PRODUKTKATALOG
2019

MASKINSTYRNING
•
•
•

Full koll över åtkomst till
maskinen
Optimera maskinanvändningen
Aktiveras med passerkort

INFOBRIC EASE
•
•
•

Webbtjänst för elektronisk personalliggare
Ledningssystemet för
byggarbetsplatsen
Styr utrustningen och
hanterar din personal

VIKGRIND
•
•
•
•

Motoriserad
Komplett enhet på plåt
Anpassad för enkel
transport
Öppnas med passerkort

SKJUTGRIND

SLAGGRIND

MOBILAPP

ID0

•
•

•
•

•
•
•

•

•
Sida 2

Motoriserad och mobil
Komplett med fundament
och passersystem
Öppnas med passerkort

•

Motoriserad och mobil
Komplett med fundament
och passersystem
Öppnas med passerkort

Ease CheckIn
Personalliggare i mobilen
Kan kombineras med
regbox och grindar

•

CONTROLBOX
•
•
•

Inpassering och
närvaroregistrering
För dörrar och grindar
Enkel att montera

DÖRRLÅS
•
•

Komplett läspaket med
Controlbox, kortläsare
och elektroniskt lås
Öppnas med passerkort

REGBOX
•
•
•

Smidig personalliggare
Enkel montering
Registrering med
passerkort

ROTATIONSGRINDAR
•
•
•

06-KORT
Använd som nyckel till
arbetsplatsen
Närvaroregistrering enligt
ID06 i Infobric Ease

Inpassering för personal
Komplett med fundament
och passersystem
Öppnas med passerkort

ENERGISTYRNING
•
•
•

Smart styrning av uppvärmning och belysning
Minskad energiförbrukning
Fjärrstyrning via webben
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REGBOX
Regboxen är en smidig och flexibel lösning för dig
som vill ha en tydlig plats för närvaroregistrering.
Boxen är en personalliggare som passar alla typer av
byggarbetsplatser och tål tuffa förutsättningar. Allt
du behöver för att komma igång med en komplett
elektronisk närvaroregistrering är ett vägguttag,
ID06-kort och webbtjänsten Infobric Ease.

Säker
•
•
•
•

Uppfyller Skatteverkets
regler
Registrering med ID06-kort
Utvecklad för byggmiljö
Industriklassad

Enkel
•
•
•

Enkel montering
Enkel administration
Underhållsfri

Flexibel
•

•

•
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Användbar på
alla typer av
byggarbetsplatser
Många möjligheter
att bygga ut systemet
med fler funktioner
Hyr eller köp

TEKNISK SPECIFIKATION
MÅTT 		
235 x 151 x 60 mm
VIKT
850 g
DRIFTSTEMPERATUR
Inomhus/utomhus Min -40 °C Max +55 °C
STRÖMFÖRSÖRJNING
90-264 Vac
TÄCKNING
Använder roaming. Mobildata ingår i produkten.
ANSLUTNING
2G/3G eller
Ethernet
SKYDDSKLASS
IP66

PRIS:
TILLBEHÖR: Skylt, väska

Så fungerar det
Sätt i kontakten i vägguttaget och regboxen är redo att användas. In- och utregistreringen görs sedan
enkelt, säkert och beröringsfritt med ID06-kort som är byggbranschens standard för närvaroredovisning.
Du kan använda regboxen som en fast registreringsstation eller flytta runt den på arbetsplatsen. Regboxen har ett inbyggt modem och mobildata ingår. Den robusta konstruktionen är utvecklad för att tåla
de tuffa förutsättningar som råder på en byggarbetsplats. Du kan placera regboxen såväl utomhus (i alla
väder)
som inomhus.
När du anslutit regboxen till webbtjänsten Infobric Ease får du full koll på vilka som befinner sig på
byggarbetsplatsen och åtkomst till personalliggaren var du än är. Du loggar in i tjänsten via din dator,
surfplatta eller smarttelefon och kan med ett knapptryck få fram en elektronisk närvaroförteckning till
Skatteverket eller rapporter som t ex UE-lista. Vid en olycka får du snabbt fram en återsamlingslista.
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CONTROLBOX
Controlboxen är en säker lösning för dig som vill styra tillträden till och på byggarbetsplatsen. Om
arbetsplatsen är inhägnad, med kortläsare för passering både in och ut från arbetsplatsen, kan du även
använda controlboxen för närvaroregistrering.

