
 Comdia Contract & Planning 
SKAB OVERBLIK OVER DEN INTERNE OG EKSTERNE DIALOG I AFTALENS VARIGHED OG FÅ EN DOKUMENTERET PROCES 

FOR LEVERANDØRENS KÆDEANSVAR. 

COMDIA CONTRACT & PLANNING: 

Contract & Planning er OPS-management systemets digitale aftale- og kontraktstyringsværktøj. Modulet 

holder den ordregivende myndighed opdateret på samarbejdet og dialogen med både brugere og leveran-

dører fra indgåelse til afslutning af kontrakt. 

Med udgangspunkt i basismodulet kan den kontrakt- og aftaleansvarlige oprette sine aftaler på platformen 

med mulighed for efterfølgende både at logge brugernes erfaringer med leverandøren samt skabe et fuldt 

overblik over potentielle underleverandører. 

 
Funktioner og opsætningsmuligheder kan variere alt efter abonnementstype. Basismodulerne er dog altid en del af grundpakken. 

 HVORFOR ANVENDE CONTRACT & PLANNING? 

Contract & Plannings primære funktion er at samle relevant kommunikation med både brugere og leveran-

dører i løbet af aftaleperioden. Det gør også, at modulet er særdeles fleksibelt i forhold til funktioner og 

opsætningsmuligheder, da ordregivende myndigheder som oftest har forskellige behov og ønsker. Grund-

læggende tilbyder modulet dog en række løsninger, der kan holder den ordregivende myndighed opdateret 

på: 

 Organisationens aftaleportefølje: Med de forskellige niveauer af brugerstyring som tilbydes i opsæt-

ningen af sitebrugere bliver det let at sikrer, at afdelinger og forvaltninger kun præsenteres for rele-

vante aftaler. 

 Leverandører og underleverandører: Modulet giver den aftaleansvarlige overblik over, om leverandø-

rer har indberettet oplysninger om underleverandører, accept af arbejdsklausuler og antallet af lær-

linge/praktikanter.  

 Overholdelse af arbejdsklausuler: Ordregivers kontrolenheder får nemt adgang til de nødvendige op-

lysninger til at kunne gennemføre kontrolbesøg på leverandørens arbejdssteder, ligesom kontrolenhe-

dens medarbejder hurtigt og på stedet kan oprette rapporter og data vedr. besøget. 

 Erfaringer fra brugerne:  Brugerne af aftalerne får mulighed for at kommunikere direkte med den afta-

leansvarlige og gøre opmærksom på potentielle problemstillinger og overtrædelser af aftalen. Den afta-

leansvarlige kan anvende oplysningerne både som opfølgning over for leverandøren men også som er-

faringspunkter til et kommende genudbud. 


