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Aptus utvikler og produserer kundenære sikkerhets- og informasjonssystemer
for tryggere bygninger og triveligere bomiljøer

Aptusportal Styra

Aptusportal Styra

Til for alle

I vår webtjeneste Aptusportal Styra kan

Aptusportal Styra er tilgjengelighetstilpasset. Det innebærer

leietakere og leilighetsinnehavere bestille

at byggeiere har mulighet til å tilby alle – uansett funksjons-

vasketid, håndtere nøkler og lese individuelle
meldinger fra byggeieren. Leilighetsinnehaveren kan også melde fra om feil og følge
med på energiforbruket sitt. Man kan håndtere tjenestene via smarttelefon, nettbrett

hemming – å benytte deres tjenester.

Moduloppbygd
Bygg og tilpass Aptusportal Styra etter dine behov. Begynn
med noen moduler og bygg ut med flere senere når det er
behov for det.

og datamaskin.
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MODULPAKKE 1: GRUNNLISENS

MODULEN LÅS & NØKLER Denne modulen tilbyr brukeren å endre, sperre eller aktivere koder, samt sperre

MODULEN HJEM Dette er startsiden for Aptusportal

eller aktivere berøringsfrie nøkler. I Aptusportal Styra

Styra. Her blir leilighetsinnehaveren ønsket velkommen

kan man også håndtere berøringsfrie nøkler og koder

med tekst og bilde. På denne siden finner du også indivi-

for leilighetslåsen Yale Doorman. Du kan også oppret-

duelle meldinger og artikler.

te besøkskoder som gjelder i entré- og leilighetslåsen.

MODULEN BOOKE I denne modulen booker leietakeren

MODULPAKKE 3: FORBRUK

f.eks. vaskerommet, badstuen eller fellesrom.
MODULEN FORBRUK Denne modulen skaper incitaMODULEN FEILMELDING Tett avløp. Feil på kjøleskapet.

ment til å holde nede energiforbruket. Leilighetsinneha-

I denne modulen kan leilighetsinnehaveren legge inn feil-

veren kan følge med på forbruket via tabeller og kurver.

meldinger på en praktisk måte.

Modulen bruker FDBWebService for å hente informasjon
fra Aptus forbruksdatabase. OBS! Gjelder bare for eksis-

MODULPAKKE 2: LÅSE OG LÅS & NØKLER

terende kunder med Aptus’ innsamling av målinger. Ikke
nysalg.

MODULEN LÅSE Her har leilighetsinnehaveren mulighet
til å låse og låse opp leilighetsdørens Yale Doorman-lås,

MODULPAKKE 4: EKSTERNE LENKER

samt sjekke hendelser for låsen. Dessuten gjør denne
modulen det mulig å se hvem som ringer på porttelefo-

MODULEN EKSTERNE LENKER Her kan man publisere

nen samt å låse opp entrédøren via appen Aptus Home.

alt fra nyheter til individuell informasjon, f.eks. energiforbruk levert fra eksterne leverandører. Man kan også
bruke modulen til å presentere borettslagets eller eiendomsselskapets hjemmeside.

Tilgjengelighetstilpasset

Brukertestet

Femten til tjue prosent av befolkningen har en eller annen

Aptusportal Styra er utviklet gjennom brukertester og et tett

form for funksjonshemming. Det finnes mange grunner til

samarbeid med Funka. Uansett om du sitter på bussen eller

at personer ikke kan benytte skjermer og lese ulike bud-

om solen lyser på skjermen, skal du likevel kunne håndtere

skap der. Man kan være synshemmet eller ikke ha mulighet

Aptusportal Styra.

til å se budskapene av andre grunner. Dessuten finnes det
regler som må overholdes ifølge loven. Aptusportal Styra er
utviklet på grunnlag av disse kravene. Blant annet finnes det
støtte for tekst til tale og tastaturnavigering.

”Funka jobber for å gjøre samfunnet så tilgjengelig som mulig, uansett
funksjonsevne. Da er det ekstra interessant å jobbe i prosjekter som påvirker
mange mennesker i deres hverdag. Å låse opp døren, booke vasketid, badstue
og lignende er selvfølgelig noe som alle skal ha rett til å gjøre, uansett om du
har nedsatt motorikk, er synshemmet eller er uvant med teknologi.”
Hampus Sethfors, tilgjengelighets- og anvendbarhetsekspert hos Funka.

FOR INSTALLATØR/FORHANDLER
SLIK BESTILLER DU APTUSPORTAL STYRA
Eksempelet nedenfor gjelder kjøp til borettslag*

Aptus Home
Aptus Home er en videreutvikling av vår webplattform Aptusportal Styra. I denne appen kan beboer håndtere egne

1.

Kontakt Aptus’ ordreavdeling.

2.

Bestill Aptusportal Styra Bo Start- 10-900-314

3.

Bestill Aptusportal Styra Bo Grunn Årlig- 10-900-315
(obligatorisk årlig lisenskostnad). Modulene Hjem, Bestille og Feilmelding inngår.

4.

vice om borettslagets navn, organisasjonsnummer,

nøkkelbrikker, styre sin egen leilighetslås, lese felles og indi-

postadresse, postnummer og poststed. Hvis kunden vil

viduelle meldinger fra styret, sende feilmeldinger og booke

ha faktura via e-post, noe vi anbefaler, vil vi også ha e-

fellesrom til eget bruk. Du kan til og med se hvem som ringer
på porttelefonen.

fakturaadresse.
5.

Last ned appen fra Google Play eller Appstore

2.

Skriv inn brukernavn, passord og server-URL
(henvend deg til styreleder/forvalter hvis du mangler
innloggingsinfo)

Aptus sender avtalen til din borettslagskunde og den
signeres digitalt via tjenesten Verified. Til dette trenger

SLIK LASTER DU NED:
1.

Ved bestilling må du gi opplysninger til vår kundeser-

vi en gyldig e-postadresse til avtaleinngåeren hos din
kunde.
6.

Ordrebekreftelse på din bestilling sendes som PDF via
e-post til deg.

7.

Vil man bygge ut grensesnittet, kan det gjøres med f.eks.
modulene Aptusportal Styra Bo Låser & Nøkler Årlig 10900-317, Aptusportal Styra Bo Eksterne Lenker Årlig10-900-319.

Hvis du ikke allerede har tilgang til Aptus-programvaren Styra, laster du den ned fra Aptus’ hjemmeside eller bestiller
den via ordreavdelingen, artikkelnummer 10-900-78
* Det finnes også artikler for eiendomsselskaper. Hvis du har
spørsmål, kontakter du selgeren din.

KONTAKT
APTUS ELEKTRONIK AB Åkarevägen 1,
SE-435 33 Mölnlycke, Sverige
Telefon sentralbord: +46 (0)31 68 97 00
salg: +46 (0)31 68 97 10
Aptus.Order@assaabloy.com, www.aptus.se

