
 

Besiktning Fastighet Lättanvänt 
Tidsbesparande 
Utbyggbart

SPARA TID 
Mobile inspector hjälper dig att på ett strukturerat sätt samla in alla uppgifter som 
krävs vid en besiktning. Du kan helt fokusera på innehållet och de texter som skall 
gälla inom en byggnadsdel. Textmallarna hjälper dig också att fylla i de vanligaste 
fraserna. När du är nöjd med texterna behöver aldrig lägga tid på överföring i en 
ordbehandlare då uppdragsbekräftelse och utlåtandet automatiskt genereras. Det 
gäller även innehållsförteckning och de bilagor som skall vara med.


SAMARBETE MED SBR 
Mobile inspector använder mallar och är godkänd av SBR för användning inom 
överlåtelsebesiktning. Systemet genererar automatiskt uppdragsbekräftelser och 
utlåtanden som uppfyller SBRs krav. I takt med att SBR ger ut nya versioner av 
allmänna villkor mm kommer din app automatiskt att få tillgång till dessa. 


UTBYGGBART 
Oavsett vilken nivå du startar med appen Mobile Inspector finns möjlighet att växa 
med systemet och kunna påverka det. Ett exempel kan vara om du vill kunna 
utföra fler besiktningstyper hos kunden eller om du vill komplettera med vår 
faktureringsmodul. Vill du samarbeta med andra besiktningsmän i ett nätverk finns 
alla förutsättningar för detta med vår Pro-version.


MOBILE INSPECTOR®

– Efter 20 besiktningar med Mobile Inspector insåg 
jag att detta redan är ett oumbärligt verktyg för mina 
överlåtelsebesiktningar. Jag kommer inte att kunna 
återgå till mitt gamla arbetssätt efter ha använt detta 
tidsbesparande verktyg.

HENRIK STENBERGS 
FASTIGHETSKONSULTATION AB



 
Sökes:

Byggnadsingenjörer som vill underlätta 
och spara tid i arbetet med överlåtelse-
besiktningar.


Finnes:

Lättanvänt besiktningsverktyg för iPad 
som sparar tid. Skapat och utformat 
utifrån kraven från besiktningsmän.


Mobile inspector är en mobil plattform för 
en mängd olika besiktningsuppdrag.  
På Premium fokuserar vi på att skapa så 
bra funktioner som möjligt utifrån 
besiktningsmännens krav. Samtidigt ser 
Apple Inc. till att ge oss en riktigt bra 
plattform för mobilt arbete med iPads. 
Det bara fungerar helt enkelt.

FileMaker som är den underliggande 
databasen ser sedan till att allting 
fungerar på Apples hårdvara.  
Kombinationen är oslagbar när det gäller 
att skapa ett flexibelt verktyg för det som 
du vill. Vi kan löpande enkelt justera 
funktionerna utifrån dina förändrade 
behov och alltid se till att dra nytta av 
den senaste teknologin när det gäller 
digitala läsplattor.


Mobile inspector levereras till priser som 
är i paritet med rena standardsystem. 
Premium har i över 20 år levererat 
anpassade databaslösningar till både 
små företag och globala koncerner.


ANVÄNDARVÄNLIGT 
Alla vyer i iPad har tagits fram tillsammans 
med våra användare. Det finns en inbyggd 
manual från SBR med viktiga principer vid 
Överlåtelsebesiktning. Du kan jobba med din 
iPad i både liggande och stående läge.

SUPPORT 
Med abonnemanget ingår vår support för 
att säkerställa att du får maximal nytta 
med ditt verktyg. Vi hjälper dig också att 
komma igång med en minimal tröskel.

INBYGGD BACKUP 
I abonnemanget ingår alltid backup av 
datan som skapats med Mobile inspector. 
Molntjänsten gör att du alltid kan få 
tillbaka dina objekt, besiktningar som 
under åren genomförts. 

