
Brukermanual
Informasjon til beboer

TECHEM 
BEBOER APP
Få innsikt i forbruket ditt. Spar energi og penger 

samtidig som du gjør noe godt for miljøet.



Techem Beboer App er navnet på den digitale portalløsningen som vi leverer til beboerne. Techem 
Beboer App finnes i en web-versjon som kan benyttes på PC, eller du kan laste ned en app på mobil/
nettbrett. Målet er å gi dere et enkelt verktøy for oversikt og sammenligning av individuelt forbruk og 
forbruket i eiendommen som helhet. Brukermanualen gir en praktisk introduksjon til Techem Beboer 
App. 

Kom i gang med Techem Beboer App

I Techem Beboer App kan du raskt og enkelt se ditt totale forbruk, og dykke inn i data fra dine individuelle 
målere. Du kan også se avregningen din og sette opp dine egne forbruksalarmer som varsler deg dersom 
en alarm utløses. Få innsikt i forbruket ditt. Spar energi og penger samtidig som du gjør noe godt for 
miljøet. Merk: Det er ikke alle beboere som vil kunne se avregningsvedlegg i appen, dette avhenger av 
hvilken løsning boligselskapet har. 
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Finn frem e-postinvitasjonen fra Techem
Det første du må gjøre er å finne frem e-posten vi har sendt med en invitasjon til å opprette en bruker 
i appen. På bildet nedenfor ser du et eksempel på hvordan invitasjonen ser ut. 

Hei Kari,
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Har du ikke mottatt e-postinvitasjonen?
Dersom du ikke har mottatt noen invitasjon på e-post og ønsker tilgang til appen, kan du 
sende en e-post til kundeservice@techem.no og oppgi følgende informasjon:
• Navn (eier av bolig)
• Navn på medeier
• Navn på sameie/borettslag
• Adresse og leilighetsnummer
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Opprett bruker
I neste steg må du opprette en bruker i web-versjonen av appen på følgende måte:

Hei Kari, 

Åpne invitasjonen du har mottatt på e-post og klikk på
knappen "Opprett bruker". Merk: Ved å følge denne 
metoden trenger du ikke å benytte aktiveringskoden. 

Da kommer du inn på web-versjonen hvor du får valget 
mellom å opprette en konto med e-post, Facebook eller 
Apple ID. Klikk på "Opprett konto med e-post".

Skriv inn e-postadressen din og lag et passord. Passordet må 
inneholde minst åtte tegn, ett tall, en stor og en liten bokstav.
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Opprett bruker

Avslutt med å klikke på knappen "Opprett konto".

Kontoen din er nå opprettet.

Les videre for å finne ut hvordan du logger deg inn. 
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Logg inn 

Du kan logge deg inn på to forskjellig måter:

Logg inn via web-versjon
Klikk på linken nederst der det står "Fortsett via nettleseren".
Vi anbefaler at du bruker nettleseren Microsoft Edge, Google 
Chrome eller Mozilla Firefox . 

Eller 
Logg inn via appen
Klikk på knappen "Get it on Google Play" eller "Download on 
the App Store".

Videre åpner Google Play eller Apple App Store seg i et nytt 
vindu hvor du kan laste ned appen. Merk: Dette fungerer kun 
om du har åpnet invitasjonen på mobil eller nettbrett.

Har du opprettet kontoen din via PC? 
Da må du først laste ned appen på mobil eller nettbrett. Søk 
på "Techem Beboer App" i Google Play (Android) eller Apple 
App Store (iPhone).

Når kontoen din er opprettet, er neste steg å logge seg inn.

Deretter laster du ned appen fra Google Play eller Apple App 
Store på din mobil eller nettbrett.
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Logg inn i appen

Åpne appen på mobil eller nettbrett og 
klikk på "Logg inn med e-post".

Skriv inn e-postadressen og passordet du 
brukte da du opprettet kontoen.

