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Infobric Group
Alle prosjekter der mennesker, materialer og utstyr samhandler har sine ut-
fordringer. Vi har bestemt oss for å gjøre dem så enkle som mulig. Med våre 
digitale tjenester blir administrasjonen smidig, slik at sikkerheten og effektivi-
teten kan øke. I vårt fleksible tilbud velger du akkurat de tjenestene du trenger, 
hverken mer eller mindre.

Infobric Group er en nordisk digitaliseringspartner 
for bærekraftig samfunnsbygging.

Vi tilbyr en verktøykasse med nøkkelferdige tjenester som direkte kan
integreres i våre kunders digitale økosystem. Vårt oppdrag er å skape sosialt 
bærekraftige og ressurseffektive arbeidsplasser, der tjenestene vi leverer gjør 
arbeidet tryggere og enklere for hundretusenvis av mennesker hver dag. Dette 
samtidig som vi bidrar til sunn konkurranse mellom bedriftene. Infobric eies av 
Summa Equity, som investerer i løsninger på globale utfordringer innen bære-
kraft.
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Infobric Group
Vi driver den digitale utviklingen innen seks tjenesteområder.

Beregninger, dokumentasjon og oppfølging ved 
sprengningsarbeid.

Blastmanager
Arbeidsplassintroduksjoner, inspeksjoner, rapportering, 
dataanalyse, samt hendelses- og handlingshåndtering.

Field

Mannskapsregistrering, adgangskontroll, kompe-
tansestyring og forsyningskjedekontroll.

Construction
Håndtering, visualisering, kontroll og kostnadskontroll 
av eide og leide maskiner og utstyr.

Infobric Equipment

Fleet Time

Oppfølging, sporing og styring av kjøretøy,
maskiner og verktøy.

Timeregistrering, rapporter, kostnadsoppfølging
og integrasjoner.
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Infobric Construction
Våre tjenester innen Construction gir deg full kontroll over hvilke personer og virksomheter som be-
finner seg på din arbeidsplass, samt gir deg muligheten til å kontrollere hvilke autorisasjoner de har. 
Den digitale plattformen gir enkel tilgang, full oversikt og enkel håndtering av blant annet adganger, 
innregistreringer og oppfølginger av ulike kompetanser.

Kompetanser består av flere smarte verktøy for å øke sikkerheten 
på arbeidsplassen. Vi gjør det enklere for anleggsledelsen å sikre 
at kun personell med rett kompetanse får gjennomføre kritiske 
grep på arbeidsplassen og følge opp at aktive personer som opp-
holder seg på arbeidsplassen har opplæring i de valgte fokuskom-
petansene.
Kompetansekontroll Fokuskompetanser Kompetansesøk

Kompetanser
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Standard
Med Standardpakken får du, i tillegg til alle basisfunksjonene i Basic, også vår splitter 
nye Meldingsfunksjon, der nettstedsledelsen kan sende ut meldinger direkte via 
Ea-seCheckin-appen til alle som er tilknyttet prosjektet. En egen kommunikasjonsplatt-
form hvor du kan kommunisere all viktig informasjon på en enkel og fleksibel måte. Du 
får også den nye geofence-funksjonen, som gjør at du kan kreve fysisk tilstedeværel-se 
innenfor et definert område når du sjekker inn med appen.

I tillegg til det inkluderer Standard også kompetansetjenesten Fokus, en rednings-
mann i nød når du ønsker å holde styr på hvilke personer som har viktig kompetanse, 
f.eks. Sikker konstruksjonstrening, HLR, varmt arbeid eller noen av de andre 365 
ferdighetene som finnes i ferdighetsdatabasen.

Basic
Basic er grunnpakken byggeplassen trenger for at hverdagen skal fungere 
knirkefritt.

Dette inkluderer alle grunnleggende funksjoner som personalledelse, adgangskon-
troll, mannskapsregistrering, digitale ferdigheter, mønstringsliste, UE-kjede og en 
rekke ulike rapporter.

