
Infracontrol Online är en molntjänst som ger full kontroll över samhällets 
infrastruktur så att vi alla kan få en enklare och bättre vardag.

Hittills använder drygt 160 statliga och kommunala infrastrukturägare Infracontrol Online 
för att förenkla sin tekniska förvaltning. Tjänsten hjälper dem att säkerställa kvaliteten på 
drift- och underhållsarbetet, förbättra sin service till invånare, företag och besökare samt 
sänka sina kostnader.

Infracontrol Online samlar in felanmälningar och synpunkter från medborgarna 
tillsammans med driftlarm från tekniska installationer, automatiserar hanteringen av 
ärenden och övervakar avhjälpande åtgärder.

Dessutom skapar tjänsten en värdefull kunskapsbas om hur samhällets infrastruktur och 
dess drift och underhåll fungerar, viken kan ligga till grund för beslut, prioritering, planering 
och genomförande av olika åtgärder.

App för medborgarna där de kan lämna 
felanmälningar och synpunkter med foton 
och plats.

Grundfunktioner för hantering av fel och synpunkter 
inkl. Google Maps, med kategorier, objekt, feltyper 
och åtgärdsrapporter.

Formulär för anmälan av fel och synpunkter som 
integreras på kundens webbplatser.

Appversion av tjänsten som ger full tillgång 
till funktioner för ärendehantering och 
rapportering av åtgärder.

Kraftfullt stöd för bevakning av 
driftentreprenader samt proaktiva åtgärder för 
att minska kostnader och förbättra service.

Det här är Infracontrol Online

Infracontrol City Intelligence

För ett mer hållbart samhälle

®



Internet of Things

Styrenheter 3G/4G
PLC-system

Larmsändare

SCADA-system

Driftövervakning / IoT

Fel i tekniska anläggningar bör upptäckas innan de hinner orsaka driftstörningar. 
Infracontrol Online har därför utformats för att samla in information från olika system 
för tekniska installationer såsom gatubelysning, pumpanläggningar eller trafiksignaler. 
Dessutom kan en mängd IoT-sensorer anslutas för olika ändamål som t.ex. vattennivå, 
flyttade objekt, luftkvalitet, nivå i sopkärl eller trafikflöden.

Infracontrol Online har en mycket öppen och flexibel arkitektur och kan kommunicera 
med alla typer av tekniska system. För närvarande är över 120 000 larmpunkter anslutna 
till tjänsten, från IoT-sensorer eller larmsändare som skickar larm via SMS till komplexa 
processystem som är anslutna via en fast nätverksanslutning.

Upptäck fel automatiskt

Enkla och lättillgängliga sätt att lämna felanmälningar och synpunkter gör att 
medborgare känner sig delaktiga i samhället och att de har möjlighet att påverka sin 
vardag.

Infracontrol erbjuder flera kanaler för rapportering av fel och synpunkter, inklusive en 
lättanvänd mobilapp som kan anpassas till kundens kommunikationsprofil.

Infracontrol Online kan enkelt integreras med andra ärendehanteringssystem eller 
appar för att både ta emot och skicka information om felanmälningar, synpunkter eller 
arbetsordrar.

Felanmälningar och synpunkter

Ta hjälp av engagerade medborgare



Infracontrol Online skapar en värdefull kunskapsbas som kan ligga till grund för 
prioritering, planering och genomförande av olika åtgärder. Såväl ansvariga som utförare 
kan använda informationen för att analysera, följa upp och säkerställa kvaliteten på drift- 
och underhållsarbetet samt säkerställa de tekniska installationernas funktion.

Det finns olika sätt att visualisera samlade data, beroende på vad man vill analysera 
och presentera. Infracontrol City Dashboard är ett exempel, där viktig information om 
infrastruktur och invånarnas synpunkter kombineras och visualiseras på ett enkelt 
övergripande sätt.

Statistik och analyser

Kvalitetssäkra verksamheten

Infracontrol Online skapar ärenden av de felanmälningar, synpunkter och larm som 
registreras i tjänsten. Tack vare en smart kategorisering distribueras de snabbt och 
enkelt till rätt person eller organisation som t.ex. underhållspersonal eller externa 
driftentreprenörer.

Det är möjligt att schemalägga när meddelandena kommer att skickas och att konfigurera 
en kedja med mottagare så att varje ärende verkligen tas om hand. 

Återkommande underhållsåtgärder såsom inspektioner, funktionskontroller eller underhåll 
kan enkelt schemaläggas. Handläggare, driftpersonal, entreprenörer och kommunens 
kundtjänst har enkelt tillgång till information om alla aktuella och avslutade ärenden.

Samtliga ärenden övervakas så att ingenting glöms bort och så att driftentreprenörernas 
SLA: er uppfylls.

Automatisera informationsflödet
Ärendehantering

Tekniska larm och 
felanmälningar från invånare

Driftpersonal och 
entreprenörer

Kontaktcenter och 
handläggare



Vill ni också komma igång?

Uppstart

En vecka

Konfiguration

Två veckor

Utbildning

En dag

Driftsättning

En dag

Infracontrol Online är färdigt att använda! Med fördefinierade kategorier och ett enkelt sätt att 
anpassa ärendehantering, kontaktinformation samt integrationer med andra system minskar vi 
tiden för implementation till minsta möjliga.

Några av våra 160+ kunder

Telefon 
+46 31 333 27 00 
 
E-post 
info@infracontrol.com 
 
Hemsida  
www.infracontrol.com

Kontakta oss

“

”

Fel som upptäcks av invånare eller 

detekteras med IoT-sensorer skickas 

till Infracontrol Online som ser till att 

informationen når rätt person för åtgärd.

Nu när vi infört felanmälan kan vi med 

enkelhet beställa arbeten till utförare, 

få det åtgärdat samt få kvittens på att 

arbetet är utfört via Infracontrol.

“

”

Vad våra kunder säger

99,99%
Tillgänglighet

15 000+
Användare

120 000
Anslutna larmpunkter

55 000+
Ärenden per månad

Infracontrol Online i siffror

Infracontrol Community

Infracontrol Community har idag över 160 medlemmar med mer än 
11 000 användare. Genom att bidra med sin kunskap hjälper de till att 
förbättra utvecklingen av Infracontrol Online. De delar med sig av sina 
erfarenheter inom teknisk förvaltning av samhällets infrastruktur och hur 
samspelet mellan samhälle, invånare, tekniska system samt drift-och 
underhållspersonal kan förbättras och förenklas.

Delad kunskap och erfarenhet


