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Techem Portalen 
Benytt muligheten til papirløs administrasjon og arkivering av eiendomsdata. Portalen er en 
web-basert tjeneste som lagrer aktuell eiendomsinformasjon og gjør det mulig å administrere 
eiendommens vann- og energiforbruk online. Portalen tilrettelegger også for å finne frem til tid-
ligere forbruksoversikter og avregningsvedlegg, samt identifisering av  gjennomsnittsforbruk for 
eiendommen, man unngår dermed spørsmål omkring fordeling av energikostnader. 

Du har som styret i boligselskapet mulighet til å følge forbruket, samt sammenligne avregnings-
perioder og kostnader. Techem Portalen er tilgjengelig 24 timer i døgnet og kan åpnes uten 
tilleggsprogrammer via direkte link på www.techem.no. 

Denne brukermanualen gir deg en introduksjon til Techem Portalen. Ved videre spørsmål er du 
velkommen til å kontakte vår kundeservice på e-mail: kundeservice@techem.no. 

Vi håper du kommer godt i gang og at du raskt vil erfare at Techem Portalen er effektiv både i tid 
og penger regnet.

Logg inn 
Ved å henvende deg direkte til Techem per e-mail (kundeservice@techem.no) får du oppgitt bru-
kernavn. Brukernavnet er ditt unike Techem kundenummer. 

For å opprette en bruker må du 
selv „søke om tilgang“. Gå inn 
på websiden portal.techem.no 
Trykk på knappen som heter: 
«Søke om tilgang» på venstre 
side av innloggingsfeltet.

På neste steg vil det komme 
opp et felt etter «Angi:», her 
skal du sette inn ditt Techem 
kundenummer. Følg deretter an-
visningene du får på skjermen.
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H E R  &  N Å

Online adgang for både
beboer og administrator 

Forside
Fra denne siden har du tilgang til alle Techem Portalen‘s funksjoner.

Øverst på siden finner du 
navigasjonsmenyen.
Holder du musen over et me-
nyvalg, vil det vises en fly-out-
meny med underpunkter.

Under menyen „Min profil“ 
finner du bl.a. „Beboer registre-
ring“ som beskrives på side 10.

„Passord“ seksjonen gir deg 
mulighet til å velge nytt passord 
etter eget ønske. Det skal bestå 
av minst 6 tegn.

I„ Kontaktdata “ kan du endre 
kontakt info. 

Trykk „Rediger“ og  så „Lagre“ 
når du har foretatt dine endrin-
ger. 
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Avregningsgodkjennelse

Avregningsgodkjennelse. 

Sorter etter årstall

Trykk på „Start søk“. 

Huk av i sjekkboksen for aktuell 
avregning. 

Trykk på „Overfør til beboer-
portal“

Avregning

Under „Avregning“ finner du, 
tidligere avregninger for selska-
pet.

Søk etter avregning ved å oppgi 
sluttdato for avregningsperiode, 
og trykk så på „Start søk“. Det vil 
så produseres en liste filer i pdf 
format. Du kan så åpne og printe 
pdf-filen.
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E N K E LT

Tilgjengelig 
24 timer i døgnet

Arkiv Online

R A S K T

Skal du flytte?
Her finner du eierskifteskjema

Eierskifteskjema
Ved flytting kreves det at utflytter fyller ut et eierskifteskjema  og sender det til Techem Norge 
AS, enten per e-mail: kundeservice@techem.no eller pr. post til Techem Norge AS, Dicks vei 10b, 
1366 Lysaker. Eierskifteskjema kan lastes ned gjennom portalen eller på vår nettside under fanen 
„beboer“ - www.techem.no/beboer/eierskifteskjema. 

Under „Eierskifteskjema“ kan du 
laste ned skjema i PDF format.

