
Boenderegistret

Hosting ingår

Hosting, det vill säga lagring och 

kommunikation med en molnserver, 

ingår alltid

Backup av data

Vi lagrar flera versioner av datan, så man 

behöver aldrig vara orolig att något ska 

försvinna eller kunna göras ogjort

Enkelt och lättförståeligt

Jämfört med andra system är 

Boenderegistret enkelt att hantera och 

kräver inga förkunskaper eller utbildning

Ingen mjukvara behövs

Hela systemet hanteras i en webbläsare, 

exempelvis i en telefon eller dator, och 

ingen programvara behövs

Automatiska uppdateringar

Både Boenderegistret och 

programvaran i produkter uppdateras 

löpande utan att användaren behöver 

göra något

Distansförvaltning

Hela systemet hanteras över internet, 

vilket innebär ständig tillgång och att 

förändringar kan göras oavsett var 

administratören är

Förvalta på dina villkor
Boenderegistret är ett webbverktyg för konfiguration och 
förvaltning av Dinbox produkter och fastighetens namnregister, 
taggar, passersystem, bokningscheman och porttelefoni. 
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Max antal produkter

Totala antalet digitala produkter

Max antal boende

Antalet slutanvändare

Egenförvaltning

Möjlighet att välja om boende själva ska 

kunna logga in och ändra exempelvis 

telefonnummer i porttelefonen

Slutkundssupport

Kostnaden för slutkund att få hjälp och 

support från Dinbox

Adminkonton

Antalet adminkonton

Administratörsrättigheter

Konfigurera vem som ska ha vilka rättigheter

Integrationer

Om möjligheten finns för 

tredjepartsintegration, exempelvis en annan 

leverantörs nycklar

Pris

Kan betalas antingen månads- eller årsvis

Basic

Basic är vårt enklaste paket för den mindre 

fastighetsägaren. För de som inte behöver 

mycket förvaltning och enbart har få produkter 

installerade är det mer än tillräckligt.

Standard

Standard är vår vanligaste lösning och passar för 

både små och medelstora fastigheter. Utöver fler 

boende och enheter finns det också möjlighet för 

egenförvaltning för de boende.

Professional

Vid allt från medelstora till större installationer 

passar Professional bra. Här ingår också fri 

slutkundssupport, flera adminkonton och 

administratörsrättigheter och möjligheter att 

integrera med andra system.

Enterprise

Enterprise är nivån för större fastighetsbolag, 

förvaltare och återförsäljare. Vi ser över era behov, 

er kundbas och kommer gemensamt fram till den 

bästa lösningen.

Nivåer

Basic Standard Professional Enterprise

Max antal produkter 30 100 200

Max antal boende 70 300 600

Egenförvaltning Nej Ja Ja

Slutkundssupport Minuttaxa Minuttaxa Fri
Tas fram i samarbete 

med kunden

Adminkonton 1 5 20

Administratörsrättigheter Nej Nej Ja

Integrationer Nej Nej Ja

   Pris 299 kr/mån 749 kr/mån 1499 kr/mån Offert
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