
Livet är lättare bland molnen

©  Infracontrol AB   2011

April 2011

Nu är det enklare än någonsin att få kontroll över sin verksamhet utan att behöva investera i nya 

egna system. Med Infracontrol Online kan du lätta från alla tekniska bekymmer och låta oss ge 

dig en bättre överblick över världen. Du kanske tänker att dina behov är för små eller att det 

verkar svårt eller avancerat med en molntjänst, men det är faktiskt precis tvärtom. 

Vi har skapat den just för dig som vill förenkla vardagen till minsta möjliga kostnad och med 

minsta möjliga besvär. Varför krångla till saker i onödan?

- Teknikutvecklingen går snabbt framåt samtidigt som kraven på att ha överblick och kontroll på sin 

verksamhet ökar, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Vi ger alla en enkel möjlighet att vara med och 

dela på ett avancerat stödsystem genom att erbjuda det i form av en tjänst. 
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Livet är lättare bland molnen

Framtiden finns bland molnen

Det pratas mycket om ”molnet” nuförtiden. Det kanske låter som något nytt och främmande där man 

ersätter sina IT-system med något diffust moln ute på nätet. Men det innebär faktiskt en fantastisk 

möjlighet att förenkla vardagen och sänka kostnaderna. 

Kort sagt så handlar det om att låta någon annan ta hand om och driva de IT-system man använder. Man 

slipper då äga och förvalta systemen själv, och man har tillgång till funktioner och data på ett enkelt sätt var 

man än är. Istället för att stå för stora investerings- och driftkostnader själv, delar man kostnaden med fler 

och betalar ett abonnemang för de funktioner man använder.

Tjänster för specifika behov

”Molnet” är inte ett enda, utan används som ett samlande ord för olika tjänster för olika behov. En av dessa 

molntjänster är Infracontrol Online, som samlar ihop driftlarm, felanmälningar och synpunkter till 

lätthanterliga ärenden och styr viktiga funktioner i samhällets infrastruktur.

En stor fördel med molntjänster är att systemen bakom ständigt hålls uppdaterade. Nya funktioner, 

prestanda, säkerhetsuppdateringar och anpassning till nya behov sker kontinuerligt utan att du som 

användare behöver tänka på det. Men det är framför allt enkelheten och den låga kostnaden som får fler 

och fler att ansluta sig till Infracontrol Online:

- Många uppskattar att man så snabbt och enkelt kan komma igång och använda tjänsten och att den är 

skalbar efter ens egna behov, säger Emil Jadenberg, Infracontrol. Dessutom är kostnaden bara ca 10% av 

vad det kostar att investera i ett eget system.

Kort om Infracontrol Online

Infracontrol Online är en unik webbaserad tjänst där driftlarm, felanmälningar och synpunkter samlas till 

enkla och överskådliga ärenden. Tjänsten används även för att hantera övergripande styrning av tekniska 

funktioner inom samhällets infrastruktur som t.ex. gatubelysning eller parkeringsinformation. 

Infracontrol Online gör nytta i vardagen genom att förenkla och kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet, 

minska energiförbrukningen eller helt enkelt se till att rätt personer får rätt information i rätt tid. Tjänsten 

används idag för många olika tillämpningar av bl.a. Trafikverket, Swedavia, Oslo Sporveier och ett antal 

svenska städer och kommuner. 

Infracontrol Online kräver inga investeringar i datorutrustning eller programvaror. Det enda som behövs för 

att använda tjänsten är en vanlig webbläsare eller en mobiltelefon.


