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Bygger på 
enkelhet



Kan du bläddra i en pärm 
kan du använda iBinder
I begynnelsen var pärmen. Detta utomordentliga, praktiska redskap 
för samlande av fakta, anvisningar, planer, ritningar, kostnader med 
mera. En oumbärlig hjälp i alla typer av projekt. Pärmen var den 
samlade sanningen och rättesnöret för alla inblandade.
 Så kom den digitala revolutionen och allt förändrades. Nu blev 
det plötsligt möjligt att ha alla fakta och riktlinjer i datorn. Nu  
kunde projekten ledas och följas via internet och e-post. Man slapp 
tidsödande, kostsam pappershantering och man utformade nya, 
spännande strukturer för faktasamling och sortering.
 Problemet var att man samtidigt slängde ut barnet med  
badvattnet. Man byggde nya strukturer och mappsystem som  
gjorde att många hade svårt att hitta det man sökte.
 Det som hade varit så enkelt med pärmen.

Bygger på enkelhet
iBinder har behållit pärmens struktur och flikregister. Det är ett 
system som bokstavligen lyft pärmen in i den digitala världen. 
Lika lätt att använda men med tusen nya möjligheter.
 iBinder är utformad av människor från byggbranschen därför  
att av alla typer av projekt är byggprojekt de mest invecklade.  
iBinder gör dem nästan barnsligt enkla.



Alla har alltid rätt information
”Jag var inte informerad!” Förmodligen den vanligaste förklaringen när något går 
snett i ett projekt. Informationen når inte fram, den kommer för sent, den miss-
förstås, den uppmärksammas inte av mottagaren, o s v. Mänskliga faktorn kallas det 
ibland och det är för att människor är just mänskliga som du ska använda iBinder.
 Med ett (1) knapptryck lägger du upp informationen under den eller de flikar 
den hör hemma. Om du sen behöver ändra eller uppdatera informationen, räcker 
det med ett knapptryck även här. Informationen byts ut simultant på alla ställen 
den förekommer. För säkerhets skull kan du uppmärksamma alla berörda om 
ändringen med en avisering, länkat till den uppdaterade informationen. Och efter-
som du vet att människor är mänskliga har du också möjlighet att kontrollera vilka 
som klickar in sig på länken.

Ingen inlärning, inga barnsjukdomar
iBinder kräver inget datakunnande. Även den som till äventyrs aldrig sett en dator 
förstår intuitivt hur systemet ska användas. Och för att komma igång räcker det med 
att titta på den sex minuter korta introduktionsvideon som finns på www.ibinder.se. 
För den som trots allt vill ha en personlig introduktion står kunniga och engagerade 
personer beredda att rycka ut, utan extra kostnad. Ingen dyrbar tid behöver läggas 
på inkörning och inga pengar behöver läggas på utrustning. En internetuppkoppling 
är allt du behöver. Sist men inte minst, står en förstklassig support till ditt  
förfogande, bemannad med folk från byggbranschen. Här får du hjälp, även med 
sådant som kanske ligger utanför systemet. Supporten är kostnadsfri och tillgänglig 
för alla i projektet, inte bara projektledaren.

Alla fattar, alla hittar
Det första du möter när du öppnar en pärm är en registerförteckning. Med tydliga, 
logiska rubriker får du snabbt en överblick över pärmens innehåll och kan lätt 
hitta det du söker. Ett smart, självförklarande system som människor använt 
sig av i hundra år. Och varför ändra på det?
 iBinder bygger på samma enkla och beprövade system. En registerförteckning 
med tydliga, logiska flikrubriker. Klicka på fliken så hittar du det du söker.
 För att göra det extra enkelt har vi tagit fram mallar för olika branscher. När du 
ska lägga upp ett projekt behöver du inte grubbla över hur det ska struktureras 
eller vilka rubriker du ska använda. Allt är förberett i mallar som prövats i 
praktisk användning under lång tid. 

Enkel matematik
Kronor och ören är faktorer som kan krångla till det för de flesta. Dock inte för 
iBinder och dess användare. För att kostnadsberäkna iBinder utgår du från enkla, 
entydiga fakta. iBinder Byggprojekt baseras på projektets totalbudget, Förvaltning på 
antalet förvaltade kvadratmeter och Förfrågan på antalet förfrågningar du gör. 
Aldrig några oklarheter eller oro för tillkommande kostnader i efterhand.



iBinder Byggprojekt
Byggbranschens mest användarvänliga system för dokumenthantering. 
Logik och arbetssätt följer samma enkla och praktiska struktur som en vanlig 
ringpärm. Skillnaden är att här kan all information uppdateras och spridas  
sekundsnabbt. Alla har alltid tillgång  till rätt information samtidigt och med  
ett enkelt checklistsystem kan du försäkra dig om att alla berörda tagit del  
av informationen.

