
Digitaliseringsmotor for 
kostnadsbevisste virksomheter

ContractManager

Få full kontroll på avtaler, kontrakter og lisenser.  
Spar tid, penger og bekymringer med automatisert
oppfølging av kontrakter og avtaler

Samle alle avtaler og kontrakter i ett system 
med full versjonshistorikk. Motta varsler  
i god tid før utløpsdato slik at du kan være i 
forkant for periodisk kontroll og eventuelle 
reforhandlinger. 

Mange virksomheter er avhengige av 
tredjepartsløsninger for å opprettholde 
servicenivået til sine kunder. 

Med ContractManagers push-varsler til de 
som er ansvarlige for de ulike systemene, 
er du alltid oppdatert på kritiske tidsfrister, 
for eksempel på lisenser og elektroniske 
sertifikater.

Slutt å samle avtale- og lisensinformasjon 
i Excel eller Outlook. Med portefølje-
overføring i ContractManager sørger du 
for at avtaler og lisenser blir ivaretatt også 
når ansatte bytter rolle, avdeling eller 
slutter. 

Få full kontroll 
på alle avtaler og 
leverandører

 ContractManager  
+  IAM 
=  Plug ‘n Play

Reduser risiko 
for nedetid av 
kritiske systemer

Følg rollen, ikke 
personen

ContractManager er en modul som 
raskt og enkelt integreres med vår 
IAM-løsning. For de som allerede 
har IdS IAM, kreves det kun lisens 
og konfigurasjon av produktet. Vår 
trappetrinnsmodell sørger for at 
lisenskostnaden blir lavere dess flere 
brukere som legges til.  



Kontaktinfo: 
hello@identitystream.com
90 89 48 95
identitystream.com  

Et veikart for fremtiden

Gjennom årene er IdentityStream blitt eksperter på behovene til bank- og  
finansnæringen. Denne næringen er strengt regulert og sikkerhetsbevisst.  
Fungerer vi der, fungerer vi i din bedrift.

Vi har satt oss godt inn i norske regler, og har en totalpakke for norske 
 virksomheter. ContractManager er laget etter innspill fra våre kunder, og løsningen 
gir deg det du trenger uten ekstrakostnaden som store konsulenthus ofte har.
 

ContractManager blir stadig bedre. I 2022 la vi til støtte for utkontraktering.  
I 2023 vil vi jobbe med Åpenhetsloven, meldingsutsending til leverandører,  
samt et nytt dashboard som gir deg full kontraktsoversikt på tvers av avdelinger  
og selskaper.

Fornøyde kunder