Med controlboxen kan
du enkelt styra
tillträden till och på
arbetsplatsen
Controlboxen monteras på befintliga dörrar
eller grindar med elektroniska lås. Köper du
en grind hos Infobric ingår controlboxen.
Rättighetsschema för inpassering hanteras
enkelt i webbtjänsten Infobric Ease. De
verksamma på arbetsplatsen behöver bara
föra sitt passerkort framför läsaren.
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Även närvaron kan
registreras via
controlboxen
Controlboxen är ett säkert alternativ för
att styra tillträden och en smart lösning
för närvaroregistrering i personalliggare.
Verksamma på arbetsplatsen kan i samma
läsning av ID06-kortet beviljas tillträde
och samtidigt registrera sin närvaro. En
lösning som främst riktar sig till en inhägnad
arbetsplats och där det finns kortläsare för
passering både in och ut från arbetsplatsen.

TEKNISK SPECIFIKATION
MÅTT 				
235 x 151 x 60 mm
VIKT				850 g
DRIFTSTEMPERATUR 		
-40 °C +55 °C
STRÖMFÖRSÖRJNING
90 - 264 Vac
KAPSLINGSMATERIAL
PC/ABS
SKYDDSKLASS 		
IP66
SKÄRM			3.5” Color TFT
				LCD Display
ANSLUTNING
HSDPA/UMTS/3G på 900/2100Mhz
GPRS/EDGE/2G på 900/1800Mhz
ETHERNET på 10/100 Mbit/s

TÄCKNING
Full roaming i alla länder, förutom Estland.
MINNE
10 000 föranmälda användare.
Automatisk anslutning är också möjligt.
GODKÄNNANDEN
EN 55022:2010, class A EN 301 489-3 V1.4.1 WEEE,
RoHS

PRIS:

Så fungerar det
Att komma igång med controlboxen går både snabbt och enkelt. Koppla boxen till grindstyrningen eller
det elektroniska låset på dörren (inkopplingsanvisningar skickas med). Controlboxen kan kompletteras
med kortläsare för inpassering. Du kan även kombinera kortläsare med tryckknapp för utpassering.
Enheten kommunicerar trådlöst via mobilnätet med Infobric Ease. Du slipper databuss- och nätverkskablar runt arbetsplatsen och sparar både tid och pengar samtidigt som risken för driftstörningar minskar.
Det inbyggda modemet och SIM-kortet ingår i kostnaden för controlboxen.
Controlboxen är tillverkad för att tåla de tuffa förutsättningar som råder på en byggarbetsplats och kan
placeras såväl utomhus (i alla väder) som inomhus. Den är också enkel att flytta runt till andra dörrar och
grindar på arbetsplatsen, eller vidare in i nya projekt.
När du anslutit controlboxen till arbetsplatsen i webbtjänsten Infobric Ease kan du skapa ett rättighetsschema för den specifika grinden eller dörren. Sedan är det bara att lägga till de personer som ska
ha behörighet och du får full kontroll över arbetsplatsen. Här kan du också välja om du vill att
närvaroregistreringen ska vara aktiverad i controlboxen.
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PRIS:

DÖRRLÅS
Glöm nyckelknippan! Nu kan du öppna dörren med
ID06-kortet. Med Infobrics elektroniska dörrlås slipper
du att lägga tid på att administrera nycklar.