Eierskifteskjema fylles ut og 
sende direkte til Techem Norge 
AS, enten pr. email: 
kundeservice@techem.no, eller 
pr. post til Techem Norge AS, 
Dicks vei 10b, 1366 Lysaker. 
Det finnes ulike eksemplarer av 
eierskifteskjema, fyll ut det som 
passer med de målerne som er 
registrert i din leilighet. 
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Arkiv Online
I Techem Portalen får du tilgang til individuelle forbruksoversikter og avregninger. Du vil også kun-
ne godkjenne avregninger før de gjøres tilgjengelige for beboere online via Techem Beboerportal 
(se side 17). 
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Gratis programmet „Adobe reader“ som brukes til å 
åpne pdf-filer kan lastes ned på www.adobe.com 

1
6

2



8 9

S E R V I C E

Bruk informasjon fra 
forbruksmåling  

I N N OVAT I V

OV E R S I K T  OV E R  AV L E S N I N G S V E R I D I E R  - 
S K A P E R  B E V I S T G J Ø R I N G  AV  D E N 

E N K E LT E  B E B O E R S  F O R B R U K . 
S e  m e r  p å  w w w . t e ch e m . n o

Analysedata finnes under
 „Avlesningsverdi“.

Velg selskap (Steg1) og enhet 
(Steg 2), trykk „Fortsett“ for 
hvert steg, ved avlesningsver-
dier (Steg 3) produseres en liste 
over leilighetens forbruk.

Avlesningsverdiene kan sor-
teres etter tidsrom, for eks. 
„månedsslutt verdier, midt-må-
nedlige verdier, eller dagsverdier 
(TSS)

Kalenderfunksjonen gjør det 
mulig å stille inn avlesnings
verdiene etter en bestemt dato.

Velg mellom de forskjellige 
målertypene her.

Papirikon for detaljevisning (Se 
mer informasjon på side 9).

Hvis du har valgt flere enheter 
kan du her navigere mellom 
dem under „avlesningsverdier 
for“.

Du kan laste ned eller skrive ut 
analysen som en excel fil.
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Avlesning av individuelt forbruk
Forbruksmåling i eiendom er nyttig for å kunne analysere eget forbruk, det gir motivasjon til å 
senke forbruket såvel som å endre forbruksvaner. Samtidig blir det mulig å oppdage lekkasje eller 
andre former for manipulasjon/avvik som resulterer i unormalt høyt forbruk i eiendommen.

Klikk på papirikonet og få flere 
detaljer om avlesning i Steg 1 og 
Steg 3.

Under „Velg selskap“  (Steg 
1) klikker du på papirikonet , 
det gir informasjon om dato for 
årsavlesning og antall målere i 
eiendommen.

Etter valg av boenhet under 
„Velg enhet„ (Steg 2), klikk 
fortsett, du kommer da til „Av-
lesningsverdier (Steg 3). Klikk 
på papirikonet for videre „detal-
jer“. Her gis generell oversikt, 
målerstatus, målerplassering/når 
programmering av målere ble 
foretatt m.m. 
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Fokus på 
avlesningsverdier
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S E R V I C E

Lettere boligadminstrasjon
mer  oversikt over forbruk

K U N D E

Techem Beboerportal
- Gi beboere tilgang!

Beboer registrering finner du 
under „Min profil“. 

For å kunne påbegynne Beboer 
registrering må du registrere 
og lagre en gyldig e-maildresse 
under „Kontaktdata.“ Denne e-
posten vil så brukes i all kommu-
nikasjon med beboere som har 
tilgang til Techem Beboerportal.
NB! Hvis det ikke er registrert 
en e-mailadresse og du klikker 
direkte på Beboer registrering, 
vil det produseres en feilmelding 
med en link som fører deg di-
rekte til registreringssiden under 
„Kontaktdata“. 

Aktiveringen av de  den enkelte 
beboer skjer under „Beboer 
registrering.“
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Under ”Beboer registrering” 
„Dine selskap, kan du søke frem 
beboer/leilighet. Tast f.eks. inn 
selskapets adresse her.

Du kan også filtrere søket utifra 
status, d.v.s om tilgang er ak-
tivert eller ikke.

Du kan også gjøre en videre 
sortering hvis du har flere sels-
kaper. 

„Finn beboer“ gir deg mulighet 
til å gjøre et søk etter spesifik 
beboer, og selv logge deg inn 
som angitt beboer. Se mer om 
dette på s. 16.

Velg selskap enkeltvis ved å 
klikke i boks til venstre eller 
„Velg alle“.

Ved å klikke på pilen vil du kunne 
se hvilke rettigheter som alle-
rede er tildelt.

Du kan raskt og enkelt sperre 
tilgang til beboerportalen.

