
ERBJUDANDE!

1000 kr rabatt*

*Vi bokning av två deltagare eller fler för utbildning 
i Aareon Incit Xpand blir priset billigare redan från 

deltagare nummer två. Boka fler från företaget och 
utnyttja rabatten!

Aareon
Centrala 
Utbildningar
Utveckla dina kunskaper i Aareon Incit Xpand. 
Under våren har vi flera utbildningstillfällen i Stockholm, Göteborg 
och Växjö för dig som är användare inom våra tekniska och 
administrativa moduler.



KURSUTBUD VÅREN 2020
För att bli mer kostnadseffektiv och underlätta ditt dagliga arbete i Aareon Incit 
Xpand är detta ett perfekt tillfälle att fördjupa dina kunskaper. 
Våra utbildningar bygger på teoretisk genomgång och praktiska övningar och ger 
dig de rätta verktygen för arbetet. 

I kursavgiften ingår tillgång till egen dator, lunch och fika och ni utbildas av våra konsulter 
som har både bred och djup kunskap inom området och efter avslutad utbildning erhåller 
du ett diplom som bevis. 

Tiden för utbildningen är 09.00 - 16.00 och kurslokalerna ligger centralt i varje 
utbildningsort. 

Lexicon Göteborg
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg

Lexicon Stockholm
Klarabergsviadukten 70
Stockholm

Lexicon Växjö
Hjalmar Petris Väg
352 46 Växjö

ERBJUDANDE – 1000 kr rabatt/person*
Ordinarie pris 6 900 kr per person. 
*Vid bokning av två deltagare eller fler för utbildning i Aareon Incit Xpand blir priset billigare redan 
från deltagare nummer två. Boka fler från företaget och utnyttja rabatten!

Utbildarna var mycket tydliga och strukturerade 
och det var lätt att förstå.

Catarina Blomqvist, AB Alebyggen 
(Grundutbildning i Gbg nov-19)

Bra med en uppfräschning, samt få in tips om 
bra favoriter som underlättar i hanteringen av 

hyreskontrakt, bevakningsfunktioner mm.

Sofia Persson, Nynäshamns Kommun 
(Utbildning Hyra nov-19)

För anmälan                                        så kommer du vidare till information och registrering.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post; office.manager@aareon.com 
eller på telefon 031-725 43 00.

KLICKA HÄR

https://www.aareon.se/Event/Centrala_Utbildningar_i_Incit_Xpand.349524.html


FÖRVALTARUTBILDNING FÖR SYSTEMANSVARIG

Kursen vänder sig till dig som är systemansvarig av Aareon Incit Xpand. På 
utbildningen går vi igenom centrala funktioner som behörighetssystem, 
behörighetsgrupper och användare enligt Aareons Best Practice*. Vi djupdyker 
i modulens administrativa möjligheter samt vilka API:er som finns i systemet.
*Aareon Best Practice är en portfölj med dokumenterade rekommendationer på hur vårt system bör 
användas för att stödja de vanligaste verksamhetsprocesserna. 

Kursen omfattar:
• Modulinställningar
• Versionshantering
• Export och import
• Hantering testdatabas
• Batch

ENERGIUPPFÖLJNING

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med energiuppföljning och analys. 
Under utbildningen får du lära dig att skapa mätpunkter och göra mätarbyten, 
hantera tariffer och dess priser samt att ta ut rapporter för analys och styrning. 
Praktiska övningar för olika typer av avläsningar som import av mätvärden 
och egen avläsning via mobil är en del av de praktiska övningar som kursen 
behandlar. 

Kursen omfattar:
• Mätarstruktur och mätarbyten
• Graddagskorrigering och energiindex
• Tariffer
• Hantering solvärme och värmepumpar
• Elektronisk samt mobil mätvärdesinsamling
• Rapporter och analys

EFFEKTIVISERA DIN ARBETSDAG!
GRUNDUTBILDNING AAREON INCIT XPAND

Denna utbildning är för dig som är ny och vill lära dig grunderna i systemet, 
eller för dig som arbetat i systemet tidigare och vill friska upp dina kunskaper. 
Vi kommer att visa funktioner och finesser som underlättar ert dagliga arbete. 
Du som kursdeltagare får ta del av både teori och praktiska övningar. 