Med dörrlåset ser du till att rätt personer befinner sig på rätt plats. Säkerheten ökar, stölderna minskar
och du får bättre flyt på arbetsplatsen. Med dörrlåset och vår webbtjänst Infobric Ease styr du vem
som ska ha tillgång till en specifik plats på byggarbetsplatsen, såsom bodar och andra utrymmen,
enligt de tider du bestämmer. Endast behöriga personer med ID06-kort kan öppna och det behövs
varken nycklar eller koder på arbetsplatsen.
Dörrlåsen fungerar utmärkt tillsammans med våra övriga produkter för inpassering och
personalliggare.
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Förhindra stölder på byggarbetsplatsen
Det rapporteras dagligen om stölder på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Undersökningar visar
på att det stjäls utrustning och material för miljardbelopp varje år. Vid inbrott är det inte bara dyra
maskiner som försvinner, det stjäls även mycket tid från arbetet.
Med Infobrics dörrlås finns många fördelar, det fungerar bra att använda till mer än enbart bodar. Att
kapa ett hänglås på en containrar är ett vanligt sätt för att stjäla arbetsutrustning och verktyg. så ett
smart alternativ är att sätta in en extra vägg med dörr och dörrlåset som extra säkerhet mot inbrott
i containern. Skulle inbrottstjuven kapa hänglåset finns det ännu ett hinder att ta sig genom. Dörren
är enkel att öppna, är stängd även på dagtid och energibesparande på vintern om containern är
uppvärmd.
Dörrlåset kan monteras på dörrbladet likt bilden nedan, som en smart lösning för att minimera
installationstid. Istället för att ta ner dörrsystemet och sätt upp det på nytt på nästa projekt kan du
istället använda en komplett dörr med monterat dörrlås.
Med Infobrics dörrlås finns många fördelar. Det är en trygghet för personalen att obehöriga inte
kommer in. Säkerheten ökar, stölderna minskar och arbetet flyter bättre. Detta system fungerar på de
flesta elektroniska lås och är lätt att flytta mellan dörrarna.

INGÅR I DÖRRLÅSPAKETET
I VÅRT DÖRRLÅSPAKET FÅR DU ALLT DU BEHÖVER:

CONTROLBOX

ELTRYCKESLÅS

KORTLÄSARE

TRYCKKNAPP

KARMÖVERFÖRING
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ROTATIONSGRINDAR
Med Infobrics rotationsgrindar är det möjligt för alla byggarbetsplatser - oavsett storlek - att öka
säkerheten genom behörighetsstyrd inpassering. Du ser till att endast behöriga personer kan komma in
på byggarbetsplatsen. Ett effektivt sätt att öka säkerheten, styra flödet på arbetsplatsen och att ha koll på
vilka som befinner sig på området.

Kontrollerad
inpassering för en
säkrare byggarbetsplats
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Du styr vem som har tillträde till området,
enkelt och bekvämt via webbtjänsten Infobric
Ease. Här har du alltid koll på vilka som
befinner sig på byggarbetsplatsen och kan
även aktivera grinden för närvaroregistrering
i personalliggare, eftersom grindens
controlbox loggar alla in- och utpasseringar i
webbtjänsten.

Rotationsgrind
Premium är en robust
grind med premiumkvalitet och extra
finesser

•
•
•
•

Rotationsgrind Pro
har prisvärd kvalitet
med alla funktioner
du behöver

Behörighetsstyrd inpassering med beröringsfria kortläsare (ID06).
Säker och effektiv lösning för personalliggare – ingen kan glömma att checka in eller ut.
Mobilt skalskydd komplett med passagesystem.
Enkel installation, kräver enbart ström.
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TEKNISK SPECIFIKATION
ROTATIONSGRIND PREMIUM
MÅTT 				
2362 x 1518 x 1210 mm
VIKT		
		
280 kg
SPÄNNING		
100-240 V
EFFEKTFÖRBRUKNING
80 VA
SKYDDSKLASS		
IP 54
MATERIAL			 AISI 316 rostfritt stål
FUNDAMENT			
Stål + Galler
SÄKERHET			
Friställs automatiskt
				ut vid strömavbrott

TEKNISK SPECIFIKATION
ROTATIONSGRIND PRO
MÅTT 				
2250 x 1600 x 1300 mm
VIKT		
		
575 kg
SPÄNNING		
230 V AC
EFFEKTFÖRBRUKNING
120 VA
SKYDDSKLASS		
IP 43
MATERIAL			 Varmgalvaniserad stål
FUNDAMENT			
Stål
SÄKERHET			
Friställs automatiskt
				ut vid strömavbrott
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Så fungerar Infobrics mobila rotationsgrindar
Installation
Våra rotationsgrindar levereras som
kompletta mobila enheter med passersystem samt uppkoppling till webbtjänsten
Infobric Ease, det enda som behövs är att
ansluta ström.

Administration
Den som är ansvarig på byggarbetsplatsen
administrerar enkelt enheter, personer och
rättigheter i webbtjänsten Infobric Ease.
Tjänsten är användarvänlig och går snabbt att
komma igång med. Här har du alltid tillgång till
personalliggaren.

