ELEKTRIKER

G U I DEN
For elektrikere som ønsker å øke oppdragsmengden!

INNHOLD I
ELEKTRIKERGUIDEN
alle hus kan bli smarte hus, man trenger kun strøm og internett

for å komme i gang. Det lar seg enkelt installere i løpet av et par timer
og krever ikke oppgraderinger på elektrisk anlegg.
Futurehome har som mål å gjøre smarthus til allemannseie, og det
starter med nettopp dere, elektrikerne! I denne Smarthusguiden
finner du informasjon for elektrikere som er viktig å vite for
å komme i gang med salg og installasjon av smarthus. Vi vil også vise
deg hvor enkelt både eksisterende og nye bygg kan gjøres smarte,
samt hvordan man kan tjene penger på det.

OM FUTUREHOME
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FUTUREHOME
ER ET INNOVATIVT
SMARTHUSSYSTEM
som enkelt lar deg få bedre utnyttelse
av hjemmet ditt. Selskapet er norsk

Futurehome leverer løsninger for styring av smarte boligalarmer, styring
av belysning, oppvarming, elektroniske låser og andre elektriske apparater
til huset.

og ble stiftet i 2013 av blant annet to

Med smarthus fra Futurehome har man hele tiden

elektrikere. Siden da har det utviklet

full oversikt over hva som foregår hjemme, slik at

seg til Norges raskest voksende selskap

man slipper å bekymre seg for husets tilstand; enten

innen smarte hjem.

man er på jobb eller ferie.

KUNDEREFERANSER
SÅ ENKELT AT DET
FORKLARER SEG SELV
Futurehome er lett å lære seg. Når det gjelder erfaring med
Futurehomesystemet, er oppsett så enkelt at det forklarer
seg nesten selv. Appen er fin og moderne.
Er jeg i tvil så er jo alle enhetene tilgjengelige på supportsidene deres. Fra det jeg har testet virker styring pålitelig.
Pent design, pris og enkelhet gjør at jeg vil anbefale
Futurehome til kunder og bekjente.
— KENNETH, ELEKTROMONTØR
M&G ELEKTRO AS
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ET SYSTEM SOM HENGER
MED I UTVIKLINGEN
Jeg har installert sensorer fra Futurehome for varme, lys,
bevegelse og brann i alle oppholdsrom.
Jeg har svært gode erfaringer med Futurehome. Appen er
intuitiv og lett å bruke. Jeg liker filosofien om at ting skal
automatiseres og at jeg ikke må hente opp appen hver
gang jeg vil ha på et lys. Systemet utvikles gradvis med
flere muligheter og for å støtte flere produkter. Slik blir
mitt hjem stadig smartere! Futurehome gjør det enkelt å
få smarthus for en god pris.
— PETER, KUNDE
OPPUSSING AV BOLIG

SMARTHUS
PROSESSEN
Tradisjonelt sett har smarthusinstallasjoner vært både

(illustrert under). Det innebærer også at smarthus blir

kostbart og tidkrevende med store for- og etterprosjekter,

en mulighet for massemarkedet, og at elektrikere kan

men i 2016 lanserte Futurehome en innovativ kundeportal

øke oppdragsmengde med å fokusere på smarthus som

som lar kunder bestille smarthus på nett, til fastpris

allemannseie.

som også inkluderer ferdig installasjon fra en av våre
sertifiserte elektrikere.

Hele verdikjeden er nå effektivisert og flere av prosedyrene
elektrikeren var nødt til å utføre er automatisert.

Med en effektiv bestillingsprosess og brukervennlig

Installasjonstid er også kraftig redusert da innlæring av

installasjon er prisen redusert med opp til 80%

produkter skjer gjennom Futurehome sin applikasjon,

sammenlignet med det som var mulig i markedet tidligere

hvor ingen programmering er nødvendig.
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ENKELT Å SETTE OPP

ENKLERE Å BYGGE PÅ
Det er veldig enkelt å skaffe seg et Futurehome smarthus,
og for våre kunder starter ofte reisen med en online befaring
i vår Smarthusveileder. Her legger de inn hvilken type bolig
de har og hvilke løsninger de ønsker. Deretter vil det bli
generert en handlekurv, hvor alle priser på produkter er
inkludert installasjon fra en sertifisert elektriker i nærheten.
Du som elektriker kan også bestille varer som normalt
på vegne av kunder i egen nettbutikk med eksklusive
elektrikerpriser.

INSTALLASJON
Sertifiserte elektrikere får automatisk tildelt jobber fra interesserte kunder via futurehome.no og god
salgshjelp til å selv selge inn Futurehome i både nybygg og rehabliteringsprosjekter. Produkter bestilles lett
gjennom partner-nettbutikk eller hos utvalgte grossister.
‘Plug-and-Play’ mellom App og trådløse enheter sørger for at et Futurehome smarthus kan settes opp på timer
fremfor dager. Det er samtidig enkelt å utvide antall smarte enheter i huset ved en senere anledning. Det er
heller ingen problem å gjøre eksisterende boliger smarte, da systemet er trådløst og enkelt lar seg etterinstallere.

