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1.
For å opprette en håndbok må du være innlogget på arbinn.no
Det ligger flere typer håndbøker på Arbinn
Velg hvilken håndbok du ønsker å opprette og klikk på «Bestill»

2.
Les og aksepter brukervilkårene ved å huke av i boksen, trykk deretter «Bestill»

3.
Prisen fastsettes etter hvor mange årsverk bedriften har.
NHO digitale håndbøker tegnes som et årsabonnement, med forhåndsfakturering én gang i året, hver januar.
Ved kjøp i løpet av året vil dere motta er faktura for de mnd. som er igjen inneværende år.

Klikk «Digitale håndbøker» for knytte håndboken til en spesiell avdeling
Klikk «velg» basert på antall årsverk i bedriften

4.
Deretter velger du «Gå til håndbok»

5.1
Innstillinger
Under denne fanen kan du legge inn informasjon om bedriften og hvem som skal ha tilgang til å redigere håndboken

Legg inn tittel på håndboken ved å markere
feltet «Personalhåndbok

Last opp bedriftens logo. Den bør være i jpg
eller png format

5.2
Innstillinger
Under denne fanen kan du legge inn informasjon om bedriften og hvem som skal ha tilgang til å redigere håndboken

Dersom bedriften har en tariffavtale(r) vil
gjeldende avtaler komme opp her

Lag brukernavn og passord til de ansatte

Dere kan lage siste del av URL selv, og denne delen brukes blant
annet ved innlogging på appen. Hele URL lenke deles med de
ansatte for tilgang til håndboken via pc/nettleser
Denne lenken gir de ansatte tilgang til håndboken uten
pålogging med brukernavn og passord, kan f.eks legges
på ett Intranett (anbefales å legges på ett internt lukket
nettverk)

5.3
Innstillinger
Under denne fanen kan du legge inn informasjon om bedriften og hvem som skal ha tilgang til å redigere håndboken

I listen vises de kontaktpersonene i bedriften som NHO
allerede har registrert
Du kan gi tilgang til å redigere håndboken ved å flytte
kontaktpersoner opp til redaktørlisten ved å trykke på pilen.
Redaktørene er de som har mulighetene til å oppdatere,
gjøre endringer og justeringer av innholdet i håndboken
Trykk på blyanten for å redigere informasjon om kontaktperson
For å legge til flere kontaktpersoner som du ønsker skal ha
redaktørmulighet, velg «Legg til kontaktperson»
(nye/endring kontaktpersoner i bedriften kan også redigeres
under «Mitt medlemskap» på forsiden av Arbinn)

5.4
Innstillinger
Under denne fanen kan du legge inn informasjon om bedriften og hvem som skal ha tilgang til å redigere håndboken

Når kontaktinformasjon er lagt inn velg ”Lagre”,
deretter ”Videre”.

6.1
Legge til/fjerne kapitler

Bedriften kan selv legge til og fjerne de kapitlene de har behov for.
Dette gjør du enkelt ved å huke av i boksene ved hvert kapittel.
Noen kapitler inneholder informasjon som er lovpålagt, disse er
det ikke mulig å fjerne.
Andre kapitler inneholder informasjon som NHO foreslår bør ligge
i en håndbok, disse kan om ønskelig hukes vekk.
Noen kapitler velges av bedriften, disse er frivillige da de bare er
relevant for noen.

6.2
Legge til/fjerne kapitler

Dette er rutiner/ informasjon som alle bedrifter må ha og
kan ikke velges bort.

Anbefalte kapitler inneholder tema som NHO mener bør være en del
av innholdet i en håndbok. Noen avsnitt er lovpålagt, men det
er valgfritt om man ønsker disse i håndboken. Et eksempel på slikt
innhold er for eksempel oppfølging av sykefravær.

Dette er kapitler som kan være relevant for en del bedrifter avhengig
av type virksomhet.

Når du har valgt de kapitlene du vil ha kan du begynne å redigere/tilpasse til bedriftens behov.
Du kan også legge til/fjerne kapitler og avsnitt etter at du har begynt å bruke håndboken, ved f.eks
endrede behov hos bedriften

7.1
Tilpass innhold
Under dette avsnittet vil brukermanualen ta utgangspunkt i kapittelet om ”Ansettelser” for å vise alle de ulike funksjonene og
redigeringsmulighetene som finnes i de digitale håndbøkene.

•

Bilde for hvert kapittel kan endres, men tittel på kapittel kan ikke
endres

•

Alle navn på avsnitt kan endres

•

Eksempel på innhold som kan tilpasses av bedriften hvor NHO
har satt inn et forslag til tekst.

7.2
Tilpass innhold
Under hvert kapittel ligger det forslag til tekst, eller kort informasjon om hva som bør ligge der.
Gå igjennom kapittel for kapittel for å se over behovet for å legge til eller tilpasse tekst.

Eksempel på lovpålagt innhold med mulighet for tilpasning for
bedrift:
•

i-knapp gir tips til redaktøren

•

Det er lovpålagt at alle ansatte skal bli informert om ledige
stillinger i bedriften.

