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1. Infobric Ease personaljournal – tjenester 

Infobric Ease-tjeneste  Beskrivelse av tjenesten 

Infobric Ease  

 

Infobric Ease er en nettbasert tjeneste som brukes for å 

skape orden og system på arbeidsplasser. I tjenesten 

håndteres personer, foretak og enheter som er koblet til 

arbeidsplassen.  

Tilkobling av Regbox 

 

Smidig og fleksibel løsning for personaljournal på alle 

typer arbeidsplasser. Med innebygde kortlesere for inn- og 

utsjekking med RFID-kort. 

Tilkobling av 

mobilappen Ease 

CheckIn  

 

Appen Ease CheckIn er en rask og enkel måte å registrere 

nærvær med en smarttelefon. Appen gjør det lett å holde 

personaljournalen oppdatert og reduserer 

administrasjonen på arbeidsplassen.  

Rapport: 

Nærværsliste 
 

Nærværslisten kan ved behov genereres fra tjenesten for å 

vise hvem som er til stede på arbeidsplassen. 

Rapport: 

Personaljournal til 

Skatteverket 
 

Tjenesten støtter å sende personaljournalen til 

Skatteverket. 

Andre rapporter 

 I tillegg til ovenstående rapporter er det mulig for kunden å 

legge til ytterligere rapporter som til enhver tid kan inngå i 

tjenesten Infobric Ease.  
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2. Infobric Ease merverditjenester 

For ytterligere å øke sikkerheten og effektiviteten på arbeidsplassen kan Infobric tilby et komplett 

sortiment av produkter og tjenester, f.eks. adgangskontrollsystem med porter og dørlås. Alle produkter er 

integrert i nettjenesten Infobric Ease. Følgende merverditjenester er mulige i Ease. 

Infobric Ease 

merverditjeneste 

 Beskrivelse av tjenesten 

Tilkobling av dørlås 

 

Elektronisk dørlås for å øke sikkerheten gjennom 

rettighetsstyrt adgangskontroll til for eksempel boder og 

containere. Rettigheter og skjemaer settes enkelt i 

Infobric Ease. 

Tilkobling av mobil 

dørlås (Ease Smart 

Lock) 

 Elektronisk, mobil dørlås som monteres enkelt og 

problemfritt. Passer midlertidige prosjekter eller 

prosjekter som krever mye nøkkelhåndtering. Låsen 

åpnes med appen Ease CheckIn. 

Tilkobling av 

kjøretøygrind 

 

Kjøretøygrinden er et bra verktøy for å øke sikkerheten og 

skape en effektiv logistikk. Styrer inn- og utleveringer til 

arbeidsplassen. Rettigheter og skjemaer settes enkelt i 

Infobric Ease. 

Tilkobling av 

persongrind 
 

Med persongrinden er det enkelt å øke sikkerheten og 

styre strømmen av personer på arbeidsplassen. 

Persongrinden gir deg også en elektronisk 

personaljournal over hvem som er aktive på 

arbeidsplassen. 

Tilkobling av 

maskinstyrning 
 

Med Infobric maskinstyring kan du rettighetsstyre og 

følge opp bruken av lifter og andre maskiner på 

arbeidsplassen. Systemet kan også brukes for en smart 

og effektiv håndtering av maskinparken (Fleet 

Management). 

Tilkobling av 

energistyring 

 

Styring av elektronisk utstyr for å tilpasse temperaturen i 

boder og containere etter hvordan arbeidsplassen er 

bemannet, og oppfølging av prosjektets energiforbruk. 

Tilkobling av 

Controlbox 

  

Med Controlbox-en kan du styre eksisterende grinder 

eller låser og enkelt sette rettighetene i Infobric Ease. 

 

 

 

3. Systemforvalter og support  

 I tjenesten inngår brukersupport for systembruker. Detaljert informasjon finnes på Infobrics nettside 

www.infobric.no.  
 

  