PRIS:

PRO ELLER PREMIUM
TVÅ RIKTIGT BRA ALTERNATIV ATT
VÄLJA MELLAN.

MOBIL ROTATIONSGRIND

PRO CB395

PREMIUM CB395

Prisvärd kvalitet med alla
basfunktioner.

Robust grind med premiumkvalitet och extra finesser.

Komplett med monterat passersystem och kortläsare (ID06)

PRO

PREMIUM

Mobil enhet på bottenplatta
Automatisk in- och utcheckning i personalliggare
LED display
Bottenplatta av galler
Möjlighet att ansluta backup-batteri
Konstruktion
Teknologi
IP-klass

Varmgalvaniserat stål

Rostfritt stål

Halv bur runt vändkors

Hel bur runt vändkors

Elektromekanisk

Elektromekanisk

IP 43

IP 54
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FORDONSGRIND
Styr transporter och godsmottagning
med mobila fordonsgrindar
Med Infobric mobila fordonsgrindar skapar du ordning och reda på godsmottagningen på
byggarbetsplatsen. Du kan enkelt placera om grindarna på din arbetsplats efter behov och
utvecklingen av projektet. Med webbtjänsten Infobric Ease styr du vem som har tillträde till
arbetsplatsen.
Grindarna kan öppnas med ID06-kort eller fjärrkontroll. Du bestämmer vem som får passera och vid
vilka tider. Allt styrs via webbtjänsten Infobric Ease.
Vi erbjuder färdigmonterade slaggrindar, skjutgrindar, vikgrindar och vägbommar. Grindarna är
motoriserade och monterade på plåt för enkel transport. Kortläsare för ID06-kort är redan monterade
och det enda du behöver tänka på är att ansluta strömmen. Plug and play i dess rätta bemärkelse.
Alla fordonsgrindar kan kompletteras med GSM-öppning.
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TEKNISK SPECIFIKATION FÖR OMRÅDESSKYDD
SKJUTGRIND

SLAGGRIND

MÅTT FUNDAMENT		
2 000 x 1 000 mm
MÅTT MOTHÅLL		
800 x 600 x 2 340 mm
GRINDBLAD			
8 000 x 2 090 mm
VIKT				1 800 kg
MAX ÖPPNING		
6 000 mm
SPÄNNING 			
230 Vac, 50Hz, 1 fas
ÖPPNINGSTID			30 sek
DRIFTCYKEL			50%

MÅTT		
VIKT 		
MAX ÖPPNING
SPÄNNING 		
ÖPPNINGSTID		
DRIFTCYKEL		

2 400 x 6 250 x 2500mm
2 000 kg
5 000 mm
3 fas
12 sek
100%

PRIS:

VIKGRIND
MÅTT				
				
SPÄNNING			
EFFEKTFÖRBRUKNING		
SKYDDSKLASS			
MATERIAL		
VIKT				

2 300 x 5 422 mm
(insida + insida grindstolpe)
230V
3,15A
IP65
Stål + varmförzinkat
2 200 kg

PLÅT
MÅTT (h x b x d)		 15 x 6 000 x 2 000 mm
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GÅNGGRIND
En persongrind som är ett bra
komplement till rotationsgrinden
Infobrics gånggrind är ett bra komplement till rotationsgrinden vid situationer där det krävs en större
öppning för större föremål som exempelvis skottkärra och verktygsvagn. Den är enkel att flytta på
arbetsplatsen efter behov.
Med en gånggrind förbättrar du säkerheten på arbetsplatsen genom att endast behörig personal får
tillträde. Via webbtjänsten Infobric Ease styr du vem som har tillträde att passera genom grinden.
Grinden är utrustad med Controlbox och två kortläsare som öppnas med ID06-kort och en
dörrstängare som tål det nordiska klimatet.
Vi erbjuder färdigmonterad gånggrind, det enda du behöver tänka på är att ansluta strömmen. Plug
and play i dess rätta bemärkelse. Det går att beställa grinden med 1 200 mm eller 1 500 mm öppning.
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TEKNISK SPECIFIKATION
MÅTT 			
2 400 x 1 530 mm
VIKT			335 kg
SPÄNNING 		
230 V
DÖRRBLAD 		
1 200 el.1 500 mm x 2 000 mm
MÅTT BOTTENPLÅT 1 000 (B) x 2 000 (L) mm

PRIS:

TILLBEHÖR FÖR GRINDAR
För alla grindar går det att göra tillval av tillbehör som distribueras från vårt lager eller din lokala
leverantör. Nedan visas exempel på tillbehör, önskar du se hela listan för tillbehör se listan på hemsidan:
infobric.se/kundservice/

Exempel, tillbehör
Fjärrkontroll FAAC 433Mhz
Till mottagare FAAC 433Mz samt DB317 och DB403.