Klikk på knappen "logg inn" – og du 
logges inn i appen.
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Neste gang du ønsker å logge deg inn på web-versjonen av beboer appen, kan du bruke følgende link: 
https://beboer.techemadmin.no/login, eller gå inn via hjemmesiden vår www.techem.no. 

Fremgangsmåte: 
1. Skriv inn www.techem.no i nettleseren din.
2. Klikk på "Logg inn" øverst i høyre hjørne på forsiden.
3. Klikk deretter på "Techem Beboer App".

Slik finner du web-versjon av appen

Trenger du hjelp? Ta kontakt med Kundeservice på kundeservice@techem.no eller 22 02 14 59.
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4. Da vil web-versjonen åpne seg i et nytt vindu. 



Hvordan bruke Techem Beboer App

1. Din forbruksindeks er en indikasjon på ditt 
gjennomsnittlig forbruk sammenlignet med resten av 
eiendommen. Indeksen er basert på forbruket de siste 
365 dagene. Dersom du vil forbedre forbruksindeksen, 
må du redusere forbruket ditt.

2. Her velger du hvilken periode du ønsker å se "Ditt
forbruk" for, og du kan velge ulike alternativer for å 
sammenligne forbruket ditt.

3. Smilefjesene og pilene forteller deg hvordan 
forbruket ditt har utviklet seg i forhold til valgt 
periode (pkt. 2).

4. Klikker du deg videre inn på symbolet for varme, 
varmt- eller kaldtvann, kan du få en en visuell  
fremstilling av forbruket ditt per dag, uke, måned,  
kvartal og år.

5. Her finner du den siste avregningen din. 

Forbruksoversikt
Forbruksoversikten er det første du ser når du logger deg inn:
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Eksempel visuell fremstilling av forbruket ditt



Hvordan bruke Techem Beboer App
Klikker du på de 3 strekene i venstre hjørne får du opp menyen:

Forbruksoversikt
Få en oversikt over forbruket i boligen din, for mer informasjon se side 8.
Måleroversikt 
Her ser du hvilke målere som er installert i boligen din med målernummer, og her finner du  
avlesningsverdier på målerne.
Avregningsvedlegg 
Se og last ned avregningsvedleggene dine. 
Alarminnstillinger
Sett opp forbruksalarmer for å overvåke forbruket ditt, for mer informasjon se side 10.
Info om bolig
Her står adressen til boligen din oppført, samt kontakt- og brukerinformasjon.
Hjelp 
Her kan du få svar på forskjellige spørsmål knyttet til bruk av appen. 
Profilinnstillinger
Her kan du endre e-postadresse eller passord, bytte språk, redigere innstillingene for e-postvarsler og 
legge til flere boliger på profilen din.
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Alarminnstillinger 
Under alarminnstillinger kan du sette opp forbruksalarmer for å overvåke forbruket ditt. Appen vil varsle 
deg hvis du overskrider alarmgrensen. Kontroll over forbruk skaper bevisstgjøring, som bidrar til å redusere 
forbruket.

Slik setter du opp en alarm
1. Velg alarmtype, altså den type forbruk du ønsker å overvåke.

2. Velg perioden du ønsker å overvåke forbruket ditt for.

Bli varslet ved høyt forbruk

3. Velg alarmgrense. Du kan overvåke forbruket ditt og sette 
opp alarmer på 3 forskjellige måter:

• Totalt forbruk informerer deg hvis ditt forbruk overstiger 
en angitt grense.

• Økning i forbruk informerer hvis forbruket øker med 
en prosentandel sammenlignet med forrige periode. 
Alarmgrensen tilpasser seg derfor dynamisk etter valgt 
periode.

• 0-forbruk informerer deg hvis det IKKE registreres noe 
forbruk.
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Techem Norge AS

Dicks vei 10b

1366 Lysaker, Norge

Tlf.: 22 02 14 59

www.techem.no


