
Electrolux Vision
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Electrolux Professional
Fastighetskommunikation

Hemligheten bakom trygg  
kommunikation i fastigheten



Trygg och säker bokning
Med hjälp av den användarvänliga terminalen kan boende i 
fastigheten lätt boka tvättstugan. När bokningen är genom-
förd är det endast den som bokat tiden som kan aktivera 
maskinen och få tillträde till tvättstugan. 

Systemets bokningskontroll gör det dessutom möjligt för 
fastighetsägaren att se beläggningen i tvättstugan. Till-
sammans ger det full kontroll, ökad säkerhet och definitivt en 
minimering av missnöje och stulna tvättider.

► Låg driftskostnad
► Flexibelt, många användningsområden
► Enhetlig och enkel att använda
► Språkval
► Rejäl konstruktion 
► Låg strömförbrukning
► Kan kopplas upp mot alla fabrikat.

Electrolux Vision är 
som en pålitlig vän
Det är allmänt känt att bokning, användande och eftersatt underhåll av tvättstugan ger upphov 
till onödiga diskussioner och meningsutbyten. Idag ser man därför en betydligt ökad efterfrågan 
av system som underlättar och som i förlängningen ger en fungerande och alltid fräsch tvätt- 
stuga. Electrolux Vision är ett kommunikationssystem som tillgodoser alla tänkbara krav som  
man som fastighetsägare kan ställa. Förutom en enkel och trygg bokningshantering erbjuder 
Electrolux Vision en helintegrerad fastighetskommunikation – fastighetens eget intranät.
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Electrolux Vision hjälper dig att få ordentlig kontroll på elförbrukning genom  
flexibel hantering av bokning av tvättpass. Det är dessutom ett driftsäkert system  
för hela fastighetens kommunikation.

”Slutsnackat om  
stulna tvättider,  
ludd i torktumlaren  
och maskiner  
som inte fungerar”

Electrolux Vision är flexibelt och du bestämmer själv omfattningen av 
användningsområden. Systemet kan även kopplas upp mot internet 
så att boende i fastigheten får åtkomst via dator och app, läs mer om 
det längre fram i broschyren.
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Så här enkelt fungerar
Electrolux Vision
I den här broschyren ger vi dig en övergripande översikt om hur Electrolux Vision fungerar.  
Djupare förklaring om tekniska finesser och om uppbyggnaden berättar vi gärna mer om,  
men vi kan lova att det i sin helhet är en av marknadens mest utvecklade system för fastighets-
kommunikation. Bokningen är säker och görs i tre enkla steg. På det här uppslaget ser du hur  
det fungerar och på nästa ger vi dig en inblick i systemets övriga användningsområden.

3. Intelligent maskinstyrning
Med hjälp av maskinstyrningen sker en smart kommunikation mellan bokningssystem och  
maskiner som bl a innebär att:
► Endast den som bokat kan starta programmet.
► Maskinerna känner av att valda program hinner avslutas inom tvättiden.
► Man får en säker och effektiv styrning och driftsövervakning. Om en maskin behöver service 
 skickas ett automatiskt meddelande till serviceenheten.

Maskinstatus
Maskinstatusfunktionen gör att du, på webben och i din app, kan följa hur lång tid det är kvar på ditt tvättprogram. När maskinen 
är klar kommer det en avsiering i din telefon.

1. Electrolux Vision, bokning av tvättid
Via den stora och användarvänliga färgskärmen görs bokningen av tvättiden. Varje 
lägenhet/boende har sin egen inloggning, se vidare Tryggt passersystem. Som alternativ 
till den stora skärmen finns Electrolux Vision Light, en mindre enhet som också erbjuder en 
flexibel funktionalitet. 