GSM-modul DBG4
För att kunna ringa till grinden och öppna den.
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PRIS:

MASKINSTYRNING
Styr och kontrollera hur maskiner
används på byggarbetsplatsen
Med Maskinstyrning förbättrar du säkerheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen genom att endast
personal med behörig utbildning kan använda liftar, hissar och andra maskiner under de tider du
bestämmer.
De behöriga personerna använder sedan sina personliga ID06- eller annat rfid-kort för att aktivera
enheten och du kan följa upp användningen och optimera kapacitetsutnyttjandet, enkelt och bekvämt i
Infobric Ease.
Systemet kan användas på maskiner inom bygg-, anläggning-, underhåll-, industri-, skogsbruk-,
gruvindustri-, logistik-, och hamnverksamhet och har integrerade lösningar med ID06, IPAF, SSG och
CSCS smart cards.
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TEKNISK SPECIFIKATION
MÅTT 			
130 x 84 x 35 mm
VIKT				300 g
DRIFTTEMPERATUR		
-20 ° till +55 °
INSPÄNNING 			
9-58 VDC
KAPSLINGSMATERIAL
FR50, glasfiberförstärkt
				polyamid
SKYDDSKLASS		
IP 67
CAN				ISO 11898-2
GPS				-148 dBm (kallstart)
				- 165 dBm (navigation)
DISPLAY			5 multi-färgade LEDs
UPPKOPPLING			
HSDPA/UMTS/3G vid
				900/2100MHz GPRS/
				EDGE/2G vid
				900/1800MHz

TÄCKNING		
Full roaming i alla
			länder (förutom Estland)
WIFI			802.11B/G/N
BACKUP BATTERI
3.7 V Li-Ion batteri
MINNE			
10 000+ användare med
			standardtillstånd
LÄSARE		 Fullsektor för
			ISO 14443A
KABEL 		1 m
GODKÄNNANDEN
EN61000-4-2/3/4/5/6/11		
			WEEE,RoHS

Säkra att endast personer med rätt
utbildning får behörighet till maskiner och tar
ansvar för daglig kontroll.
Få kontroll över hur liftar och andra maskiner
används och när de behöver underhållas.
Maximera kapacitetsutnyttjandet av dina
resurser, förbättra logistiken och minska
antalet maskiner på plats.

Infobric Ease - din kontrollpanel
Hanteringen av behörigheter till maskinerna är fullt integrerad i den vanliga
rättighetshanteringen i Infobric Ease, vilket betyder att du jobbar i samma enkla verktyg
och överblickbara vändargränssnitt som du är van vid, om du använder Infobric för
exempelvis personalliggare eller som inpasseringssystem.
Här kan du utöver behörighetshantering av maskiner bland annat;
•
•
•
•

kontrollera maskinanvändning på distans,
ta fram ett tillförlitligt underlag för fakturering av delad liftpool,
styra tillträden till och på byggarbetsplatsen,
få överblick på vilka företag som varit på plats och hur mycket tid som lagts i
projekten.
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PRIS:

BODREGULATOR
Optimera energianvändningen
Optimera energianvändningen, minska kostnaderna och få koll på projektets energiförbrukning.
Genom styrning av elektronisk utrustning kan du enkelt anpassa temperaturen i manskapsbodar eller
verktygscontainrar till när arbetsplatsen är bemannad.
Allt du behöver är bodregulatorn och Infobric Ease. Sedan styr du allt från den plats som passar dig
bäst.
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TILLBEHÖR
För våra produkter går det även att göra tillval av reservdelar och tillbehör. De distribueras från vårt lager
eller hos din lokala leverantör.
För att se tillbehörslista, besök: infobric.se/kundservice/