DITT BIBLIOTEK 
Systemet kommer med ett antal vanligt 
förekommande färdiga texter för 
riskkonstruktioner o dylikt. Du kan själv 
komplettera och bygga på detta bibliotek.  
Det går också att dela dina texter med alla 
användare av Mobile inspector.

FOTODOKUMENTERA 
Avvikelser som hittas kan direkt 
fotodokumenteras i samband med 
noteringen. Använder man senaste 
versionen av iPads finns även blixt.

Det går att skriva ut en separat bilaga 
med all fotodokumentation till en 
besiktning.

MEJLA I PDF FORMAT 
Utlåtande och uppdragsbekräftelse 
skickas enkelt via mejl. Färdiga texter för 
Ämne och Meddelande går att ställa in för 
att automatisera ditt arbetsflöde 
ytterligare.

DITT ARBETSFLÖDE 
Det spelar ingen roll i vilken ordning du 
genomför en överlåtelsebesiktning. Mobile 
inspector är byggt för att kunna passa de 
flesta arbetsflöden. Det går även att få några 
standardnoteringar som ett komihåg för det 
du alltid har med i ett utlåtande. 

RISKANALYS 
Punkter som noteras som Riskanalys eller 
Fortsatt teknisk utredning kommer 
automatiskt under egna avsnitt.  
Utlåtandet är helt dynamisk i sidomfång 
oavsett hur många noteringar som 
tillkommer för dessa avsnitt.



Priser Plattform

SKAPAT FÖR IPAD 
Mobile inspector fungerar på alla storlekar 
av iPads. Det går att koppla iPad med 
skyddande skal som även kan innehålla 
ett externt tangentbord. Tack vare att 
appen fungerar offline utan internet-
koppling klarar batteriet en hel arbetsdag 
ute i fält och är mycket snabb.

FILEMAKER GO 16 
Mobile inspector kräver att du har laddat 
ner FileMaker Go från Appstore och är 
gratis. Mobile inspector är utvecklat för 
version 16 av FileMaker.

MOBILE INSPECTOR LIGHT 
För dig som regelbundet utför överlåtelsebesiktningar i enmansföretag är 
vår Lightversion det enklaste sättet att komma igång. Möjlighet till flera 
besiktningsmän inom företaget finns också i denna version.  
Molntjänst för backup och vår support ingår. Mobile inspector Light finns i 
två prisnivåer beroende på hur ofta besiktningar görs: 

Max 5 besiktningar per månad	 450 SEK
....................................................
Obegränsat antal besiktningar per mån.	 650 SEK
......................................
Extra besiktningsman på företaget per mån.	 300 SEK...............................

JOBBA VIDARE PÅ PC 
Med Mobile inspector Pro kan man jobba 
vidare på Windows eller Mac med de 
besiktningar som gjorts ute i fält. 
För att nå Molntjänsten online via PC 
krävs ett bredbandsabonnemang.

MOBILE INSPECTOR PRO 
Med Pro-versionen erbjuds möjlighet att hantera objekt och 
besiktningar online. Det innebär att det går att ansluta via PC i 
efterhand för att exempelvis justera besiktningens texter och sedan 
mejla och fakturera uppdraget från PC.  
Molntjänst för backup och vår support ingår.

Som ett tillägg finns möjlighet att bygga ut Mobile inspector Pro med 
fler besiktningtyper och tillhörande protokoll.


Obegränsat antal bes. inkl 2 användare  per mån.	 1 350 SEK
.................
Extra besiktningsman på företaget per mån.	 300 SEK
.............................
Som ovan plus möjlighet till flera besiktningstyper.	 Offert
.......................

+

ABONNEMANG 
Mobile inspector kräver ingen bindningstid. 
Abonnemanget faktureras kvartalsvis i förskott med 30 dagars kredit 
och löper så länge avgiften är betald. 
Abonemang som inte sagts upp faktureras en ny kvartalsperiod 
månaden innan nästa kvartalsskifte.

Alla priser exklusive mervärdesskatt.

Mobile Inspector®


