
Vi hjälper er att 
komma igång med 
skötselarbetet i Xpand!
Med hjälp av Xpand uppdaterade åtgärdsregister för 
AFF kan ni hålla ordning på era skötselplaner och tryggt 
budgetera för kommande period. Med åtgärdsregistret kan 
ni spara både tid och kostnader genom att effektivisera 
både arbetssätt och underhållsplaner. 



Bronspaketet passar bra för mindre företagen eller för er som är beredda att göra en större del av jobbet 
själva och bara behöver Aareon för delar av uppgraderingen.

Rensning
 » Befintligt åtgärdsregister enligt gamla AFF (AFF05/AFF11) och ersätter med nytt 

åtgärdsregister enligt AFF.
 » Befintligt register Huvudgrupp samt Åtgärdsgrupp nivå 1 och 2 och ersätter med 

ny struktur enligt AFF.
 » Befintliga vecko- och dagmallar och ersätter med nya.

Eventuell redan gjord skötselplanering tas bort. 

Yrkeskategoriregister uppdateras.

En grund med färdiga skötselpaket implementeras.

BRONSPAKETET

Vid frågor, kontakta din säljare eller info@aareon.se

För er som vill komma igång med modulen Skötsel i Xpand eller vill göra en ny 
planering. Detta ingår:



Rensning
 » Befintligt åtgärdsregister enligt gamla AFF (AFF05/AFF11) inklusive egna 

åtgärder för de åtgärder som inte använts. Komplettera med nytt 
åtgärdsregister enligt AFF.

 » Befintligt register för Huvudgrupp samt Åtgärdsgrupp nivå 1 och 2 och ersätt med 
nya strukturen för AFF.

 » Befintliga vecko- och dagmallar som ej har använts. De som är använda markeras 
med en speciell markering för att senare kunna tas bort.

Yrkeskategoriregister uppdateras. 

En grund med färdiga skötselpaket implementeras. Befintliga skötselpaket 
uppdateras.

Ersätter befintligt åtgärdsregister med nytt. Ta bort återstoden av befintliga 
åtgärder enligt gamla AFF-strukturen samt befintliga vecko- och dagmallar.

För er som använder modulen Skötsel i Xpand men nu vill uppdatera åtgärdsregistret. 
Detta ingår:

SILVERPAKETET

Vid frågor, kontakta din säljare eller info@aareon.se



Vi erbjuder heltäckande projektstöd för implementation av åtgärdsregistret- från 
början till slut.  
 
Ni får en färdig skötselplan för tio byggnader med två utemiljöområden inlagt 
i Xpand samt en uppdatering av åtgärdsregistret enligt AFF, det senaste på 
marknaden. Tillsammans analyserar vi vilka åtgärder som bör ingå, genomför 
besiktningsinventering via ritning tillsammans med er, för in data och hjälper er ta 
fram återkommande rapporter. Detta ingår:

Ta bort befintliga åtgärdsregister i Skötselmodulen i Incit Xpand och installera ett 
nytt åtgärdsregister baserat på AFF.

Vi gör en skötseldimensionering på tio byggnader (max 1 500 kvm/st) och två ute-
miljöområden.

Analys av vilka åtgärder som bör ingå.

Genomförande av besiktningsinventering via ritning.

Införande av all data i Xpand samt ta fram rapporter.

GULDPAKETET

Vid frågor, kontakta din säljare eller info@aareon.se


