
MEF og SmartDok har signert en ny samarbeidsavtale om HMS- og KS-system

Gir medlemmene et bedre hjelpemiddel og den samme gode brukerstøtten
som før. For de aller fleste vil avtalen bety uendret eller lavere kostnader. 
 

• Avtalen innebærer at malbibliotek og funksjonalitet i KSMEF flyttes over til SmartDok 

• MEF-medlemmer får en egen HMS/KS-modul i SmartDok via SmartMEF 

• For mange MEF-medlemmer som i dag bruker både KSMEF og SmartDok, vil det bety at  
man får alt i ett system i SmartMEF 

• MEF har en landsdekkende supporttjeneste som bistår våre medlemmer 

• Medlemsbedrifter som bruker andre timeregistreringssystem kan også få tilgang  
til- og bruke SmartMEF via API/integrasjoner 

• SmartMEF vil være tilgjengelig fra 01.03.21 

• Det blir laget er egen plan og rutine for overflytting fra KSMEF for medlemsbedrifter 

• Overflytting vil først være mulig i 2. eller 3. kvartal 2022 

• Alle MEF-medlemmer får 20 % rabatt på SmartMEF 
 

– Man får samlet alt på én plass, og trenger ikke lenger to system. Samlet på
én felles plattform blir det et system som både er lettere for bedriftene å bruke i hverdagen,  

og som også er enklere å utvikle en god og fremtidsrettet løsning på.
Regionsjef Paul Olaf Baraas



Innhold i SmartMEF 

Basisen i SmartMEF-modulen er rapporter, skjemaer, bilder, maler, SJA, RUH, kvalitetsavvik, 
håndbøker, HMS og KS, kompetanseoversikt, MEF-bibliotek og endringsmeldinger fra dagens 
KSMEF. 

I tillegg til basis kan man fritt velge moduler som tillegg. For eksempel: 

• Timer
• Mannskapsliste
• Maskiner
• Vareforbruk
• Vareproduksjon
• Verktøy
• Ressursplanlegger
• Rodeliste
• Ordre
• HMS-registrering

– Avtalen mellom MEF og SmartDok er et stort steg for å tilby et enda bedre kvalitetssikrings-
system for medlemmer av MEF. Jeg ser frem til et tett og spennende samarbeid mellom MEF 
og SmartDok i årene som kommer, sier styreleder i MEF, Arnstein Repstad.

Han mener et godt KS-system er den kanskje beste medlemsfordelen MEF kan gi sine  
medlemmer.

–  Nå blir systemet langt bedre for alle brukerne våre, og et trekkplaster for nye entreprenører 
i bransjen for å bli medlem i MEF. Systemet blir rimeligere for en del brukere og bedre for alle, 
sier han.

Les mer om avtalen på www.mef.no og www.smartdok.no/hms/smartmef/

Bjørn Tore Hagberg i SmartDok (t.v.) og styreleder Arnstein Repstad.