Her kan du tildele eller sperre 
tilgang til ulike tjenester. Etter at 
endringene er foretatt velger du 
„lagre“.
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Min profil
Du kan endre dine kontaktdata eller ditt passord via „Min profil“. Her har du også mulighet til å 
administrere beboertilgang til Techem Beboerportal. 

Beboer registrering 
Som styret har dere mulighet til å gi den enkelte beboer oversikt over sitt og selskapets forbruk. 
Det kan du gjøre ved å gi beboere tilgang til Techem Beboerportal. Adgangen administreres av 
styret i boligselskapet. Dette er en tilleggstjeneste som kan bestilles ved å kontakte Techem 
(22021459). Nedenfor finner du en beskrivelse av registreringsfunksjonen som finnes i Techem 
Portalen. Du har her mulighet til å gi eksisterende beboere tilgang til portalen. Du kan importere 
e-mailadresser, aktivere eller sperre adgang, samt tildele rettigheter til bruk av Techem Beboer-
portal til den enkelte beboer. Vi har gjort det så enkelt som mulig å gi beboere tilgang til forbruks-
måling - online.

Ved å gi alle beboere utvidet tilgang vil antallet spørsmål oghenvendelser reduseres. 
Beboere vil selv kunne finne fram tidligere avregninger, i tillegg vil de kunne se sitt eget 
forbruk, og gjennomsnittsforbruket for eiendommen, regnet fra siste skjæringsdato.
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Aktivering - beboer
Du kan gi nåværende beboere i eiendommen tilgang til Techem Beboerportal. 
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Gi beboere tilgang
Erfaringer viser at spørsmål og uklarheter omkring forbruk reduseres ved å gi alle 
beboere tilgang til Beboerportalen. Beboere kan selv finne frem til tidligere avregninger, 
i tillegg vil dere kunne se eget forbruk, og gjennomsnittsforbruket for eiendommen, 
regnet fra siste skjæringsdato. 
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T Y P E N

Mindre arbeid
alle beboere får lik oversikt

T I L B U D

Service
til alle beboere

„Service og rettigheter“ kan du 
endre direkte ved å klikke her.

Statusvisningene har 3 forskjel-
lige farger og endrer seg etter 
oppdateringer gjort under 
„services og rettigheter“. Grønn: 
Aktivert - alle beboere har fått 
tilgang. Gul: Delvis aktivert - det 
er beboere i eiendommen som 
ikke har fått tilgang enda. Rød: 
Ikke aktivert - ingen beboere 
i eiendommen har tilgang til 
Techem Beboerportal.
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„Registrér per. e-mail“ her.

„Registrer med PDF“ her.

Sortér data og få frem en spe-
sifisert liste etter f.eks. „ingen 
e-mailadresse er registrert“.

PDF registrering gjøres ved at 
du klikker på „Velg leilighet“ og 
indikerer aktuell beboer, ved å 
klikke i boks til venstre for navn 
og deretter „registrer med pdf“.

I menyen kan du søke etter navn 
og status(aktivering), du kan 
også gjøre en sortering i dine 
data.

Her ligger „Aktiveringsbrevet“, 
velg pdf som ligger under indivi-
duell bebor og print.

Ved å klikke på pilen og velge 
beboer eller „Velg alle“, kan du 
blant annet endre service og 
rettigheter, eller oprette e-mail 
adresser.

Redigering av beboerdata.
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Beskrivelse av servicetilbud

Arkiv Online
Denne tjenesten gir deg mulighet til å printe eller laste ned aktuelle avregninger. Det vil også 
være mulig å innhente tidligere avregninger.  

Eierskifteskjema
Ved flytting kan du laste ned vårt eierskifteskjema, dette sendes så per email eller per post til 
Techem Norge AS. 

NB: Som standard er alle aktiverte selskaper innstillt med ”Alle til”, hvilket betyr at alle tjenester 
er aktivert. Hvis det er ønskelig å endre dette så må det gjøres manuelt, det kan skje enten på 
eiendom-, leilighet - eller beboernivå.