På support.futurehome.no finner du artikler om
installasjon og innlæring av støttede produkter,
brukerguider til Futurehome Appen samt annen
relevant informasjon om ditt nye kjøp.
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1

SETT OPP SMARTHUBEN

2

LAST NED APPEN

3

LEGG TIL PRODUKTER

VÅRE
PRODUKTER
Med et smarthussystem har du muligheten til
å styre og overvåke alt av belysning, varme,
låser og tilstander på vinduer og dører.
I tillegg vil du få full oversikt over sikkerheten
i boligen din, med varslinger om brann,
vannlekkasje eller innbrudd, samt om du
har husket å låse døra.
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HJERNEN I SYSTEMET

SMARTHUBEN
Det første steget i å gjøre huset smart, er å skaffe seg en Smarthub, selve hjernen i systemet.
Den fungerer som en ruter for ditt smarte hjem og kobler sammen alle de smarte enhetene
med Futurehome sin mobilapplikasjon. Smarthuben gjør det mulig å enkelt styre for eksempel
varme eller belysning fra hvor enn du er i verden.
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SMARTHUS STANDARDER
Futurehome er bygget rundt EnOcean og Z-Wave, to store standarder innen trådløs automasjon. Det utvikles en
rekke produkter på disse to standardene, hvor Futurehome velger de beste og de som er tilpasset til norske forhold.
De fleste produktene i Futurehome kommuniserer trådløst over radiofrekvens, noe som gir ubegrenset fleksibilitet og
sparer både installasjonstid og materiell.
Se full oversikt over våre støttede produkter her: support.futurehome.no

Z-Wave

868.4 Mhz
Mesh-nettverk

For det meste kompakte, batteridrevne eller oppkoblede enheter
ofte med flere ulike funksjoner. Krever noe vedlikehold.

KOMPAKT MULTIFUNKSJON

UV

Liten i formfaktor, flere sensorer
i en enkelt enhet.

Rekkevidde 30 m+
Krever batteribytte eller opplegg
til fast strømforsyning.

BATTERIDREVET
Batteridrevet eller konstant
strømforsynte sensorer.
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EnOcean
For det meste litt mer robuste, energihøstende enheter
med enkle funksjoner. Krever mindre vedlikehold.

868.4 Mhz
Stjerne-Nettverk
Rekkevidde 30 m+
Rekkevidde 30 m
Vedlikeholdsfri

ROBUST ENKEL FUNKSJON

ENERGIHØSTENDE

Større formfaktor, som oftes

Energihøstende sensorer med

en sensor i hver enhet.

mulighet for batteri-backup.

SLIK SELGER
DU FUTUREHOME
Du har helt sikkert vært med på å prise smarthus prosjekter for
kunder tidligere, som vi viste deg ovenfor så kan dette bli veldig
dyrt med den tradisjonelle, gamle måten.
Den tilbakemeldingen vi har fått fra flere av våre 160+ sertifiserte
installatører er at med Futurehome så trenger man ikke lenger
å være redd for at kunden skal si nei til prosjektet på grunn av
at prisen var for høy eller at prosjektet ble for stort.

BRUK SMARTHUSVEILEDEREN
FOR Å SETTE OPP TILBUD
SAMMEN MED KUNDEN
For å selge Futurehome så må man
være sertifisert Futurehome
installatør

for å bli sertifisert så må

Heldigvis koster det ikke titusenvis

elektrikeren/installatøren

av kroner for å sertifisere en elektriker,

gå gjennom vårt nettkurs.

fordi vår sertifisering er per avdeling du har.
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FORDELER SOM
SERTIFISERT
ELEKTRIKER
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DETTE FÅR DU SOM
SERTIFISERT ELEKTRIKER
HOS FUTUREHOME
Bruk av Smarthusveilederen som salgsverktøy
Online opplæringskurs for montører
Førstelinjesupport for deg og dine smarthuskunder
Tilgang til premium salgs- og markedsmateriell
Få tildelt jobber fra potensielle kunder
i ditt nærområde - Med smarthusveiederen får du
tildelt oppdrag fra interesserte kunder i området
Din kontaktinformasjon på vår forhandleroversikt:
futurehome.no/forhandler
Egen landingsside på nett - verdi kr 10.000,Se eksempel side:
futurehome.no/eksempel-elektro

ELEKTRIKERTILBUD
Per i dag har vi over 7.000 brukere av Futurehome,
1.800 hjem og over 180 elektrikere i landet som
er sertifiserte Futurehome-elektrikere. Systemet
blir beskrevet som et av de mest brukervennlige
smarthusene på markedet med eksepsjonell
support (les kundereferanser her).
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Som sertifisert installatør av Smarthus fra Futurehome kan du
øke oppdragsmendgen din og mersalgsmulighetene.
Tidligere har du kanskje priset inn flere prosjekter til kunder
som ønsket smarthusløsning, men som ikke ble noe av fordi
kunden syntes det ble for dyrt, for mye jobb osv. Som du har
sett i denne guiden er smarthus fra Futurehome lett å installere,
lett å bygge på og ikke minst mye rimeligere for kunden.
Du kjenner sikkert flere kunder som ønsker seg smarte
løsninger, men som ikke vet helt hvor de skal begynne, da
kan du enkelt sende dem Futurehome Smarthusguiden som
forklarer hvordan de kan få drømmefunksjoner i boligen sin.

DERSOM DU VIL KOMME I GANG MED FUTUREHOME KAN
DU SENDE INN SPØRSMÅL ELLER BE OSS TA FORBINDELSE
Send e-post til partner@futurehome.no
for å høre mer om sertifisering.

SEND OSS EN MAIL
MED SPØRSMÅL

OPPSUMMERING AV
FORDELER SOM

SERTIFISERT
ELEKTRIKER

1

Egen bruker for bestilling i
elektriker-nettbutikken
med elektrikerpriser

2

Opplærings-materiell
for å bli en sertifisert
Futurehome-elektriker

3

Egen førstelinjes support
fra fagpersoner til deg og
dine sluttkunder

4

Tilgang til nye kunder
og befaringer som
kommer direkte fra
Smarthusveilederen

5

Markedsmateriell

6

Landingside med
markedsverdi kr 10.000,-.
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SEND OSS EN MAIL
MED SPØRSMÅL

futurehome.no/contact
futurehome.no/installer

