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•     Elektroniske mannskapslister i sanntid tilfredsstiller byggherreforskriften §15.
•     Mannskapet bruker HMS-kortet og blir automatisk registrert i nettbasert oversikt.
•     Enkelt å oppgradere etter behov; dørlås brakkerigg, kjøre- og rotasjonsport.

PROSJEKTVERDI
(MNOK)

GRUNNPAKKE
(KR/MÅNED)

GRUNNPAKKE
(KR/DAG)

Oppstartsavgift kr 500,- *
0-30 kr 360,- kr 12,-

30-60 kr 720,- kr 24,-
60-90 kr 1080,- kr 36,-
90+ kr 1440,- kr 48,-

ABBONEMENT PER MÅNED FOR ET BYGGEPROSJEKT

Oppgitte priser er eks. mva. 

Abonnement for Infobric Ease grunnpakke er per byggeprosjekt og dag. Abonnementet bestemmes av 
byggeprosjektets kontraktsverdi.

*Oppstartsavgift faktureres i tilfeller hvor Infobric assisterer Systemadministrator med å starte opp nye 
prosjekter. Avtalekunder kan håndtere dette selv og oppstartsavgiften bortfaller.

Mobilapp Ease CheckIn regnes som tilkoblet og abonnementet begynner å løpe fra den dag den brukes 
til å registrere tilstedeværelse.

ABONNEMENT PER ENHET OG KALENDERDAG

INFOBRIC EASE EKSTRAUTSTYR
For å øke sikkerheten og effektiviteten på byggeplassen ytterligere, har Infobric et komplett 
utvalg av produkter og tjenester, for eksempel inngangssystemer med porter og dørlåser. 
Alle produktene er integrert i Infobric Ease-webtjenesten der du enkelt kan administrere 
enhetene og ha en fullstendig oversikt over hva som skjer på byggeplassen. For hvert 
produkt koblet til Infobric Ease betales et tilkoblingsgebyr per enhet og dag**.
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ABONNEMENT PER ENHET OG KALENDERDAG

Produkt Beskrivning Avgift/dygn

Regboks
Regboks med innebygde kortlesere for inn- og utregistrering med HMS-kort. 
Leveres komplett med kabel og stikkontakt 230V. Robust og tilpasset norske 
værforhold.

***

Dørlås
Elektronisk dørlås til brakker og containere. Pakken inneholder el-tryk-
klås,kortlesere, trykknapp samt karmoverføring.

kr 12,-

Mobil 
dørlås****

Mobil og trådløs dørlås som er enkel å montere. Passer godt til eksempelvis 
ROT-jobber og til prosjekt som krever mye nøkkelhåndtering. Låsen åpnes 
med appen Ease CheckIn.

kr 12,-****

Kjøreport
Infobric samarbeider med markedsledende utleiepartnere i Norge. Disse 
leverandørene leier ut porter og andre produkter utstyrt med Infobric elek-
tronikk, og tilbyr også service og garanti i hvert land. 

kr 45.-

Rotasjonsport
Infobric samarbeider med markedsledende utleiepartnere i Norge. Disse 
leverandørene leier ut porter og andre produkter utstyrt med Infobric elek-
tronikk, og tilbyr også service og garanti i hvert land. 

kr 45,-

Maskin-
styring

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). 

kr 20,-

Energi-
styring

Enhet for økt energieffektivisering på bygge-/anleggsplassen og god kontroll 
på energiforbruket. Ta kontroll over strømfobruk i brakker/containere og 
automatiser fobruk til varme og belysning ut i fra når det faktisk er behov for 
det. 

Nytt produkt 
lanseres 2020

Kontrolboks
Kontrollboks inkl 2 st RFID kortleser. Monteres på porter.  
Tilkobles 230V. Kobles til internett via GPRS.

kr 45,-

Anslutningsavgifter mervärdestjänster

**Tilkoblingsgebyret betales i perioden hvor en enhet er tilkoblet i Infobric Ease. En enhet er definert som tilkoblet når det er datakommu-
nikasjon mellom enheten og Infobric Ease. Perioden starter med dagen da enheten er koblet til arbeidsplassen i Infobric Ease. Perioden 
strekker seg deretter til, men ikke inkludert, den første kontinuerlige perioden på minst syv dager når enheten ikke lenger er koblet til 
arbeidsplassen i Infobric Ease.

*** Inkludert i Infobric Ease grunnpakke. Ovenstående abonnement er per enhet og belastes i perioden hvor enheten er tilkoblet. Abonne-
mentet løper ikke hvisenheten frakoblet i 7 sammenhengende dager. 

**** Tilkoblingsgebyr betales i perioden hvor en enhet plasseres på et prosjekt i Infobric Ease. Perioden starter med den dagen enheten er 
satt opp på arbeidsplassen i Infobric Ease. En enhet er definert som lagt ut når den legges til under arbeidsplassens enheter i nettjenesten. 
Perioden strekker seg deretter til, men ikke inkludert, den første kontinuerlige perioden på minst syv dager når enheten ikke lenger er 
lokalisert på arbeidsplassen i Infobric Ease.

INFOBRIC EASE EKSTRAUTSTYR

BETALNINGSBETINGELSER
Tjenestene faktureres per måned og etterskuddsvis. Betalingsfrist er 30 dager.
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SIKRE OG EFFEKTIVE BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER
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