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EFFEKTIVT SAMARBEJDE, DOKUMENTSTYRING OG FILDELING
HORTEN CONNECT
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HORTEN CONNECT
OPTIMÉR SAMARBEJDET

Horten Connect er en cloud-baseret 
platform, der sikrer effektivt samarbejde i 
et sikkert digitalt miljø. 

Horten Connect kan tilgås hvor som helst 
og fra enhver enhed.

Med Horten Connect tilbyder vi en række 
produkter, som kan gøre håndteringen af 
dokumenter, arkivering, samarbejde på 
projekter og transaktioner lettere.
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PRODUKTER
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DATARUM
STRØMLIGN PROCESSERNE

I Horten Connect kan der laves alt fra 
helt simple datarum til store avancerede 
datarum.

Hortens datarum kan håndtere: 

• tildeling af dokumentrettigheder på 
firma eller individuelt niveau

• opsætning af specielle “bidder sites” 
i forbindelse med due diligence-
processer og avancerede Q&A-
processer 

• gatekeeperfunktion på både køber- 
og sælgersiden i forbindelse med 
transaktioner

• sikring af dokumenter i datarummet så 
de kun kan læses på skærmen 

• tilladelse til print af dokumenter med 
automatisk pålægning af vandmærke 
på alle dokumenter, der udskrives

• avanceret rapportering, hvor man til 
enhver tid kan se, hvem der har været i 
datarummet, og hvilke dokumenter der 
er tilgået af hvilke brugere.
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HORTEN DOKUMENTDELING 
SIKKER DOKUMENTDELING OG SAMARBEJDE I SKYEN

Med Horten Dokument kan du arbejde i 
team med Horten, med samarbejdspartnere 
og med kolleger, uanset hvor i verden de 
sidder, og uanset om de arbejder fra telefon, 
tablet eller computer. Du kan udveksle, 
styre og gemme fælles dokumenter og filer 
sikkert. 

Vi opretter et projektrum til dit projekt, 
hvor alle brugere har eget brugernavn og 
password, og vi styrer den enkelte brugers 
rettigheder.

Horten Dokument er også en sikker og nem 
platform til at udveksle store filer.
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HORTEN BESTYRELSESPORTAL 
OPTIMÉR BESTYRELSESARBEJDET

Med Horten Bestyrelsesportal har 
bestyrelsesmedlemmer og f.eks. 
medlemmer af et bestyrelsessekretariat eller 
direktionen løbende adgang til alle relevante 
dokumenter.

Horten Bestyrelsesportal kan også 
indeholde Selskabets bog.

Eksempler på relevante dokumenter: 

• Dagsorden
• Bestyrelsesmateriale
• Revisionsprotokol
• Årsrapporter
• Bestyrelsesreferater
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SELSKABETS BOG 
ALLE SELSKABETS DOKUMENTER SAMLET ÉT STED

Selskabets bog er et arkiv, hvor du 
altid kan tilgå selskabets relevante og 
opdaterede dokumenter. 

Selskabets bog kan tilgås hvor som helst, 
når som helst og fra enhver enhed.

Eksempler på relevante dokumenter: 

• Selskabets ejerbog
• Stiftelsesdokument
• Vedtægter
• Warrantfortegnelse
• Generalforsamlingsreferater
• Attestation for registrering i 

Erhvervsstyrelsen
• Generalforsamlingsprotokollater
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HORTEN KONTRAKT 
SAML ALLE KONTRAKTER PÅ ÉN DIGITAL PLATFORM

Horten Kontrakt er et kontraktstyrings-
system, der samler alle virksomhedens 
kontrakter på en sikker og simpel digital 
platform.

Her kan du skabe overblik over de 
forskellige milepæle, der er i virksomhedens 
kontrakter, og du sikrer, at du modtager 
advarsler per e-mail, både når en af disse 
milepæle nærmer sig, og når den nås.

Horten Kontrakt kan nemt og hurtigt 
tilpasses præcist til din virksomheds behov 
og praksis for registrering af kontrakter.
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SIKKERHED
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datasikkerhed 
Horten Connect hostes på HighQ’s 
datacentre i England. Datacentrene er  
ISO 27001 og SSAE 16 Type II-certificerede. 
Data er replikeret på to forskellige 
datacentre, og der tages løbende backup 
af data. Alle up- og downloads sker via 
sikker 256-bit SSL krypteret forbindelse. 
Ved upload af filer bliver de scannet for 
virus, så kun sikre filer bliver lagt i Horten 
Connect.

brugersikkerhed 
Alle brugere får et separat brugernavn og 
password, der skal benyttes ved login til 
Horten Connect. Når en bruger er logget 
ind, er der kun adgang til de sites og filer, 
som brugeren har fået tilladelse til af 
Horten. 

Der kan opsættes avancerede 
filrettigheder, så udvalgte brugere kun kan 
se de dokumenter, de har tilladelse til at se, 
og hverken downloade eller printe dem.

SIKKERHED 
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KONTAKT

MADS RAU-KAUFMANN
FORRETNINGSUDVIKLINGSCHEF

Tlf: +45 3334 4171
Mob: +45 5234 4171
E-mail: mrk@horten.dk