2. Dags för tvätt
Endast den som bokat tvättiden kan öppna dörren till tvättstugan och starta maskinerna.
Tvättiden aktiveras och dörren till tvättstugan öppnas med hjälp av en personlig nyckelbricka. 
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Många tjänster 
på ett ställe
Electrolux Vision är mycket mer än ett bokningssystem för tvättstugan. Det är ett tryggt verktyg  
för all information inom fastigheten, både för fastighetsägare och för de boende. Systemet är  
lätt att anpassa och fungerar för stora bostadsområden med flera tvättstugor och utrymmen 
likväl som för mindre fastigheter med färre antal personer, tvättstugor och gemensamma ytor.  
En stor fördel är att all information finns samlad på samma ställe oavsett om det gäller informa-
tion om energiförbrukning, gemensam korvgrillning eller bokning av pingisrummet.
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“Tryggt verktyg för all  
information inom  
fastigheten, både för  
fastighetsägare och  
för de boende”

Electrolux Professional Fastighetskommunikation

Övriga tjänster
► Felanmälan: Att göra felanmälan är enkelt. Genom att aktivera området som felet avser,   
 t ex fastigheten, lägenheten eller stopp i avlopp, skickas en automatisk felanmälan både till 
 fastighetsägare och ansvarig person.
► Energivisning: Här ser användaren sin individuella energiförbrukning av el, vatten och gas. 
 Energivisningen redovisar även jämförelser med tidigare månaders förbrukning samt  
 förbrukningsmedeltal.
► Debitering (licens): Övergripande handlar debiteringsformen om bl a betalning per 
 tvättmaskinsstart, torktumlingstid, bastuanvändning och automatisk tvättmedelsdosering. 
 Användaren betalar endast för sin förbrukning.. 
► Webb-/applösning (licens): Electrolux Vision Web och Mobile, se nästa uppslag.

Information för alla
► Trappregister: Rullande register från A-Ö. I trappregistret syns också om man fått ett  
 personligt meddelande. Brevsymbol är då synlig intill namnet, se vidare personlig sida.
► Allmän information: All information på samma plats. Som bildspel syns viktig information 
 om olika händelser som berör alla i huset. Här kan även annan form av information 
 läggas in, t ex erbjudanden från matvarubutiken eller träningslokalens olika tider för gruppass.

Direktinformation och bokning
► Personlig sida: Informationen sker direkt mellan fastighetsägare och den enskilda personen. 
 Här ser man även sin översikt med aktuella bokningar. Aktiveras via den individuella 
 nyckelbrickan. 
► Boka: Under funktionen Boka, kan flera tillval göras utöver bokning av tvättstuga. Menyn 
 kompletteras då med andra utrymmen och lokaler som kan bokas, t ex bastu, träningsrum mm.

Via färgsskärmen sker informationen som kan göras både allmän och personlig till dem som bor 
i fastigheten. Områdena kan förenklat delas in enligt följande:



På jobbet…

… landet…

…eller på resan

Electrolux Professional Fastighetskommunikation

8

Åtkomst var du 
än befinner dig
Det vi hittills har beskrivit tillhör systemets autonoma del, d v s  den del som inte kräver någon 
uppkoppling till internet. Genom att koppla på de internetbaserade tjänsterna, Web och Mobile, 
utökas systemets flexibilitet avsevärt. Den stora vinsten är att man som användare kan lägga in 
information, göra bokningar och ta del av information från jobbet, på landet eller när man är på 
resande fot – tjänster som underlättar och spar tid.

Electrolux Vision Web
Med hjälp av Electrolux Vision Web kommer både du och de 
boende lätt åt information i lägenheten och utanför fastig-
heten. Här visas allmän information, min sida samt boknings-
sidan. Används debiteringsmodulen syns även saldo och 
transaktioner. En ytterligare smidig funktion är att du kan se 
maskinernas återstående programtid, vilket gör att du kan 
planera och göra andra saker under tiden du väntar på att 
tvätten ska bli klar.

Electrolux Vision Mobile
Med Electrolux Vision Mobile kommer du lätt åt de olika  
tjänsterna var du än befinner dig. Funktionerna är i stort sett  
de samma som i webb-tjänsten, men med tillägg av larm  
och realtidsbevakning. Du ställer själv in larmet när du vill bli 
påmind om att tvätten är klar, och när det är dags kommer  
en avisering i mobilen. Bokningsdelen i Electrolux Vision  
Mobile kan även synkroniseras med din mobilkalender.

Testa Electrolux Vision Mobile
1. Ladda ner appen, Electrolux Vision Mobile, 
 från Appstore eller Googleplay.
2. Öppna appen.
3. På startsidan står det ”scanna QR-kod”.
4. Scanna någon av nedanstående QR-koder.
5. Därefter öppnar sig vald demoversion.