Tilpass Ease Construction etter dine 
behov - velg mellom Basic og 
Standard.
Vi har samlet alle våre tjenester i to smarte pakker, laget slik at du kan velge akkurat det du 
trenger.
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Basic Standard
Alt du behøver for en komplett mannskapsregist-
rering og adgangskontroll på byggeplassen.

Øk sikkerheten og produktiviteten med flere smar-
te funksjoner for kommunikasjon og oppfølging.

Fra Fra300 kr 330 kr
per måned og prosjekt per måned og prosjekt

Ubegrenset antall brukere

Kostnadsfri opplæring og støtte

Personaladministrasjon

Oppmøteregistrering med samleliste

Adgangskontroll

Mannskapsregistrering

Digitalt kompetansebevis

UE-kjede

Forhåndsregistreringsselskap

Mobilappen Ease CheckIn

Rapporter

Ubegrenset antall brukere

Kostnadsfri opplæring og støtte

Personaladministrasjon

Oppmøteregistrering med samleliste

Adgangskontroll

Mannskapsregistrering

Digitalt kompetansebevis

UE-kjede

Forhåndsregistreringsselskap

Mobilappen Ease CheckIn

Rapporter

Meldingsfunksjon

Geofence

Fokuskompetanser

Velg den pakken som passer best 
for deg og ditt prosjekt.

6

Infobric Construction Prisliste Tjenster 2023. Priser eksl. moms.



Infobric Construction Prislista Tjänster 2022. Grundpris. Priser exkl. moms.

Aktiver kravet om å være tilstede innenfor et digitalt avgrenset 
område når du sjekker inn med Ease CheckIn-appen. Med 
virtuelle gjerder rundt prosjektet kan du være sikker på at alle 
er på stedet når de sjekker inn, slik at du har en oppdatert 
oppmøteliste ved for eksempel en evakuering. 

Digitalt gjerde med
geofence

Oppdag våre smarte funksjoner!

Innhold og priser Grunnpakke

Den månedlige kostnaden for Ease Construction er basert på byggeverdien til prosjektet der tjenesten benyttes, uavhengig av antall systembrukere, 
tilkoblede appkontoer eller registrerte leverandører. Det forekommer ingen oppsigelsesfrist for tjenesten Ease Construction, det tilsier at prosjekter 
kan sies opp når kunden ønsker det uten forutgående varsel. 

Oppstartsgebyr Dersom Infobric brukes som systemadministrator, betales et oppstartsgebyr per prosjekt på NOK 750,-.

Standardpriser per 30 dag:

Prosjektverdi Mill KR Basic

0 - 2

2 - 10

10 - 25

25 - 50

50 - 100

300 kr

390 kr

480 kr

760kr

1 140 kr

1 520 kr

1 900 kr

100 - 200

200 - 500

Standard

330 kr

429 kr

528 kr

874 kr

1 710 kr

2 280 kr

2 850 kr

2 280 kr

2 660 kr

500 - 1000

1000+

3 420 kr

3 990 kr
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Produkter
PRISVILKÅR ELEKTRONIKKPRODUKTER
Prisvilkårene for Infobrics elektronikkprodukter framgår av den fra tid til annen gjeldende avtale på 
www.infobric.no/prisliste. 

1. PRISVILKÅR EASE CONSTRUCTION
Prisvilkårene fremgår av fra tid til annen gjeldende grunnprisliste på www.infobric.no/prisliste.

Ease Construction 
Avgift skal betales under den perioden en enhet er registrert og tilknyttet et prosjekt (arbeidsplass) i 
Eae Construction. Perioden innledes med den dagen da enhetene legges til på arbeidsplassen i Ease 
Construction. En enhet defineres som opplagt da den er lagt til under arbeidsplassens enheter i webtje-
nesten. Perioden løper deretter frem til, men ikke inkluseve, den første sammenhengende perioden 
av minst syv dager uten at enheten ikke er registrert på prosjektet/arbeidsplassen. Mobilappen Ease 
CheckIn regnes som tilkoblet da den brukes for å registrere eller avregistrere tilstedeværelse. 

2. PRISVILKÅR EASE CONSTRUCTION MERVERDITJENESTER
For ytterligere å øke sikkerheten og effektiviteten på byggeplassen kan Infobric tilby et komplett
sortiment av produkter og tjenester, som eksempelvis innpasseringssystem med porter og dørlåser.
Samtlige produkter er integrert i webtjenesten Ease Construction.

