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Varför har vi tagit fram denna nya kundportal? 

 
Som tidigare meddelats så har vi under vintern/våren arbetat med att driftsätta vårt nya administrativa system 
som bygger på Incit Xpand. 
 
Varför har vi gjort detta? 
I snart 10 års tid har vi byggt våra administrativa system på en teknikdel från WSP kallat DeDU och 
hyra/ekonomi på system från Hogia. 
 
Problemet med dessa system har varit att dom inte varit integrerade, vi har löst kopplingen mellan dessa system 
på manuell väg. Det är det ena skälet. 
 
Det andra skälet är att Hogia inte haft funktioner för att kunna möta era och våra krav på en modern kundportal, 
drivkraften i detta projekt har varit ”funktion och information skall finnas tillgängligt när ni behöver den”. 
 
Vad är vinsten för er som kund? 
Att felanmäla och beställa arbete skall vara enkelt och tydligt. 
 
För er kunder som har ekonomisk förvaltning hos Nordstaden så kommer ni åt kontraktsinformation, tillgång till 
aktuella och äldre avier. 
 
Som styrelsemedlem så har tillgång till ett antal rapporter som ni kan köra när det passar er, och med 
direktkoppling in i systemet. Det innebär att ni alltid får information som den ser ut just nu. 
Antalet rapporter kommer att utökas över tiden baserat på kundönskemål och behov. 
 
Finns det några stora viktiga förändringar? 
Då vi har ett inloggningsförfarande så hämtar systemet informationen om just er och er förening automatiskt, ni 
behöver alltså inte gå igenom en lång rullista för att hitta er förening. 
 
Problem som möjligtvis kommer uppstå. 
Vi har verkligen försökt att spåra de flesta tänkbara problem, men det ligger dessvärre i sakens natur när företag 
implementerar nya system att det alltid finns något eller några felaktigheter kvar. 
 
Så om ni hittar felaktigheter eller avsaknad av funktioner så meddela detta till xpand@nordstaden.se så tar vi tag 
i det.  
 
Det är mycket uppskattat, tack på förhand. 
 
Ett system är aldrig färdigt. 
Vi kommer att fortsätta arbetet att ständigt försöka förbättra miljön med nya och förbättrade tjänster över tid, 
initialt måste vi dock gå in i en förvaltningsfas.  
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Vi på Nordstaden Stockholm AB 