Demo 1, förenklad version Demo 2, fördjupad version
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Nöjda kunder 
ett fint betyg
Att kunna bidra till en ökad trygghet och en säkrare drift av tvättstugan ser vi som en stor 
förmån. Tillsammans med våra servicepartners, Excellence, runt om i Sverige genomförs 
dagligen installationer av Electrolux Vision och våra lösningar för tvättstugor. Vi får ofta 
respons från nöjda kunder där de berättar om positiva resultat, allt från ökad tillgänglighet 
av tvättstuga och förenklad kommunikation i fastigheten till ökad driftsäkerhet.

Före installationen av Electrolux Vision upplevde vi ett nyckelproblem eftersom varje lokal 
i föreningen hade en individuell nyckel. Numera behöver de boende endast hålla reda på 
sin egen nyckelbricka. Med hjälp av den aktiveras bokningstavlan samt att den fungerar 
som nyckel till alla gemensamma utrymmen. Vi använde vårt befintliga bredband eftersom 
endast en internetanslutning behövdes. En smidig installation som innebar att inga nya 
fiberkablar behövde grävas ned mellan husen.

Fredrik Sjöö
Styrelseledamot, HSB-föreningen Främbygård i Falun
184 lägenheter

Den maskinella utrustningen från Electrolux Professional passar perfekt in i miljöpolicyn  
för kommunägda Östersundshem. Vi har förnyat ett stort antal av våra tvättstugor  
med tekniken och fler installationer är på gång, både i befintligt fastighetsbestånd och   
nybyggnation. Tänk så enkelt det har blivit att öppna dörrar och boka tider med hjälp  
av Electrolux Vision. Man kan dessutom sitta hemma i soffan och använda appen i  
telefonen. Det fungerar klockrent!

Marcus Ågren
IT-chef, Östersundshem
5500 lägenheter

Vi har nyligen installerat både bokningssystem och lågenergimaskiner från Electrolux och  
vi upplever en enorm skillnad. Maskinerna är fantastiska och bokningssystemet har ökat  
säkerheten för våra medlemmar. Tidigare hade vi många inbrott i källarförråden, men  
genom att koppla dem till Electrolux Vision har det problemet närmast eliminerats.

Anneli Cederberg
Ordförande, Brf Östersundshus nr 21 i Östersund
180 lägenheter

Tryggt passersystem

Genom att installera passerkontroll vid entréer och gemensamma dörrar tillsam-
mans med Electrolux Vision skapas en bättre boendemiljö. Tryggheten ökar, bl a 
minskar skadegörelsen och antalet intrång av obehöriga reduceras. Med elektro-
niska informationstavlor i trappuppgångar sjunker också kostnaderna för tryck och 
utdelning av meddelanden i pappersform. I lösningen för passerkontroll kan man 
dessutom integrera inbrottslarm, brandvarning och kameraövervakning.

”Nu kan våra medlemmar boka tvättid, 
gym och gästrum via en app i mobilen. 
Till och med våra äldsta medlemmar 
tycker systemet är lätt att använda”
Fredrik Sjöö
Styrelseledamot, HSB-föreningen Främbygård i Falun

Källa: Tvättbjörnen nr 1 – 2015



Upptäck Electrolux Excellence  
och ta del av mer information på  
www.electrolux.se/professional

Miljömedveten handling
är mer än bara ord
► Alla våra produkter är designade och tillverkade för  
 energisnål och miljövänlig användning. 

► När du väljer Electrolux gör du helt enkelt ett gott  
 val för vår gemensamma framtid. 

► Vårt engagemang för miljön är integrerat i hela vår 
 organisation, från styrelserummet till fabriksgolvet  
 och marknadsföringen. 

► Genom att kontinuerligt utveckla och miljöanpassa  
 verksamheten och produkterna blir det faktiska  
 resultatet mindre utsläpp. 20
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Electrolux Laundry Systems Sweden AB

Box 325, 341 26 Ljungby
Telefon: 0372-665 00
www.electrolux.se/professional
els.info@electrolux.se


