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Techem Boendeportal

BRUKSANVISNING
 Information till boende

Följ din förbrukning online
Digitala underlag och grafisk statistik
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O N L I N E

Enkelt och översiktligt

 

Techem Boendeportal 
Utnyttja möjligheten att följa och analysera din förbrukning online. I Techems Boendeportal ser du 
översiktligt din aktuella eller historiska förbrukning och du hittar dessutom ett digitalt arkiv med 
alla dokument.

Det är styrelsen i din bostadsrättsförening alt. din hyresvärd/förvaltare som ger dig tillgång till 
portalen genom att förse dig med aktiveringskod som sedan kopplas till din e-postadress.
Du hittar boendeportalen från vår hemsida www.techem.se.

Denna manualen beskriver i korta drag alla funktioner i portalen, det är dock inte säkert att du har 
tillgång till alla funktioner. Vi hoppas att du får nytta av portalen och att den även för dig blir det 
verktyg för energibesparing som den är tänkt att vara.

Logga in
Det är din styrelse eller hyresvärd/förvaltare som ger dig tillgång till portalen.  
Du får i ett brev eller på e-post en aktiveringskod och en länk till en aktiveringssida skickat till dig. 
Koden använder du för att knyta din e-postadress till det konto du skapar där du även väljer  
ett lösenord.
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Genom att välja Demo så kan du 
se en demonstration av funktio-
naliteten i portalen.

Har du fått en aktiveringskod så 
ska du via den angivna länken 
skapa ditt konto.

Under Personlig data kan du 
ändra din e-postadress och ditt 
lösenord.

Översikten är den startsida  
som sammanfattar din aktuella 
förbrukning. Observera att  
endast den typen av mätare  
som Techem har levererat till  
din fastighet visas i portalen.

Pilen indikerar en högre (orange), 
uförändrad (gul) eller lägre (grön) 
förbrukning än motsvarande 
period föregående år.

Förbrukningen avser perioden 
från och med den senaste  
avräkningsperiodens slut till  
och med dagens datum.

Under Din förbrukning visas en 
mer detaljerad översikt, vilken 
även nås via att klicka på  
respektive förbrukningsikon.
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I Techem Boendeportal kan du enkelt

se din förbrukningsstatistik

få tillgång till din förbrukningsstatistik dygnet runt

få svar på eventuella frågor angående din 
förbrukning eller ditt förbrukningsunderlag

följa din värme- och vattenförbrukning
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- framtiden är här

S Ä K E R H E T

Att mäta är att veta
- dra fördel av alla funktioner

Välj att jämföra med antingen  
Tidigare års värden eller  
Fastighetens genomsnitts- 
förbrukning.

Välj önskad period.

Utöka den visade perioden 
genom att klicka på och dra ut 
markeringen. Därefter kan denna 
flyttas i sidled om allt inte får 
plats i samma graf.

I fastigheter som har både 
värmefördelningsmätare och 
värmemängdsmätare så visas 
den mätartypen med högst  
totalförbrukning eftersom  
endast en typ kan visas. 

Växla mellan dina tillgängliga  
mätartyper / media. 
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Förbrukning
Förbrukningshistorik
Här visas en grafisk jämförelse av historisk förbrukning upp till fyra år tillbaka i tiden.  
Eftersom det är rådata som visas så kan värdena avvika från den slutgiltiga avräkningen.
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Techem Boendeportal
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T RY G G H E T

Följ utvecklingen
- framtiden är här

Du kan välja att visa eller dölja 
förbrukningen från föregående 
år genom att markera eller 
avmarkera årstalet.

Med hjälp av kalenderfunktionen 
så kan se se äldre tillgängliga 
mätvärden.

Skriv ut aktuell sida.
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Förbrukning per rum
Här ser du en enkel översikt över värmeförbrukningen i de olika rummen. Observera att det kan 
avvika från verkligheten om rummen har delats eller slagits ihop t.ex.

Avläsningsvärden
Här ser du de senaste tillgängliga mätvärdena. Observera att mätarställningen på värme- 
fördelningsmätaren nollställs en gång om året.
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- dra fördel av alla funktioner

Techem Boendeportal
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Debiteringsunderlag
Här visas dina senaste debiteringsunderlag.

Felanmälan/kontakt
Härunder hittar du kontaktuppgifter till vår kundservice, eller så kan du välja att skicka ett  
meddelande med dina uppgifter förifyllda.

E X A K T

Digitala debiteringsunderlag
- ditt digitala arkiv

Klicka på det år vars underlag du 
vill öppna.
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Online -  lösningar

Techem Sverige AB

 
010 202 28 00
Kundservice för boende är öppen vardagar kl. 9:00 – 13:00

kundservice@techem.se



9

Info-Center
I Info-Center hittar du vanligt förekommande frågor och svar.

M Ä T D ATA

Hjälpavsnitt-
vanliga frågor och svar

Webbläsarkontroll
Om du har problem med 
funktionerna i boendeportalen 
så behöver vi veta vilken typ av 
webbläsare du använder.Kopiera 
informationen som visas när du 
öppnar webbläsarkontroll, klistra 
in det i meddelandefältet och 
skicka till oss så kan vi säga om 
det är webbläsaren som orsakar 
problemet.

Kategorier för frågor och svar

Mer ingående information om 
olika ämnen och teman.

Techem rekommenderar att du använder den senaste  
versionen av din webbläsare, om du använder 
Internet Explorer så bör du använda minst version 9. 
Notera att språkinställningen bör vara svenska (SE) 
och att JAVA ska vara aktiverat.
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S PA R T I P S 

Hållbara lösningar
- för framtida generationer

Spartips
Förbättra ditt inneklimat och spara energi genom några enkla åtgärder
http://www.techem.se/boende/spartips.html
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Techem Sverige AB

Box 5
233 21 Svedala

Malmö l Göteborg l Stockholm

Tel: 010 202 28 00 
info@techem.se
www.techem.se
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