Kursen omfattar:
• Navigering och objektshantering i Fastighetsbasen
• Urval, favoriter och visualisering
• Sökningar, kontakt och dess roller
• Rapporter, exporter och utskrifter
• Menysystemet

Växjö 2 april
Anmälan senast 17 mars 

Göteborg 7 april
Anmälan senast 23 mars

Stockholm 23 april
Anmälan senast 7 april

Växjö 1 april
Anmälan senast 16 mars 

Göteborg 8 april
Anmälan senast 23 mars

Stockholm 22 april
Anmälan senast 6 april

Växjö 31 mars
Anmälan senast 16 mars 

Göteborg 7 april
Anmälan senast 23 mars

Stockholm 21 april
Anmälan senast 6 april



AAREON INCIT XPAND - KOPPLAT TILL GDPR

Utbildningen syftar till att ge förståelse för funktioner i Incit Xpand kopplat till 
GDPR. Målet är att tillhandahålla verktyg för att komma igång med rensningar i 
systemet. Du som kursdeltagare får ta del av både teori och praktiska övningar. 

Kursen omfattar:
• Allmänt om GDPR i Incit Xpand
• Rensning 
• Registerutdrag 
• Dataportabilitet 
• Pseudonymisering

HYRA - FÖRDJUPNING

Utbildningen riktar sig till dig som redan arbetar i Hyresmodulen men vill 
fördjupa dina kunskaper. 

Kursen omfattar:
• Hyresförändring
• Hyresartiklar och kontering
• Förbered avisering
• Betalningar
• Amorteringsplan
• Fakturering
• Rapporter och favoriter

HYRA - GRUNDUTBILDNING

Utbildningen är för dig som arbetar med hyresadministration och 
reskontrahantering. Oavsett om du arbetar med bostäder, lokaler eller 
bilplatser kommer utbildningen att ge dig de grundkunskaper du behöver. Du 
som kursdeltagare får ta del av både teori och praktiska övningar. 

Kursen omfattar:
• Skapa och samdebitera kontrakt
• Uppsägning och bevakning av kontrakt
• Grundhyra och Kontraktshyra
• Enstaka avisering
• Kreditera eller makulera
• Andrahandsuthyrning
• Favoriter

Växjö 2 april
Anmälan senast 16 mars 

Göteborg 16 april
Anmälan senast 31 mars

Stockholm 7 maj
Anmälan senast 20 april

Stockholm 15 april
Anmälan senast 30 mars

Växjö 1 april
Anmälan senast 16 mars 

Göteborg 15 april
Anmälan senast 30 mars

Stockholm 6 maj
Anmälan senast 20 april



PLANERAT UNDERHÅLL
Kursen tillhandahåller en komplett handledning i hur modulen Planerat 
Underhåll används i det dagliga arbetet enligt Aareons Best Practice*. Vi går 
igenom strukturen i boken Underhållskostnader, som medföljer modulen, 
och hur man skapar och uppdaterar underhållsplaner från webb i olika 
mobila enheter. Denna kurs omfattar funktionerna inventering, inhämtning av 
underlag och inläggning av data i Incit Xpand. 
*Aareon Best Practice är en portfölj med dokumenterade rekommendationer på hur vårt system bör 
användas för att stödja de vanligaste verksamhetsprocesserna. 

Kursen omfattar:
• Åtgärdsregister
• Skapa underhållsplan
• Revidera underhållsplan
• Kostnadsomräkningar
• Rapportuttag
• PuWEBB

BLANKETTHANTERING

Under kursen får du grundläggande kunskaper i skapande och justering av 
blanketter. Kursen ger grundläggande kunskaper om funktioner i verktyget List 
& Label och hur du skräddarsyr layout av era blanketter. 

Kursen omfattar:
• Verktyget List & Label och dess grundläggande funktioner
• Hur man skapar och förändrar blanketter

KUNDRESKONTRA

Utbildningsdagen är för dig som arbetar med kundreskontrahantering. Du 
får kunskaper i att sköta inbetalning och kravhantering. Vi går också igenom 
kreditbedömning samt hur kundförluster hanteras. Dagen avslutas med 
avstämning som inkluderar rapporter. Du som kursdeltagare får ta del av både 
teori och praktiska övningar. 

Kursen omfattar:
• Betalningar
• Amorteringsplan
• Fakturering
• Rapporter och favoriter
• Kravhantering
• Kundförluster
• Avstämning mot bokföring
• Kreditkontroller

Växjö 6 maj
Anmälan senast 20 april

Göteborg 13 maj
Anmälan senast 27 april

Stockholm 19 maj
Anmälan senast 4 maj

Växjö 7 maj
Anmälan senast 21 april

Göteborg 14 maj
Anmälan senast 28 april

Stockholm 20 maj
Anmälan senast 4 maj

Växjö 5 maj
Anmälan senast 20 april

Göteborg 12 maj
Anmälan senast 27 april

Stockholm 19 maj
Anmälan senast 4 maj