Prisvilkårene for Ease Construction Merverditjenester fremgår av den gjeldende grunnprislisten på 
www.infobric.no/prisliste. 

3. SUPPORT
Support for brukere og plass- samt systemadministratører inngår i månedsavgiften.

4. OPPSTARTSAVGIFT
I de tilfellene Infobric hjelper til som Systemadministrator og starter opp nye prosjekter i Ease Construc-
tion påløper det en oppstartsavgift per prosjekt. Den gjendelnde oppstartsavgiften fremgår av vår
gjelndende prisliste på www.infobric.no/prisliste. Overnevnt rabatt omfatter ikke oppstartsavgiften.
Avtalekunder kan unngå oppstartsavgiften ved å benytte seg av eget personale via systemadministrator
funksjonen i Ease Construction.

5. ØVRIGE IT-TJENESTER
Overnevnt rabatt omfatter ikke øvrige IT-tjenester. Pris for øvrige IT-tjenester gis på forespørsel. OM
noen ansatt hos Kunden skulle be om ulike tjenester aksepteres de først etter avtaleansvarlig hos Kun-
den har godkjent.
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En av de største utfordringene på en byggeplass er å nå alle 
med viktig informasjon. Med meldingsfunksjonen i Ease CheckIn 
kan nettstedadministratorer enkelt sende meldinger til alle på 
arbeidsplassen. Funksjonen legger til rette for informasjonsflyt 
på en byggeplass, og sørger for at alle får samme informasjon 
samtidig.

Hold folk oppdatert med meldings-
funksjonen

Oppdag våre smarte funksjoner!

Prisendringer 
Leverandøren har rett til å forandre prisene løpende under avtaleperioden med minimum tretti (30) da-
gers varsel i sammenheng med prisjusteringer fra Leverandørens samarbeidspartnere relatert til Tje-
nestens funksjoner eller endring i skatt og lignende allmenne pålegg. Utover prisjustering i henhold til 
overnevnt har Leverandøre ret å årlig justere prisene. De justerte prisene begynner gjelde den 1. Januar 
vært år og Kunden skal informeres om justeringen med tretti (30) dagers varsle. 

Betalingsvilkår 
Tjenesten faktureres etterskuddsvis hver måned med betalingsvilkår tretti (30) dager. Ved for sen beta-
ling utgår misligsholdrente i henhold til renteloven (1975:635) på utestående beløp til faktura er betalt i 
sin helhet. Videre har Leverandøren rett til å debitere en påminnesesavgift på NOK 95,-. Leverandøren 
har dessuten ved mangelfull betaling rett til uten ytterligere beskjed fjerne tilgangen til Kunden i Tjenes-
ten inntil full betaling er mottatt.  

Særskilte bestemmelser 
Leverandøren er eier av SIM-kort om ikke annet er avtalt. SIM-kort skal ikke benyttes i annet formål enn 
til Infobric sine Produkter. Missbruk av SIM-kort kan lede til umiddelbar oppsigelse av Avtalen og Leve-
randøren forbeholder seg retten til erstattning fra Kunden for de konstnadene som påløper i tilfeller hvor 
det er snakk om feil bruk av SIM-kort. Leverandøren har rett til å tilby de selskap hvor ansattes tilstede-
tider registreres i Programvaren tilgang til plassdata for sine ansatte, dog med begrensning i at de kun 
får ta del i tilstedetider og informasjon om egne ansatte. For appen finnes særskilte brukervilkkår som 
Personalet må godkjenne for å få tilgang til Appen. Kunden ansvarer mot Leverandøren for personalets 
brudd på Appens brukervilkår. Ved opphør av Avtalen skal Leverandøren, på Kunden sin forespørsel, 
forvente en back-up av Kundens data ved normale tider på en periode på nitti (90) dager fra dagen 
for Avtalens opphør og gi assistanse til Kunden med hensikt å overføre slik data i henhold til Kundens 
instruksjoner. Slike tjenester gis av Leverandøren i henhold til vilkårene for Leverandørens til enhver tid 
gjendelde avtale for tjenester og under forutsettning av at Kunden betaler i henhold til den tids gjelden-
de avgifter til Leverandøren. Krav om å beholde backup skal komme fra Kunden senest innen tretten (13) 
dager fra Avtalens opphørstidspunkt.   
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Ease Construction merverditjenester
For å ytterligere øke sikkerheten og effektiviteten på byggeplassen har Infobric et komplett spekter 
av produkter og tjenester, slik som inngangssystemer med porter og dørlåser.
Alle produktene er integrert i netttjenesten Ease Construction, hvor du enkelt administrerer enhe-
tene og har full oversikt over hva som skjer på byggeplassen. For hvert produkt som tilknyttes Ease 
Construction betales tilknytningsavgift per enhet og dag*.