Du må markere minimum et selskap eller én beboer for at funksjonene skal være aktive. NB! Det-
te gjelder alle funksjoner og nivåer (selskapsnivå- eller leilighetsnivå) under „Beboer registrering“. 
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Aktiveringsbrev til beboere
Registrering gjøres med beboers e-mail adresse. Dette gjøres ved å gå inn på „Beboer registre-
ring“ og „Administrasjon av beboeradgang“, hake av på valgt selskap (se s.11) og gå deretter på 
„Velg leilighet“. E-postadresser opprettes og registreres i portalen. De beboere som gis tilgang vil 
motta et aktiveringsbrev per e-mail som inneholder en aktiveringskode. Hvis beboerens  e-mailad-
resse ikke er oprettet i Techem Portalen, produseres en pdf av aktiveringsbrev og kode, dette må 
så sendes ut til beboere. Det er også mulig å opprette e-mailadresser på selskap og beboere som 
ikke enda har aktivert tilgang. Se pkt. 7. Tips! Benytt filterfunksjonen for å finne beboere. 
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BeboeradministrationServicetilbud 
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K O N TA K T

Beboers 
e-mailadresse er alt som trengs

D I G I TA LT

Steg for steg kommer du nærmere
papirløs administration

Funksjonen „Importér e-mailad-
resser“ finnes under „Selska-
per“ eller ved å klikke på  „Velg 
leilighet“.

For å aktivere  „Importér e-mail-
adresser“ velger du selskap eller 
leilighet. Alternativt kan du klikke 
på  „Velg alle“.

Viktig: du kan kun importere 
e-mailadresser for selskap eller 
leiligheter som ikke er aktivert 
eller delvist aktivert.

Deretter velger du „Importér e-
mailadresser“.

Trinn 1: „Opprett Excel fil“. Velg 
”Excel Export”. En Excel fil 
produseres, hvor det er mulig å 
redigere e-mail kolonnen med 
nye e-mailadresser. Eksisteren-
de e-mailadresser vil ikke bli 
overskrevet. Det er ikke mulig 
å redigere øvrige kolonner i 
Excel filen. Lagre så Excel filen 
lokalt. Den vil så kunne hentes 
via „Hent fil“ og lastes ned i 
Techem Portalen.

Trinn 2: Hent filen du nettopp har 
lagret ved å klikke på „Hent fil“.
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Trykk „Lagre“og dine endrin-
ger  vil registreres/publiseres i 
Techem Portalen under aktuell 
beboer/selskap.

Funksjonen „Logg inn“ som 
beboer“ finner du under „Velg 
leilighet“ og en beboer som har 
aktivert tilgang til Techem Bebo-
erportal.
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Importér e-mailadresser
Ønsker du å importere en liste med e-mailadresser kan det gjøres både på selskaps- eller leili-
ghetsnivå. Du må markere minimum ett selskap eller én beboer for at funksjonen skal være aktiv. 
NB! Dette gjelder alle funksjoner under „Beboer registrering“. 
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Endring av e-mailadresser
Styret kan ikke erstatte en eksisterende e-mail som allerede benyttes av en beboer med aktiv 
tilgang - det skal beboer selv gjøre via sin personlige loggin til Beboerportalen. Dette gjelder også 
de beboere som har mottatt aktiveringsbrevet som pdf.

Logg inn som beboer i Techem Beboerportal 
Du har mulighet til å logge deg inn på enkelte beboers side . Ved hjelp av denne funksjonen får du 
mer oversikt, og kan dermed enklere svare på henvendelser angående Techem Beboerportal.
NB: Du kan kun oppnå tilgang via denne funksjonen hvis beboere har registrert seg i portalen 
med en e-mail adresse. Dette vil så være synlig under hver enkelt beboers profil.

1

Beboeradministration



1 6 1 7

F O K U S

Mobile-site
tilpasset alle mobileenheter

F O R B R U K

Lær mer
om individuelt forbruk

Menyvalget „Finn beboer“ 
finner du under Beboer regist-
rering.

Søket kan utfylles etter ulike 
kriterier. Det er ikke nødvendig å 
fylle ut alle felt. 

I resultatet er det mulig å logge 
inn på en individuell beboers 
konto.
NB: Denne funksjonen fungerer 
ikke hvis tilgang ikke er blitt 
opprettet for beboer, eller hvis 
tilgangen er blitt sperret. Hvis 
funksjonen vises i rødt er den 
aktivert. Er den ikke aktivert vil 
den vises i grått (se bilde). 
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Etter innlogging vil man se nav-
net sitt under „Mine personlige 
data“. Her er det mulig å endre 
e-mailadresse og passord.