Av byggare, för byggare
iBinder är utvecklat i nära samarbete med representanter från byggbranschen. 
Rubriceringar och arbetsmallar utgår från svensk byggstandard vilket gör att alla 
känner igen sig. 
 Systemet täcker alla situationer som kan uppstå i ett byggprojekt och det finns 
ingen övre gräns för hur stort projektet kan vara. Det finns heller ingen nedre 
gräns eftersom strukturen är tillämplig även på mycket små projekt. Kostnaden för 
systemet styrs av byggprojektets budget, inte av antalet användare eller hur många 
filer som laddas upp. Det gör det lätt att kalkylera och det gör det tillgängligt för 
alla. Idag har iBinder 200 000 användare i Sverige och övriga Skandinavien.

Automatisk uppdatering
Information som läggs in i iBinder sorteras och uppdateras snabbt och enkelt 
under rätt flik. 

Enkel, pålitlig avisering
När nya handlingar tillkommer publiceras de på en anslagstavla i iBinder. Berörda 
användare får ett e-postmeddelande om förändringen och var den finns att hämta 
i sin helhet.

Inbyggd viewer
Ritningar och övriga handlingar kan beskådas och skrivas ut via en inbyggd viewer 
som hanterar över 250 olika filformat.

Tio skäl att välja iBinder Bygg

 1.  Lätt att använda,kräver inga förkunskaper

 2.  Lätt att kostnadsberäkna, utgår från byggbudget

 3.  Fungerar i befintlig IT-miljö, kräver bara webbläsare

 4.  Anpassad för svensk byggstandard och utvecklad av  
  byggare för byggare

 5.  Utgår från människor, inte från teknik

 6.  Tittskåp som gör att man kan se på över 250 olika filformat

 7.  Kostnadsfri support för alla i projektet

 8.  Stödjer allt från enkel ombyggnad till mångmiljardprojekt

 9. Minimal inlärningstid

 10.  Sprider, sparar och uppdaterar med en knapptryckning



iBinder Förfrågan
Den som använder iBinder Förfrågan för sina upphandlingar och förfrågningar 
kan fråga fler, får säkrare svar och därmed bättre upphandling. iBinder bygger på 
ringpärmens lättbegripliga flikstruktur i kombination med den digitala teknikens 
möjligheter till spridning och uppdatering.

Enklare att fråga
iBinder innebär att du inte behöver låta tid, pengar eller arbete begränsa antalet 
förfrågningar. Systemet gör det lika enkelt att fråga hundra som att fråga en. Samma 
förfrågningsunderlag distribueras digitalt till samtliga mottagare. Om (eller snarare 
när) nya handlingar tillkommer, kompletteras samtliga underlag med ett knapptryck.

Enklare att svara
Mottagarna, d v s de som ska räkna och lämna anbud, kan ställa frågor under hela 
anbudstiden.  Alla frågor och svar publiceras så att de blir tillgängliga för samtliga 
mottagare. Frågeställarna är naturligtvis anonyma men upphandlaren kan dock  
se vilka som tar del av den publicerade informationen. Det ökar säkerheten  
och kontrollen över att anbudsgivaren uppfattar förfrågningarna korrekt och  
att alla får samma information.

Hög sekretess
Endast upphandlaren kan se all dialog och alla anbud som lämnas. Anbudsgivarna 
ser sina anbud men kan inte se några andra anbud eller vilka övriga som fått förfrågan. 
iBinder Förfrågan garanterar hundraprocentig sekretess samtidigt som det gör all 
nödvändig information tillgänglig för berörda personer.

Tio skäl att välja iBinder Förfrågan

 1.  Enkelt att använda, kräver inga förkunskaper
 2.  Sparar tid, papper och pengar
 3.  Fungerar i befintlig IT-miljö, kräver bara webbläsare
 4.  Stödjer upphandlingar, direktupphandlingar  
   och privata förfrågningar
 5.  Utgår från människor, inte från teknik
 6.  100 % sekretess
 7.  Kostnadsfri support för alla användare
 8.  Minimal inlärningstid
 9.  Sprider, sparar och uppdaterar med en knapptryckning
 10.  Kompatibel med iBinder Bygg och iBinder Förvaltning    



iBinder Förvaltning
Med hjälp av iBinder Förvaltning får alla berörda tillgång till all nödvändig  
dokumentation, på ett och samma ställe. Istället för hundratals, ibland  
tusentals pärmar med driftinstruktioner, besiktningar, avtal, relationsritningar  
etc, finns allt på webben.

