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Inledning
Mäklare Direkt är en Internettjänst. Den vänder sig till Er som fått i uppdrag att förmedla
en lägenhet i föreningar som Riksbyggen förvaltar. På Mäklare Direkt finns de uppgifter
om lägenheten och föreningen, objektet, som är nödvändiga vid en försäljning.
Genom Mäklare Direkt får du bland annat uppgifter om;
 Lägenhetens storlek
 Lägenhetstyp
 Status inre fond
 Föreningens årsredovisning
Genom att betala per efterfrågat objekt får du tillgång till de uppgifter som finns samlade
om objektet i 120 dagar. Denna handbok beskriver, steg för steg, hur du använder
Mäklare Direkt.

Registrering
För att kunna använda Mäklare Direkt måste du vara registrerad. Registrering sker genom
att klicka på länken ”Registrera”.
Följande sida visas och formuläret fylls i som följande. Alla fälten är obligatoriska. I de två
sista fältet anger du ett valfritt lösenord. Lösenordet används sedan tillsammans med din
epostadress för att vid senare tillfällen logga in på Mäklare Direkt. När du har angett
samtliga uppgifter trycker du på ”Fortsätt”.

Nu är du inloggad. Vid nästa inloggning ange din e-postadress och lösenord i
inloggningsrutan som finns längst upp i högra hörnet. Ifall du glömt lösenordet klicka på
”Glömt lösenord”.

Köpa objekt
När du är inloggad på Mäklare Direkt kan du köpa valfritt antal objekt. Betalningen sker
antingen via faktura eller direkt via VISA, Eurocard eller Mastercard. För att köpa ett eller
flera objekt klickar du på länken ”Köp objekt”. Följande sida visas och du får här ange hur
många objekt som du vill köpa genom att klicka i den cirkel som finns till vänster om varje
alternativ. När du har gjort ditt val trycker du på ”Fortsätt”.

Fakturaköp
För att genomföra köp med betalning via faktura. Observera att adressen måste vara
folkbokföringsadressen för person- eller org.numret.

Kortköp
Vid kortköp får du direkt en bekräftelse om köpet. Om bekräftelsen anger att betalningen
inte är godkänd måste du kontrollera att du har angett korrekta kontokortsuppgifter och
att det finns täckning på kortet. Om betalningen fortfarande inte blir godkänd kontaktar
du din bank eller kortinlösare.

För att säkerställa att betalningen på Mäklare Direkt sker på ett säkert sätt används en
betalningsleverantör som heter DebiTech. För att läsa mer om DebiTech och Säker
betalning klickar du på ikonen DebiTech på sidan ”Köp objekt”.

Aktivera objekt
När din betalning har blivit godkänd kan du aktivera det/de objekt som du vill ha
information om. För att aktivera ett objekt klickar du på länken ”Aktivera nytt objekt”.
Följande sida visas och här får du ange objektsnummret på den lägenhet som du fått i
uppdrag att sälja. Objektsnummret är normalt ett tolvställigt nummer som du får av
lägenhetsinnehavaren. Saknar du objektsnummret måste du kontakta
lägenhetsinnehavaren. Objektsnummret finns på dennes hyresavier och lägenhetsavtal.
När du angett objektsnummret trycker du på ”Sök”.

En text visas som specificerar det objekt som du angett objektsnumret på. Kontrollera att
du väljer att aktivera rätt objekt. För att kunna fortsätta med aktiveringen måste du även
kryssa i rutan att du accepterar villkoren för aktivering. För att läsa de villkor som finns
trycker du på ”Villkor”. För att aktivera objektet trycker du sedan på ”Fortsätt”. Se vidare
under rubriken ”Objekt”.

Objekt
När du aktiverat ett objekt visas en sida med uppgifterna om det valda objektet. Objektet
som du aktiverat läggs även till i rutan ”Mina Aktiva Objekt”. När du har aktiverat ett
objekt får du tillgång till informationen om detta objekt i 120 dagar.
Under den tiden får du obegränsad tillgång till just det objektet. Om du efter den tiden vill
se informationen om objektet måste det aktiveras på nytt, se rubriken ”Aktivera objekt”.
För att se informationen som tillhör ett aktiverat objekt klickar du på det objektet i rutan
”Mina Aktiva Objekt”. Då visas de uppgifter som finns tillgängliga för objektet. Vilka
uppgifter som finns om varje objekt listas på sidan ”Frågor och Svar”.

Mitt konto
Genom att klicka på länken ”Mitt Konto” kan du se betalningshistorik och tidigare
aktiverade objekt.

Priser och villkor
Genom att klicka på länken ”Pris & Villkor” återfinner du prissättningen för uppgifterna
samt de villkor för köp av objekt som gäller.

Kontaktinformation
Genom att klicka på länken ”Kontakt” hittar du uppgifter om var du kan vända dig om du
har problem eller frågor.

Frågor och svar
Om du klickar på länken ”Frågor och svar” hittar du vanliga frågor med tillhörande svar.

Utloggning
När du har hämtat uppgifter om ett objekt och vill lämna Mäklare Direkt, trycker du på
länken ”Logga ut”. För att vid ett senare tillfälle kunna nyttja Mäklare Direkt måste du
logga in. Se vidare under rubriken ”Inloggning”.

