
Att implementera 
Skötsel i Xpand
Vad kostar det, hur går det till och hur lång 
tid tar det? Svaren får du här.



Köp till

Konsulthjälp för... 

 » .. Att fylla Xpand med mjuka värden som 
exempelvis inmatning av åtgärder eller 
bistå vid inventering

 » .. Att skapa åtgärdspaket

Halvdagsutbildning  
 
För era superanvändare. Lär er hela flödet 
i skötselmodulen, från att lägga ut åtgärd i 
fastighetsbasen till avslutat ärende. 

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

Vad ingår i införandet?
 
Införandet av skötselmodulen görs enligt Aareons väl beprövade standard, komersiellt kallad för Best 
Practice. I den ingår följande aktiviteteter: 

 » Vi går tillsammans med er igenom Skötselmodulens verktyg och tabeller samt fastighetsbas för att skapa 
en förståelse om modulens omfattning och funktionalitet.  

 » Vi bidrar med Best Practice-kunskap om hur och var man bäst placerar åtgärder från skötselmodulen i 
fastighetsbasen dvs. på vilken nivå i fastighetsbasen (förvaltningsenhet, byggnad markyta osv).  

 » Vi skapar ett favoritpaket för utförare av ärenden (fastighetsskötare/drifttekniker). 
   

 » Vi sätter upp arbetsordertyp och arbetsorderkategori i samråd med kunden.

Utgångspunkten är alltid att tjänsten utförs på standardversionen av Aareon Incit Xpand.

Ni behöver 
 » Tillsätta en projektledare som leder och följer 

upp projektet samt tillsätter nödvändig annan 
kompetens som har kunskap om er verksamhet för 
att säkerställa att införandet håller rätt kvalitet.  

 » Tillsätta en superanvändare som säkerställer all 
nödvändig input från er verksamhet.  

 » Definiera tjänsten i detalj med vår projektledare, 
baserat på angiven tjänstebeskrivning. 

 » Tillhandahålla nödvändig utrustning för 
genomförandet av tjänsten. 

 » För att kunna skapa ärenden från skötselmodulen 
behöver ni ha ärendehanteringsmodulen. 

 » I den utsträckning utförandet av tjänsten kräver, 
tillhandahålla resurser efter önskan från oss.

Pris- och tidsåtgång 
Införandet utförs på löpande räkning enligt 
Aareons prislista för tjänster som du hittar 
på våra supportsidor. Införadet är bedömt att ta 
cirka 3 dagar, vilket innebär cirka 40 000 kr. 

Bedömningen av tidsåtgång för införandet 
baseras på Aareons erfarenhet av liknande 
uppdrag.
 
Bedömningen är ett riktpris och till förtydligande 
ska framhållas att den inte är bindande på 
något sätt. Den kan komma att ändras under 
genomförandet. SJälvklart informerar vi er om 
vi tror att tiden i betydande utsträckning kommer 
att överskridas. 