PARTNERS
Våra partners har sammanlagt drygt 200 försäljningsställen i Sverige. De hanterar produkterna, som till
exempel grindar och regboxar, tillbehör och levererar direkt till byggarbetsplatsen. Våra partners hanterar
även användarstöd i webbtjänsten Infobric Ease och har kunnig personal som snabbt hjälper till med
installation och support.
Hittar våra partners här: infobric.se/partners/
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EASE CHECKIN - MOBILAPP
Mobilappen Ease CheckIn är ett bra alternativ för dig med smarttelefoner på bygget och som jobbar
i projekt där det krävs en mobil lösning för personalliggare. Appen är gratis att ladda ner. Med appen
i mobilen är det lätt att hålla den elektroniska personalliggaren uppdaterad. Administrationen på
arbetsplatsen minskar. Precis som alla andra produkter från Infobric är Ease CheckIn kopplad till
webbtjänsten Infobric Ease, som ser till att allt hänger ihop.

Det enkla sättet att registrera närvaro
•
•
•
•
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In- och utcheckning med ett knapptryck i din smarttelefon.
Arbetsplatser där du är tillagd i personalliggaren syns automatiskt i appen.
På de arbetsplatser som tillåter det kan du själv lägga till dig i personalliggaren via appen.
Gratis att ladda ner för iOS och Android.

PRODUKTEGENSKAPER

Minska administrationen för platsledningen
•
•

•
•
•

Alla användare får automatiskt upp de arbetsplatser där de är tillagda i
personalliggaren.
Du kan välja om du själv ska lägga till användarna i personalliggaren eller om du vill
använda appens autoläge, så att användarna kan lägga till sig själva innan de checkar
in på arbetsplatsen första gången.
Du kan styra om och hur arbetsplatsen ska vara sökbar i appen, och om du vill kan du
helt inaktivera appen på arbetsplatsen.
I webbtjänsten Infobric Ease har du full koll på närvaron på arbetsplatsen, oavsett om
den registreras via app, regbox eller grind.
Appen ingår i tjänsten Infobric Ease och finns för alla plattformar.
Appen är gratis att ladda ner och finns här:
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VI ÄR INFOBRIC
Infobric utvecklar smarta lösningar som förbättrar säkerhet och effektivitet på
byggarbetsplatsen. Vi är inga nykomlingar i branschen och är en ackrediterad leverantör
av ID06-system sedan 2007. Våra produkter och tjänster används idag på 10 000
byggarbetsplatser runt om i norra Europa.
Med ett system från Infobric ser du till att rätt personer befinner sig på rätt plats, på rätt
tid och har tillgång till rätt utrustning. Ett tryggt, säkert och enkelt alternativ för proffsen i
byggbranschen.

Vi är en ackrediterad leverantör av läsare och
applikationer för informationshantering av ID06-standarden.
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TÄNK UTANFÖR LAGEN
Sedan den 1 januari 2016 gäller lagen om elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser. Spelreglerna
i byggbranschen har förändrats, med det goda syftet att minska förekomsten av svartarbete och skapa en
sundare konkurrens. Lagen gäller byggprojekt som uppgår till mer än fyra prisbasbelopp, med en juridisk
person som beställare.
Sedan lagen börjat gälla gör Skatteverket oanmälda besök för att kontrollera att lagen följs. Samtliga
företag och personer som befinner sig på byggarbetsplatsen ska finnas i förteckningen vid kontroll.
Undantag gäller personer som lossar och lastar.

Elektronisk personalliggare
En elektronisk personalliggare är en digital närvaroregistrering som håller koll på vilka som befinner sig på
byggarbetsplatsen och underlättar jobbet med att hålla obehöriga personer borta. Närvaron registreras
med ett ID06-kort, för att sedan lagras i webbtjänsten Infobric Ease.
Med Infobrics produkter och tjänster har du det du behöver för en trygg och säker personalliggare på
din byggarbetsplats. Allt du behöver är en regbox, appen Ease CheckIn eller en rotationsgrind - eller en
kombination av dessa. Alla våra produkter är integrerade med webbtjänsten Infobric Ease där du hanterar
och alltid har tillgång till din personalliggare.
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SÄKRA OCH EFFEKTIVA BYGGEN

Läs och beställ din lösning via webben eller kontakta oss så
hjälper vi dig att komma igång. Läs mer på www.infobric.se
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