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Digitale styre- og 
beboertjenester
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Xpand



Ekonomimoduler	
Redovisning	
Budget 
Fakturering	
Kundreskontra	
Leverantörsreskontra	
Anläggningsreskontra  
Lånereskontra	
Inköp	
Attest	
Projekt

Upplåtelsemoduler	
Hyra	
Bostadsrätt	
Kösystem	
Lägenhetsbesiktning	
Arrende	
Tomträtt	
Avtal	
Medlemshantering

Gemensamt	
Fastighetsbas	
Viewer	
Dokumentarkiv	
Blankettsystem  
CRM	
Ärendehantering

Driftsmoduler	
Energiuppföljning	
Nyckelhantering	
Besiktning	
Felanmälan	
Drift	&	
Administrationsplanering

Underhållsmoduler	
Planerat	Underhåll	
Statusbedömning 
Skötsel	
Hyresgäststyrt	Underhåll  
Tillval	
Städ

Moduler vi skal ta i bruk



Styrerommet
Mobile 

løsninger for 
ansatte

XpandAvtale-
håndtering

Utleggs-
refusjon

Innkjøps-
analyse

Vibbo

OBOS-
nøkkelen

OBOS 
OpenNet

OBOS-
banken

Vårt store bilde



Arbeidsverktøy på mobil  

• Fakturakontroll 
• Kontaktinformasjon til styrene 
• Oppgaver 
• Tid-registrering  
• Fakturagrunnlag  
• Oppslag på bilag 
• Befaringsverktøy



Fakturabehandling

Raskere, enklere, bedre 
-og mobiltilpasset









Styremøter
Bruk mindre tid på å 
opprette saker, gjøre 
vedtak og sende ut referat 
fra styremøter.



HMS
Enkel etablering og 
oppfølging av gode rutiner 
for helse, miljø og sikkerhet.



Økonomi
Integrerte banktjenester gir 
enkel oversikt over 
økonomien i borettslaget 
eller sameiet.



Leverandører 
og avtaler
Samler alle leverandører på 
ett sted, og se historikk og 
analyse over innkjøp.



Eiere og boliger
Finn enkelt frem til 
informasjon om alle eiere og 
boliger i selskapet.



Årsmøter
Med digitale årsmøter blir det 
enklere for beboerne å 
engasjere seg i viktige saker.



Utlegg
Enkel registrering og 
tilbakebetaling av utlegg for 
alle beboere på 
utlegg.obos.no.



Nøkler og tilgangsstyring





Portalen som gjør det enkelt å kommunisere 

med alle beboerne i selskapet.

Vibbo





Vibbo



Nyheter og varsler
Effektiv distribusjon av 
oppdateringer og viktige 
beskjeder fra styret.



Temaer
Gjør det enkelt å finne frem 
til praktisk informasjon og 
svar på ofte stilte spørsmål.



Kontakter
Oversikt over 
styremedlemmer og andre 
kontaktpersoner.



Min bolig
Nyttig informasjon om eierforhold 
og felleskostnader.



På deling
Vi skal styrke den opplevde verdien av å tilhøre et 
boligselskap ved å gjøre det enklere for beboerne å dele på 
ulike typer tjenester og ressurser. 



Bestill tjenester til 
boligen din



Eiliv Mæhle Liljevik 
Avdelingsdirektør Strategi og IT 

eiliv@obos.no 
Tlf. +47 98256056

Takk for meg!
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