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TJÄNSTEBESKRIVNING
Underbilaga 1B till Bilaga 1 Allmänna Villkor Infobric Ease

16 (26)

Infobric Allmänna villkor inkl underbilagor

1. Infobric Ease Personalliggare - Tjänster
Infobric Ease tjänst

Beskrivning av tjänsten

Infobric Ease

Infobric Ease är en webbaserad tjänst som används för att
skapa ordning och reda på arbetsplatser. I tjänsten
hanteras personer, företag och enheter som är kopplade till
arbetsplatsen.

Anslutning av Regbox

Smidig och flexibel lösning för personalliggare på alla
typer av arbetsplatser. Med inbyggda kortläsare för in- och
utcheckning med RFID-kort.

Anslutning av
mobilappen Ease
CheckIn

Appen Ease CheckIn är ett snabbt och enkelt sätt att
registrera närvaro med en smarttelefon. Appen gör det lätt
att hålla personalliggaren uppdaterad och minskar
administrationen på arbetsplatsen.

Rapport:
Återsamlingslista

Återsamlingslistan kan vid behov genereras från tjänsten
för att visa vilka som är närvarande på arbetsplatsen.

Rapport:
Personalliggare till
Skatteverket

Tjänsten stödjer att skicka personalliggaren till
Skatteverket.

Övriga rapporter

Utöver ovanstående rapporter finns möjlighet för Kunden
att addera ytterligare rapporter som från tid till annan kan
ingå i tjänsten Infobric Ease.
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2. Infobric Ease Mervärdestjänster
För att ytterligare öka säkerheten och effektiviteten på arbetsplatsen kan Infobric erbjuda ett komplett
sortiment av produkter och tjänster, som t ex inpasseringssystem med grindar och dörrlås. Samtliga
produkter är integrerade i webbtjänsten Infobric Ease. Följande mervärdestjänster är möjliga i Ease.
Infobric Ease
mervärdestjänst

Beskrivning av tjänsten

Anslutning av dörrlås

Elektroniskt dörrlås för att öka säkerheten genom
behörighetsstyrd inpassering till exempelvis bodar och
containrar. Rättigheter och scheman sätts enkelt i Infobric
Ease.

Anslutning av mobilt
dörrlås (Ease Smart
Lock)

Elektroniskt, mobilt dörrlås som monteras enkelt och
åverkansfritt. Passar tillfälliga projekt eller projekt som
kräver mycket nyckelhantering. Låset öppnas med appen
Ease CheckIn.

Anslutning av
fordonsgrind

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

Anslutning av
persongrind

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

Anslutning av
maskinstyrning

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

Anslutning av
energistyrning

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

Anslutning av
Controlbox

Med Controlboxen kan du styra befintliga grindar eller
lås och enkelt sätta rättigheterna i Infobric Ease.

3. Systemförvaltare och support
I Tjänsten ingår användarsupport för Systemanvändare. För detaljerad information, se Infobrics webbsida
www.infobric.se.

18 (26)