„Oversikt“ er forsiden og gir en 
rask oversikt over det aktuelle 
forbruket av varme, varmt- og 
kaldtvann, forutsett at det finnes 
individuelle forbruksmålere i 
eiendommen.

Pilen indikerer et høyere (oran-
ge), uendret (gul) eller lavere 
(grønn) forbruk sammenlignet 
med en tilsvarende periode i 
forrige regnskapsperiode.

Her vises det målte forbruket for 
den aktuelle avregningsperiode 
opp til angitt dato. 

Under „Ditt forbruk,“ eller ved 
å klikke på ikonene for varme, 
varmt- og kaldtvann, vil du få en 
mer detaljert oversikt. 
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Finn beboer
Hvis du raskt trenger å finne frem til en beboer,  vil du kunne benytte deg av funksjonen „Finn 
beboer“.  Her finner du også funksjonen  „Logg inn som beboer“. Dette forutsetter at beboeren 
har aktivert tilgang til Beboerportalen med en e-mailadresse.

Techem Beboerportal - logg inn som beboer
Denne delen av brukermanualen har som mål å gi styret en introduksjon til  Techem Beboerportal, 
og Beborportalens utforming. Beboerportalen fokuserer på å gjøre forbruksmåling og 
boligadministrasjon enklere bed hjelp av digitale tjenester.

Hver enkelt beboer som har fått tilgang til Beboerportalen fra styret har mulighet til å benytte seg 
av beboerportalens tjenester. Etter at beboer har mottatt aktiveringsbrevet med en aktiveringsko-
de, tilsendt enten per. mail eller via pdf-brev med posten, skal det registreres en e-mail adresse 
og et passord som beboeren selv kan velge.

NB Portalen kan tilpasses mobile enheter. Forstørr bildet på din skjerm for å se alle funksjoner. 
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Se demo av Techem Beboerportal via link til Techem Por-
talen som findes på www.techem.no

Techem BeboerportalBeboer registrering
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S K A B E L S E

Enkel administrasjon 
Verdiskapende for deg som kunde

V E R D I

Vi er i konstant utvikling
for å øke servicetibudet til deg

Klikk på ønsket sammenligning 
enten „Fjorårets verdier“ eller 
„Eiendommens gjennomsnitts-
forbruk“.

Still inn visning etter ønsket 
periode.

Med denne funksjonen kan 
du scrolle i tabellen og få frem 
statistikk som ikke innkluderes 
på skjermvisning. Trykk på grå 
scroll funksjon og dra til høyre 
og venstre med musen.

Det vises kun en tabell av 
gangen, forbruket er delt opp i 
varme „Enheter“ (radiatormåler 
eller Kwh (energimålere) og 
varmt- og kaldtvann „m³“ (vann-
målere). Målere med høyest 
forbruk blir automatisk inkludert i 
første visning.
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Du kan selv velge om du vil ha 
med fjorårets avlesningsverdier. 
Klikk på årstallet for å regulere 
visningen. 

Ved hjelp av kalenderfunksjonen 
kan du velge ønsket dato for 
visning. Her har du tilgang til 
tidligere avlesningsverdier. 

Ved å klikke på spørsmålstegnet 
vil du få mer informasjon om 
verdiene i tabellen.  

Du kan til en hver tid skrive ut 
sider i portalen. 
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Forbruksutvikling
Beboere kan under „Ditt forbruk“ se egen forbruksutvikling og sammenligne med selskapets 
gjennomsnittsforbruk. Alle tilgjengelige avlesningsverdier for de siste 4 år er tilgjengelige. De er 
beregnet utifra avlesninger av alle målere og måles i „enheter“. Vær oppmerksom på at verdiene 
kan avvike fra den endelige avregningen, da det også vises ubehandlede avlesningsverdier.
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Forbruk per. rom (forutsetter installasjon av radiatormålere)
Hvis du ønsker en rask oversikt over hvilke rom som forbruker mest energi eller vann, er grafikken 
fra „Forbruk per. rom“ til god hjelp. Sjekk foreksempel om rommene blir varmet opp til anbefalt 
minimumsnivå (15 grader). Dette gjøres for å redusere risikoen for utvilking av mugg i leiligheten.
NB: Avvik i forbruksmåling kan forekomme. Hvis det er satt inn målere uten rominndeling, feil i 
oppdeling eller ved sammeslåing av rom uten tilsvarende tilpassning av målerinstallasjon.