•

Hvordan og hvor ansatte informeres er opptil hver enkelt bedrift,
og i håndboken kan bedriften legge inn hvilke rutiner de har for
dette. F. eks Det informeres på intranett om hvilke rutiner man
har for å lyse ut stillinger eksternt.

•

Du kan legge til egen liste over nyttige lenker.

•

Alle avsnitt har mulighet for å legge til dokumenter som kan være
relevant. ”Legg til dokumentliste”.

7.3
Tilpass innhold

Alle arbeidsavtaler skal inngås skriftlig, dette avsnittet er derfor fast
med mulighet for å legge inn forhold som gjelder bedriften i fritekst
feltet under

7.4
Tilpass innhold

Eksempel på innhold som er frivillig og hvor NHO har lagt inn ett
forslag til tekst:
•
•

NHO har lagt inn forslag til tekst. Dette redigeres ved å markere
feltet, og du kan slette tekstforslag og/eller legge inn egen tekst.
Du kan legge inn lenke friteksten.

•

Ved å klikke her kan du gå tilbake til opprinnelig tekst skrevet av
NHO

•

Du kan legge til liste over lenker som er nyttig

•

Alle avsnitt har mulighet for å legge til dokumenter som kan være
relevante. «Legg til dokumenter».

7.5
Tilpass innhold

Dersom bedriften har tariffavtale(r), navngis denne i feltet.
Gjeldende tariffavtale kommer automatisk opp under dette punktet
Det er mulig å skjule tariffavtalen så den ikke blir synlig i
ansattvisningen av den digitale håndboken

7.6
Tilpass innhold

Dersom bedriften ikke er tariffbundet vil det komme opp at det ikke
finnes noen tariffavtale

7.7
Tilpass innhold – Legg til kapittel

Ved å trykke «Legg til kapittel» har bedriften mulighet til å legge til
egne kapittel ved behov. Disse er helt uten innhold og man legger inn
overskrift, lager avsnitt under dette kapittel og legger deretter inn
tekst selv .
Mulighet for «Legg til kapittel» finner du alltid nederst i siste
gjeldende avsnitt i meny-oversikten.

Legg inn ønsket navn på nytt kapittel og klikk deretter «Endre»

7.7
Tilpass innhold – Legg til kapittel

Når du har lagret nytt navn på kapittel, får du muligheten til å legge
inn eget bakgrunnsbilde for det nye kapittel.
Standardbilde for nye kapittel er grå-farget bakgrunn.

Det nye kapitlet vil legge seg nederst i meny oversikten for
håndboken. Alle nye kapitler legger seg alltid nederst i listen og
denne rekkefølgen kan ikke endres.

7.8
Tilpass innhold – Legg til avsnitt

Ved å trykke «Legg til avsnitt» har bedriften mulighet til å legge til
egne avsnitt ved behov. Disse er helt uten innhold og man legger inn
overskrift og legger inn tekst selv .
Mulighet for «Legg til avsnitt» finner du alltid nederst i siste gjeldende
avsnitt i kapitlet du er i.

Gi det nye avsnittet navn og trykk deretter «Lagre»
Da legger det nye avsnittet seg i meny-oversikten og du kan nå
begynne å legge inn tekst i tekst-feltet.
På verktøylinjen er det mulig å gjøre teksttilpasning som uthevet,
kursiv og understreket tekst i tillegg til punkt og nummeropplisting.
Det er også mulig å legge inn lenker i tekst.

7.9
Tilpass innhold

Når kapittelet er gjennomgått og ferdig redigert velg
«Ja, neste kapittel» for å fortsette.

7.10
Tilpass innhold

Dersom det er mangler eller ikke gjort endringer i ett
kapittel vil det komme opp ett varsel om dette. Skal det
ikke gjøres endringer klikker man «Ja, neste kapittel»
eller «Publiser håndbok».

Når alle kapitler er gjennomgått er håndboken klar
til publisering.

8.1
Publisering
Når du har gått igjennom alle kapitler eller de kapittel/avsnitt du ønsker å endre, er håndboken klar for publisering

Håndboken er nå klar for publisering og ved å velge
«Forhåndsvisning» får du mulighet til å se igjennom
håndboken (som ansattvisning) før den publiseres.
Publisering av håndboken kan gjøres så mange ganger
du ønsker, også når du i startfasen driver og tilpasser
håndboken.
URL-lenke, brukernavn og passord blir først aktivert når
du publiserer. De ansatte vil ikke kunne logge seg inn i
håndboken før du har publisert lenke, brukernavn og
passord til dem.

8.2
Publisering
Håndboken er publisert og vil være tilgjengelig for alle ansatte.
For at de ansatte skal kunne bruke den må de få tilsendt lenken, brukernavn og passord

Dersom du vil endre passord og brukernavn må håndboken
publiseres på nytt for at endret brukernavn og passord skal
aktiveres
Når det gjøres endringer av innholdet eller det kommer
informasjon fra NHO om lovendringer, må håndboken publiseres
på nytt for at endringene blir aktive i ansattvisningen.

