
Vad är Panorama?
Infometrics populära webbtjänst finns i 
två versioner, för styrelsen i en brf eller 
en förvaltare samt i form av Panorama 
Home för de boende.
Med Panorama Home kan lägenhetsin-
nehavarna skapa sig en medvetenhet om 
sitt eget förbrukningsmönster och se sin 
egen konsumtion av el, vatten, tempera-
tur och värme, vilket de annars endast 
kan se genom beloppet på sin faktura. 
Om man har en hög förbrukning av exem-
pelvis el blir man varse om det och kan 
göra någonting åt det.

Panorama FastighetTM
Produktblad

Vad innebär tjänsten?
Det finns fyra klara fördelar för styrelsen 
i en brf :
Ändra tariffer
Tidigare har brf:en behövt kontakta 
Infometric för en tariffändring. Nu kan 
brf:erna själva göra ändringen, genom 
Panorama.

Få ut statistik och rapporter
Excel, PDF eller direkt på webben. Visua-
liseringar och jämförelser av fastigheter 
eller boende, enskilda mätare och mätar-
ställningar samt många fler funktioner.

Hantera frågor från boende
Skapa standardiserade brev, få smidigt 
fram information om lägenheter eller 
lokaler och ladda ned färdiga PDF-rap-
porter.

Webbaserad & responsiv
Du loggar in på Panorama på webben, 
i dator, läsplatta eller mobil. Vid förvalt-
ning av förvaltning av flera BRF:er är det 
enkelt att samla alla fastigheter i en och 
samma inloggning.
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Hur kommer man igång?
1. Infometric aktiverar tjänsten.
2. Systemet skapar automatiskt användar-
namn och inloggningar till varje lägenhet 
som styrelsen kan distribuera.
3. I boendeinloggning kan lägenhetsinne-
havaren uppdatera personuppgifter som 
mail-adress.
4. Om någon tappar bort sin inloggning 
kan man få en ny genom att klicka Glömt 
lösenord om man har registrerat e-post-
adress.
5. Om någon flyttar registeras detta enkelt i 
styrelsens portal.

Fastigheters implementering av solceller 
och billaddning i kombination med kraftigt 
skiftande elpriser under dygnet innebär en 
ökad komplexitet för våra kunder. 

Detta ställer helt nya krav på oss som mät-
tjänstleverantör. För att möta våra kunders 
behov har vi infört och kommer fortsätta 
att införa nya funktioner i Panorama. 

Några exempel på det är integration mot 
billaddplattformar, dynamiska tariffer, web-
binsamling och energiuppföljning.

Webapplikationen är anpassad för både 
läsplattor, mobil och datorer.
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