Portstyring

Dørstyring

*Tilkoblingsavgift betales i perioden en enhet er tilkoblet i Ease Construction. En enhet er definert som tilkoblet når det er datakommunikasjon mellom enheten og Ease Construc-
tion. Perioden starter med den dagen enheten kobles til arbeidsplassen Ease Construction. Perioden løper da til, men ikke inkludert, den første sammenhengende perioden på 
minst syv dager hvor enheten ikke lenger er koblet til Ease Byggeplass.

Produkt Beskrivelse Tilknytningsgebyr / dag

Dørsystem
Elektronisk dørlås for å øke sikkerheten gjennom adgangskontroll
innkjøring til for eksempel skur og containere.

   12 kr

Maskinstyring

Produkt Beskrivelse Tilknytningsgebyr / dag

Maskin-
styring

Med Infobric maskinstyring kan du administrere tillatelser og overvåke bruken av 
heiser og andre maskiner på byggeplassen. Systemet kan også brukes til smart 
og effektiv styring av flåten (Fleet Management).

11 kr

Produkt Beskrivelse Tilknytningsgebyr / dag

Kontrollboks
Med kontrollboks kan du utstyre porter eller låser med elektronisk
styring og enkelt angi rettighetene i Ease Construction.

   45 kr
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Smartlås
Produkt Beskrivelse Tilknytningsgebyr / dag

Mobil dørlås

Mobil og trådløs dørlås. Låsen åpnes med Ease CheckIn-appen og rettig-

hetsplanen settes i Ease Construction. Full oversikt i appen over låsene 

du har tilgang til på hver arbeidsplass og hvilke tider det gis tilgang. Konfi-

gurasjon og administrasjon av låsen gjøres direkte i appen.

   12 kr**

Mobil dørlås 
Inngangsenhet

 12 kr**

Med Ease Smart Lock tar vi byggeprosjektet
vekk fra tidkrevende nøkkelhåndtering
og inn i den digitale verden.

Ease Smart Lock

https://infobric.no/construction/no/bestill-produkter/dorsystem/ease-smart-lock/

Nøkkelfri låsestyring for inngangssystemer. Låsen åpnes med Ease 

CheckIn-appen og rettighetsplanen settes i Ease Construction. Full over-

sikt i appen over låsene du har tilgang til på hver arbeidsplass og hvilke 

tider det gis tilgang. Konfigurasjon og administrasjon av låsen gjøres i 

appen.

**Tilkoblingsavgift betales i perioden en enhet er lagt ut på et prosjekt i Ease Construction. Perioden starter med den dagen enheten settes opp på Ease Byg-

geplass. En enhet defineres som lagt inn når den er lagt inn under arbeidsplassenheter i webtjenesten. Perioden løper da til, men ikke inkludert, første sammen-

hengende periode på minst syv dager når enheten ikke lenger er utplassert på Ease Byggeplass.
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Infobric AS Universitetsgata 10, 
0164 Oslo
Telefon +47 4000 1451
info@infobric.no

Welcome to a world of Ease.
Les og bestill din løsning via nettsiden eller kontakt oss så hjelper 
vi deg i gang. Les mer på www.infobricconstruction.no

Vil du bestille våre tjenester?

Kontakt oss på telefon 
4000 1451

Eller finn din lokale selger på:
https://infobric.no/construction/no/kontakt/




