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› Bakgrund

› Vad är uPortal?

› uPortal Extranet – Lösning för förvaltningsbolag och 
kommuner

› Vart är vi nu?

› Frågor & Svar
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Bakgrund

• Incit Xpand Web Extranet används av 56 kunder

• Innehåller funktioner för:

• Ärendehantering/Felanmälan

• Dokument

• Planerat Underhåll

• Energiuppföljningsrapporter

• Rapporter

• Brand/E-learning

• Besiktning
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Bakgrund

• Bred funktionalitet

• Välbeprövad

• Samma installationspaket

• Enkel att förstå

• Kostnadseffektiv vid implementering

• Fungerar inte på mobila enheter, ej 
responsiv.

• Kräver utveckling för designändringar

• Kräver utveckling för funktionella ändringar

• Små möjligheter till design och ser äldre ut
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Med nästan 100 kommuner och ett 
flertal förvaltningsbolag som kunder 

så ville vi investera i en 
framtidsriktad portallösning!
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Vad är uPortal?

Kristoffer Sundberg Billestedt

Webbutvecklare och Designer av användarupplevelser

Kontakt:

kristoffer.sundbergbillestedt@aareon.com

072 – 372 75 53
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uPortal

• En responsiv portal för hyresgäst 

• Självservice för hyresgäst

• Självservice för fastighetsägare

• Modulbaserat / Licensdrivet -> Flexibilitet

• Content Management System

• Bygger på Umbraco
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Vad är Umbraco?

• Content Management System

• .NET-baserat 

• Open source

• Användarfokus – ”The friendly CMS”

• Många användare

• Stort community
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uPortal Extranet

• Demo av prototyp desktop

• Demo av prototyp mobil

• Hur långt har vi kommit? Demo av implementation.

• Designar och utvecklar i nära samarbete med Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

• Vi lyssnar gärna även på er input – synpunkter/behov/önskemål 

– varmt välkomna att prata med oss!
http://localhost:50483

http://bit.ly/uportalextranet
http://bit.ly/uportalextranet-mobile
http://localhost:50483/
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Sammanfattning – Vad är nytt?

• Responsivitet
Fungerar med t.ex. mobiltelefoner och surfplattor

• Fungerar med fler nivåer i fastighetsbasen
Ytterligare nivåer i fastighetsbasen är valbara i gränssnittet

• Stödjer fler fält
Fler fält är valbara och enkelt att sätta upp nya formulär

• Innehållsmässigt dynamisk
Content Managment System som gör det enkelt att 
skapa informationssidor.

• Självservice
För både kunder och er själva vilket ger lägre TCO och
ökad kundnöjdhet.
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Frågor och svar

Hur gör man om vill uppgradera eller beställa uPortal?

Kontakta din kundansvariga så hjälper de dig vidare i processen.

Vad kostar uPortal Extranet?

Beror på storleken på företaget samt vilka delar som är intressanta.

När finns det tillgängligt för att beställa och implementera?

Beställningar är möjliga att göra idag, leverans är förväntad till Q2 2019.
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Frågor?
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