En enklare vardag
iBinder Förvaltning har samma visuella och strukturella design som en traditionell 
förvaltningspärm. All information sorteras under flikar med rubriker som gör det 
lätt att orientera sig.  
Och eftersom alla inte behöver ha tillgång till allt, disponeras informationen ut 
efter behörighet och ansvar. Det gör underlaget överskådligt och lättarbetat och  
det ger säkerhet och effektivitet i förvaltningen.

Överskådlighet förenklar hanteringen
Ett inbyggt tittskåp gör det enkelt att titta på, mäta och skriva ut ritningar och andra 
handlingar. Även om det rör sig om cad-filer eller andra avancerade filformat, visar 
tittskåpet över 250 olika filtyper. Det gör det också enkelt att bjuda in projektörer 
och entreprenörer vid till exempel en ombyggnation. 

Intelligent uppdatering
Genom att kontrolldatum läggs in för löpande avtal, service och underhåll, håller 
iBinder reda på när det är dags för åtgärder av olika slag.  Systemet signalerar  
automatiskt när hyreskontrakt ska förnyas eller sägas upp, när besiktning ska  
utföras, när utrustning ska bytas ut eller underhållas, o s v. Om den som står  
som ansvarig inte svarar, går signalen vidare till närmaste chef. 

Enkelt att kostnadsberäkna
Kostnaden för iBinder Förvaltning baseras på den totala yta som förvaltningen 
avser. Det gör systemet lätt att kostnadsberäkna och det gör att man inte behöver 
begränsa antalet användare.

Tio skäl att välja iBinder Förvaltning

 1.  Enkelt att använda, kräver inga förkunskaper
 2.  Lätt att kostnadsberäkna, utgår från förvaltningsytan
 3.  Förenklar och effektiviserar förvaltningen
 4.  Sparar tid, papper och pengar
 5.  Fungerar i befintlig IT-miljö, kräver bara webbläsare
 6.  Utgår från människor, inte från teknik
 7.  Kostnadsfri support för alla användare
 8.  Automatisk påminnelse inför planerade åtgärder
 9.  Minimal inlärningstid
 10.  Sprider, sparar och uppdaterar med en knapptryckning



Mänskliga skäl att välja 
iBinder
Bakom all teknik och alla digitaliserade funktioner; bakom alla ettor, nollor, bytes 
och gränssnitt står trots allt människor. Människor vars karaktär, engagemang och 
kunnande avgör hur allt det där tekniska fungerar. Därför kan det vara bra att veta 
vilka som står bakom iBinder.
 Vi är ett företag som växer och utvecklas i snabb takt. Fram till helt nyligen hette vi 
Pärmen AB men en expansion över landgränserna har gjort att vi antagit det mer 
internationellt klingande iBinder. 
 Företaget har sin själ och sina rötter i byggbranschen där vi personligen erfarit 
behovet av effektiv dokumenthantering. Alla funktioner i iBinder har sin grund i 
brister och problem vi sett i andra byggprojektsystem och vår erfarenhet har gett 
oss möjlighet att lösa dem. (Problem är ju som bekant möjligheternas baksida). 
Byggprojekt är också de mest komplexa och svårstyrda av alla projekt så ett system 
som fungerar här, fungerar och kan anpassas för alla andra typer av projekt.
 Vårt ledord är enkelhet. Det är så mycket som krånglar till tillvaron så vi har 
gjort det till en livsuppgift att förenkla saker och ting. Och det kan vara nog så svårt. 
Hur svårt och hur mycket arbete som ligger bakom iBinder ska vi inte trötta dig 
med här. Vi kan bara lova att det finns tillräckligt mycket avancerad och testad 
teknik för att ditt arbete alltid ska bli enkelt.
 Därför har iBinder idag över 200 000 användare och det blir fler varje dag. 
 Vi hoppas att du snart är en av dem. 

Robert Nilsson, grundare & ansvarig för iBinder Sverige



1. Förenklar och effektiviserar

2. Lätt att använda,kräver inga förkunskaper

3. Sparar tid, papper och pengar

4. Lätt att kostnadsberäkna

5. Fungerar i befintlig IT-miljö, kräver bara webbläsare

6. Utgår från människor,inte från teknik

7. Kostnadsfri support för alla i projektet

8. Minimal inlärningstid

9. Sprider, sparar och uppdaterar med en knapptryckning

10. Checklistor gör det lätt att göra rätt och svårt att göra fel

Tio skäl att välja iBinder

Engelbrektsgatan 8
702 12 Örebro
E-mail: info@ibinder.com
Växel: 019 - 26 00 00 
Support: 019  - 27 00 00

Testa utan kostnad på www.ibinder.se eller ring oss  
på 019 – 26 00 00 så kommer vi förbi och visar.


