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INFOBRIC EASE PERSONALLIGGARE

Projektvärde i MKR Standardpris per projekt

220 kr

440 kr

660 kr

880 kr

1100 kr

0-2 

2-10

10-25

25-50

50-

Månadskostnad

Startavgift Om Infobric används som Systemadministratör utgår en startavgift per projekt på 500 kr. 

Detta ingår i tjänsten

Användning av Infobric Ease under bygg-
projektet med obegränsat antal 

administratörer

Obegränsat antal 
anslutna Regboxar

Obegränsat antal användare av 
appen Ease CheckIn

Personalliggarrapport 
enligt Skatteverkets direktiv

+ ett flertal andra 
rapporter

Återsamlingslista Användarsupport 
för administratörer

Avgiften utgår under den period någon enhet är 
ansluten i Infobric Ease. Perioden inleds med den 
dagen då någon enhet (exempelvis regbox eller app) 
ansluts till arbetsplatsen i Infobric Ease. Perioden 
löper sedan fram till, men inte inklusive, den första 
sammanhängande perioden av minst sju dagar då 
ingen enhet längre är ansluten till arbetsplatsen i 
Infobric Ease.

Månadskostnaden för Infobric Ease Personalliggare baseras på byggvärdet på projektet där 
personalliggaren används, oavsett hur många användare, regboxar och appar som är anslutna 
till projektet. 

Räkneexempel 

Projekt  Byggvärde Anslutna produkter Bemanning under projekttiden
6 MKR 2 regboxar 75 personer
440 kr/mån 0 kr/mån 0 kr/mån

Fakturerings-
period

1 jan
Projekt startar 
Regbox 1 ansluts

Månadskostnad  
440 kr

30 jan 28 feb
Månadskostnad  
440 kr

31 mar
Regbox 2 ansluts
Månadskostnad  
440 kr

11 apr
Regboxar 
kopplas ur.

30 apr
Månadskostnad
162 kr
(Debiterad tid 1-11 april)

Renovering Kv 
Lyckan

Total- 
kostnad

440 
KR/MÅN

Byggaren AB har avtal med Infobric och egen Systemadministratör. Företaget har köpt in 2 st regboxar till projektet. Som 
ett komplement till regboxen använder personalen den kostnadsfria mobilappen Ease CheckIn för att registrera närvaro.
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INFOBRIC EASE MERVÄRDESTJÄNSTER
För att ytterligare öka säkerheten och effektiviteten på byggarbetsplatsen har Infobric ett 
komplett sortiment av produkter och tjänster, som t ex inpasseringssystem med grindar 
och dörrlås. Samtliga produkter är integrerade i webbtjänsten Infobric Ease där du enkelt 
administrerar enheterna och har full översikt över vad som händer på byggarbetsplatsen. För 
varje produkt som ansluts till Infobric Ease utgår en anslutningsavgift per enhet och dygn*. 

Produkt Beskrivning Avgift/dygn

Regbox
Smidig och flexibel lösning för personalliggare på alla typer av bygg-
arbetsplatser. Med inbyggda kortläsare för in- och utcheckning med RFID-
kort. Robust och vädertålig, IP66.

Ingår i tjänsten 
Personalliggare

Dörrlås
Elektroniskt dörrlås för att öka säkerheten genom behörighetsstyrd in-
passering till exempelvis bodar och containrar. Systemet innehåller 
eltryckeslås, kortläsare, tryckknapp samt karmöverföring. 

11 kr

Mobilt dörr-
lås**

Elektroniskt, mobilt dörrlås som monteras enkelt och åverkansfritt. 
Passar projekt i t ex privata bostäder och projekt som kräver mycket 
nyckelhantering. Låset öppnas med den kostnadsfria appen Ease CheckIn.

11 kr**

Fordonsgrind
Fordonsgrinden är ett bra verktyg för att öka säkerheten och skapa en 
effektiv logistik. Styr in- och utleveranser till byggarbetsplatsen. Rättigheter 
och scheman sätts enkelt i Infobric Ease.

44 kr

Persongrind
Med persongrinden är det enkelt att öka säkerheten och styra flödet av 
personer på byggarbetsplatsen. Persongrinden ger dig också en elektronisk 
personalliggare över vilka som är verksamma på arbetsplatsen.

44 kr

Maskin-
styrning

Med Infobric Maskinstyrning kan du behörighetsstyra och följa upp 
användningen av liftar och andra maskiner på byggarbetsplatsen. Systemet 
kan även användas för en smart och effektiv hantering av maskinparken 
(Fleet Management). 

11 kr

Energi-
styrning

Styrning av elektronisk utrustning för att anpassa temperaturen i bodar 
och containrar efter hur arbetsplatsen är bemannad, samt uppföljning av 
projektets energiförbrukning.

6 kr

Controlbox
Med Controlboxen kan du utrusta grindar eller lås med elektronisk styrning 
och enkelt sätta rättigheterna i Infobric Ease.

44 kr

Anslutningsavgifter mervärdestjänster

*Anslutningsavgift utgår under den period en enhet är ansluten i Infobric Ease. En enhet definieras som ansluten då det förekommer 
datakommunikation mellan enheten och Infobric Ease. Perioden inleds med den dagen då enheten ansluts till arbetsplatsen i Infobric Ease. 
Perioden löper sedan fram till, men inte inklusive, den första sammanhängande perioden av minst sju dagar då enheten inte längre är 
ansluten till arbetsplatsen i Infobric Ease.  

**Anslutningsavgift utgår under den period en enhet är upplagd på ett projekt i Infobric Ease. Perioden inleds med den dagen då enheten 
läggs upp på arbetsplatsen i Infobric Ease. En enhet definieras som upplagd då den lagts till under arbetsplatsens enheter i webbtjänsten. 
Perioden löper sedan fram till, men inte inklusive, den första sammanhängande perioden av minst sju dagar då enheten inte längre är 
upplagd på arbetsplatsen i Infobric Ease. 
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VILL DU BLI 
AVTALSKUND?

Kontakta oss på telefon 
036-34 03 02 eller hitta 

din lokala säljare på
infobric.se/kontakt

Prislista Infobric Ease Listpris 01-2020  Copyright Infobric AB. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Infobric AB 
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping 
Telefon +46 36 34 03 02

info@infobric.se

SÄKRA OCH EFFEKTIVA BYGGEN
Läs och beställ din lösning via webben eller kontakta oss så 
hjälper vi dig att komma igång. Läs mer på www.infobric.se.