Kopier lenken og send den sammen med brukernavn og
passord til de ansatte

9.1
Redigering av publisert håndbok

Dersom bedriften skal gjøre endringer i håndboken gjøres dette
ved å logge inn som redaktør via Arbinn. Redaktøren får opp
mulighet til å redigere på forsiden og velger det området som
skal endres
OBS! For at endringene skal bli synlige for ansatte må
redaktøren publisere på nytt.
De ansatte benytter samme påloggingsinfo.
Alle tidligere publiserte versjoner er tilgjengelig under
innstillinger.

9.2
Redigering av publisert håndbok
NHO har ansvaret for å oppdatere all informasjon som er lovpålagt. Ved slike endringer oppdateres tekstene i bedriftens håndbok automatisk.
Redaktør hos bedriften vil få et varsel om endringene på epost.
Redaktør må publisere på nytt for at obligatoriske endringer blir oppdatert i ansattvisningen.

Endringer og oppdateringer fra NHO blir varslet og vises som
gule markører på de aktuelle temaene det har vært endringer på.
Nytt tekstforslag er markert med gult

Gjeldende tekst vises her (enten redigert av bedriften eller
tidligere versjon fra NHO
Ved å klikke på «Godkjenn ny versjon» vil ny redigerbar
forslagstekst legges her. Eventuelle endringer bedriften har gjort
må da legges inn på nytt. Det vil også være mulig å klippe ut
deler av ny tekst fra NHO og lime inn i tekstfeltet.
Dersom bedriften ønsker å beholde sin egen tekst trenger man
ikke gjøre noe. Gulmarkeringen vil forsvinne ved neste
publisering.
Ved endring i obligatorisk tekst vil endringene automatisk
oppdateres ved neste publisering.

10.1
Innlogging for de ansatte
De ansatte kan logge seg inn på pc, mobil og nettbrett via nettleser i tillegg til via app.
Det er samme brukernavn og passord for alle ansatte.
Dette kan enkelt byttes ut av den som redigerer håndboken, husk da å sende ut nytt brukernavn og passord til de som skal ha tilgang.
Når håndboken er ferdig redigert og publisert og klar for å
implementeres hos de ansatte, sendes det ut informasjon til alle
ansatte som skal ha tilgang til håndboken.
For pålogging via nettleser for pc, mobil eller nettbrett sendes
følgende informasjon:
• URL til håndboken (hele lenken)
• Brukernavn
• Passord
Denne informasjonen finner redaktør under «Innstillinger for din
håndbok»
De ansatte får opp ett påloggingsvindu når de klikker på URL
lenken og legger der inn brukernavn og passord som er sendt ut
av redaktør.
Det er i tillegg mulig å legge opp til automatisk pålogging for de
ansatte ved å bruke lenken «Lenke for automatisk pålogging
(inneholder passord og brukernavn)» Denne lenken bør kun
legges på internt nett som har styrt tilgangsstyring for ansatte i
bedriften, og gir direkte tilgang til håndboken uten pålogging.

10.2
Innlogging for de ansatte – via app
De ansatte kan logge seg inn på pc, mobil og nettbrett via nettleser i tillegg til via app.
Appen heter «Digitale håndbøker» og lastes ned på AppStore og Google Play.

Redaktør av håndboken kan lage siste del av URL selv, og denne
delen brukes ved innlogging på appen. Hele lenken kan også
legges inn, men er ikke nødvendig på appen.
I tillegg legges brukernavn og passord inn.

Det er samme brukernavn og passord for alle ansatte.
Dette kan enkelt byttes ut av den som redigerer håndboken,
husk da å sende ut nytt brukernavn og passord til de som skal
ha tilgang.

Det anbefales å lage en intern rutine hos bedriften for bytte av
passord minimum en gang per år. Dette for å sikre at de som
har sluttet ikke lenger får tilgang til håndboken.

10.2
Innlogging for de ansatte – via app
De ansatte kan logge seg inn på pc, mobil og nettbrett via nettleser i tillegg til via app.
Appen heter «Digitale håndbøker» og lastes ned på AppStore og Google Play.

Appen gjør det også enkelt å veksle mellom HMS-, personal- og
lederhåndbok uten at man må logge inn på nytt.

Det er samme brukernavn og passord for alle ansatte.
Dette kan enkelt byttes ut av den som redigerer håndboken,
husk da å sende ut nytt brukernavn og passord til de som skal
ha tilgang.
Det anbefales å lage en intern rutine hos bedriften for bytte av
passord minimum en gang per år. Dette for å sikre at de som
har sluttet ikke lenger får tilgang til håndboken.

Ved spørsmål om opprettelse av
digitale håndbøker ta kontakt med:
medlem@nho.no
Chat via kontakt-knapp på Arbinn
Tlf: 23 08 84 40
Lykke til!

