
I Sverige har Delfi  Technologies och Service Node 
implementerat en digital fastighetslösning för fast-
ighetsbolaget Uppsalahem AB.

Lösningen består av Breece energisnåla e-ink dis-
player/skyltar, som håller i många år - utan behov för 
utbyte av batterier. Fastighetsinformation och lägen-
hetsinformation uppdateras enkelt och omedelbart 
när justeringen görs i fastighetssystemet varvid både 
postboxar, fastighetsregister, namnskyltar vid lägen-
hetsdörr, etc uppdateras automatiskt.

PILOTPROJEKT MED UPPSALAHEM
Uppsalas kommunala fastighetsbolag Uppsalahem 
AB insåg att mycket onödig tid lades av deras perso- 
nal på att byta namnskyltar på lägenheter, postbox-
ar och trapphusregister i deras studentbostäder där 
in- och utfl yttningsfrekvens är hög. För att lösa detta 
började man söka efter ett kostnadseff ektivt och lätt 
installerat alternativ med minimalt ingrepp i fastighets-
boxarna och själva fastigheten.

Uppsalahem AB är Uppsalas ledande bostadsbolag 
med cirka 17 000 bostäder och närmare 30 000 invå-
nare. Sedan 1946 har Uppsalahem AB byggt mer än 
20 000 bostäder och är därmed en av Uppsalas störs-
ta byggherre.

DIGITALISERAR BEHOVET 
AV DOKUMENTATION
Service Node är ett svenskt nystartat företag baserat i 
Umeå. Företaget arbetar för att eliminera onödigt pap-
persarbete och digitalisera behovet av dokumentation. 
På detta sätt gör företaget nödvändig information till-
gänglig för alla som behöver ha tillgång till den. Idag 
hjälper Service Node serviceföretag/fastighetsägare 
med både utrustning och lösning för att arbeta smar-
tare och mer eff ektivt i sina service- och underhålls-
arbeten.

- Det är ett stort nöje att kunna lansera vår lösning 
med digital fastighetsinformation tillsammans med vår 
pilotkund Uppsalahem AB. Även ett stort tack till vår 
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samarbetspartner Delfi Technologies, säger Johannes 
Nylund, Founder / CEO hos Service Node.

Delfi Technologies har i mer än 33 år levererat mjuk- 
och hårdvarulösningar till kunder i hela Europa. Bre-
ece Moln lösningen med elektroniska displayer är 
otroligt fl exibel och passar till alla typer av branscher 
och har idag levererats till ett antal olika verksamhets-
områden där ibland dagligvarubutiker & kedjor, bygg-
varuhus, apotek, elektronik, kosmetik, sport, fabrik & 
tillverkning, lagerlösningar, fastighetslösningar etc. 

Med direkta förbindelse till fastighetsregistret (eller 
andra datakällor), blir de elektroniska skyltarna  auto-
matiskt uppdaterade via Breece trådlösa nätverk. 
Skyltarna kan också automatiskt anslutas till ett kalen-
dersystem och användas som mötesrumsskyltar på 
kontor, skolor och universitet, med mera.

DIGITALTA FASTIGHETSSKYLTAR
Vi erbjuder digitala fastighetsskyltar till fl erbostadshus 
som inte kräver någon kabeldragning till displayerna. 
Med digitala skyltar i fastigheten slipper man åka ut 
och byta det fysiska skyltarna eftersom våra skyltar 
uppdateras automatiskt när du gör din ändring i fast-
ighetssystemet.

ENKELT MONTAGE
Att digitalisera ett trapphus har aldrig varit enklare. 
Traditionellt så behövs kabeldragning till varje enskild 

display. Men med våra displayer så slipper man detta 
då displayerna drivs med batterier och kommunicerar 
trådlöst med centralenheter.Ingen kabeldragning till 
displayerna

• Trådlös kommunikation

• Batteridrift i minst 5 år

TRAPPHUSTAVLOR
Med samma teknik som dörrskyltarna kan du även 
samla all information till boende på ett ställe

• Trapphusregister

• Information till boende

• Energideklarationer och besiktningsintyg

ELEKTRONISKT BLÄCK
Skärmtekniken i displayerna är så kallat elektroniskt 
bläck (elektroniskt papper) är den teknik som vanligt- 
vis används i läsplattor. Tekniken innebär att skärmen 
på displayen bara drar ström när innehållet på skär- 
men ändras.

INTEGRATION MOT FASTIGHETSSYSTEM
Med hjälp av integreringar så skapar vi en brygga mel-
lan ditt fastighetssystem och displayerna. Då kommer 
dessa att uppdateras automatiskt när nya personer 
fl yttar in.
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 Trapphusregister

 Information till boende

 Förrådsinformation

 Energideklarationer och besiktningsintyg

 Parkeringsplats i garaget