 

Avlesningsverdier
Beboer har tilgang til aktuelle avlesningsverdier per. måler. Avlesningsverdiene illustrerer forbruk 
fra starten av den aktuelle avregningssperioden og opp til angitt dato.
NB: Tellerstanden på radiatormåler nulstilles en gang per år. På energimålere, og kaldt- og varmt-
vannssmålere blir ikke tellerstanden nulstillt. 
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Techem Beboerportal
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I N F O

Hjelp til selvhjelp
få svar på  dine spørsmål 24-7

D I G I TA LT

Digitale avregning
- online arkivering av avregninger 

Ved å klikke på „Avregning for 
201XX“ genereres en pdf for 
avregningen.

„Last ned  eierskifteskjema“ 
Her kan du laste ned eierskif-
teskjema ved flytting. Skjemaet 
sendes så til Techem via e-mail: 
kundeservice@techem.no eller 
per post til: Techem Norge AS, 
Dicks vei 10b, 1366, Lysaker.

Kontaktformular og info om din 
browser innstilling, finner du 
i denne linken, plassert under 
„kontakt“ i „Service & kontakt.“
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Info-Senter
I „Info-Senter“ finner du svar på 
ofte stillte spørsmål, i tillegg til 
mer informasjon om forbruks-
måling og avregninger.

Finn svar på ofte stillte spørsmål 
innenfor disse kategoriene.

Mer informasjon om utvalgte 
temaer som fordelingsmålere, 
avregning og sparetips m.m.
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NB: Portalen er optimalisert for nyere nettbrowsere, 
(eks. Internet Explorer versjon 9 eller nyere), språkinn-
stilling NO og aktivert JAVA software.

Avregning
Det er dere som styret/administrator som gjør din avregning tilgjengelig i Techem Beboerportal 
når de har mottatt fordelingsregnskapet og tilhørende avregningsvedlegg. 

Service & kontakt
Service & kontakt kan brukes hvis du eller andre beboere ønsker å laste ned eierskifteskjema.
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Det er dere som styret/administrator som gir hver enkelt beboer tilgang til portalen, du be-
stemmer også hvilke rettigheter de skal ha tilgang til.

Techem Beboerportal - Gir komplett oversikt over forbruk!

Avregning

14

17

18

19

20



2 2 2 3

Glemt passord
Hvis du har glemt ditt passord, eller av en annen grunn ikke kommer inn på portalen finnes det 
hjelp på innloggingssiden siden. Klikk på  „Glemt passord“ linken.
NB: Det er kun mulig å sende ett nytt passord til kunder som har registrert sin e-mail adresse. 
Ved videre henvendelser vennligst kontakt på e-mail: kundeservice@techem.no.

Informasjon og kontakt
Vi ønsker nær kontakt med alle våre kunder og viderefører gjerne annen relevant informasjon om 
bransjen ved forespørsel. Under Info finner du svar på ofte stillte spørsmål. Du kan selvfølgelig 
også til enhver tid kontakte oss på email: kundeservice@techem.no eller tlf.: 22 02 14 59.

S I K K E R H E T

Techem Portalen gir deg
tilgang til innovative løsninger

        Techem Portalen 

       Modul 1 - Standard online
       
       Modul 2 - Techem Beboerportal*

       Modul Plus - Techem Beboer App*

     
*tilleggstjenester

Her finner du en link til „ofte 
stillte spørsmål.

Brukermanual til portalen finner 
du her.

Ønsker du å se en demonstras-
jon av Beboerportalen kan du 
klikke på linken her og velge 
„Demo“. 
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TJ E N E S T E R

Tilleggstjenester
få utbytte av portalen

Moduler - tilleggstjenester
Modul 1 - Standard online inkluderer portalens standardfunksjoner; Arkiv Online, avlesningsverdi 
etc.

Hvis du  er interessert i tilleggstjenester ber vi deg ta kontakt med oss på  email: 
kundeservice@techem.no.

Techem Portalen Tilgjengelig boligadministration, når du vil. 

Techem Portalen kan brukes 24-7.
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Focus på ressourcer

Techem Norge A/S 

Hovedkontor
Dicks vei 10b
1366 Lysaker

Kundeservice
Tlf.: 22 02 14 59
kundeservice@techem.no

www.techem.no


