
Ease Construction
Ease CheckIn

Det enkla sättet att 
registrera närvaro på 
arbetsplatsen.
Smidig registrering.
Närvaroregistrering smidigt 
i mobilen. Många smarta 
funktioner samlade som 
underlättar vardagen.

Enkel administration.
All administration görs digitalt 
i appen eller i webbtjänst. 
Få full koll på närvaro och 
behörigheter.

Flexibel lösning.
Användbar på alla typer av 
byggarbetsplatser. Perfekt där 
det krävs en mobil lösning för 
personalliggare.
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Ease Construction
Ease CheckIn

Det enkla sättet att registrera närvaro. Med appen Ease CheckIn sköts in- och 
utcheckning enkelt i Infobrics personalliggare med hjälp av mobilen. Det är ett 
perfekt alternativ för byggarbetsplatser som jobbar i projekt där det krävs en 
mobil lösning för personalliggare. Appen har dessutom flera smidiga funktioner 
för att underlätta vardagen. All hantering görs i appen eller i webbtjänsten Ease 
Construction.

Alla användare får automatiskt upp de arbetsplatser där de är tillagda och 
kan se detaljerad information om arbetsplatser med bland annat visning på 
karta. De kan enkelt granska sina in- och utcheckningar och även checka 
in- och ut medarbetare om arbetsplatsen tillåter det. Det går smidigt att göra 
arbetsplatsen till favorit för snabb åtkomst.

Att glömma bort att registrera närvaro är ett minne blott, användaren kan enkelt 
sätta påminnelser för in- och utcheckning. Ännu smidigare går det att registrera 
närvaro om användaren sätter Ease CheckIn som en widget på startskärmen.

Ansvarig kan välja om användarna ska kunna lägga till sig själva innan de checkar 
in första gången eller om användarna ska läggas till i personalliggaren först. 
Det går även att ställa in om arbetsplatsen ska vara sökbar i appen, eller att helt 
inaktivera appen på arbetsplatsen.

Förutom att checka in och checka ut, där Ease CheckIn är byggbranschens 
mest använda app för närvaroregistrering, har appen flera smidiga 
användningsområden. Använd till exempel appen för att hantera Ease Smart Lock, 
ett elektroniskt och mobilt dörrlås för en nyckelfri byggarbetsplats, eller för att 
öppna fordonsgrindar åt transportfordon för enkel godsmottagning.

Med appen i mobilen är det lätt att hålla den elektroniska personalliggaren 
uppdaterad. Ease CheckIn är precis som alla andra produkter från oss kopplad till 
webbtjänsten Ease Construction. Det innebär att ansvarig får full överblick över 
närvaro och behörighet på alla arbetsplatser, oavsett om närvaron registreras via 
app, Regbox eller grind.  Administrationen på arbetsplatsen minskar samtidigt 
som kontrollen ökar.

Ladda ner appen Ease CheckIn kostnadsfritt

Scanna QR-koden för att komma till produktkortet 
på webben.


