar för  
organisationen. Er investering i Boardeaser är lönsam om: 
 
ROI Board Portal: varje användare sparar 6 min per månad

ROI Rapporteringslösning: vd/CFO sparar 36 min per månad

ROI E-sign : total tidsbesparing är 12 min per månad

ROI iPad/iPhone-app: varje användare sparar 2,4 min per månad

Ovanstående exempel utgår ifrån att varje persons värde per timme är  
1 000 SEK och att styrelsen har fem användare.

www.boardeaser.com

-16% -23%
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Pär Haga, vd 

par@boardeaser.com 
+46 73 725 19 83

Boardeaser AB 
Götgatan 55
116 21 Stockholm 

Boka gratis demo
Vi visar gärna våra produkter och 
hur de kan hjälpa er. Kontakta oss 
för att boka ett möte på plats hos 
er eller via videolänk: 

bokademo@boardeaser.com

Support
Behöver du hjälp att komma igång eller 
har du frågor om våra produkter?

Besök vår support, där hittar du utförliga 
guider och videor som ger svar på de  
vanligaste frågorna. 

Hittar du inte det du söker kan du enkelt 
skapa ett supportärende så kontaktar vi 
dig inom kort:

https://support.boardeaser.com

Kom igång

www.boardeaser.com

Det är enkelt att komma igång med Boardeaser!  
Du testar våra produkter kostnadsfritt och vi finns 
tillgängliga att svara på dina frågor.

www.boardeaser.com

Testa gratis i 30 dagar på:

mailto:par%40boardeaser.com%20?subject=
http://www.boardeaser.com  
mailto:bokademo%40boardeaser.com?subject=
https://support.boardeaser.com 
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