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Demon
https://www.demo

Arbetsmaterial
framtagen för att
illustrera koncept

Demo scenarion







Teckna avtal
via hemsida

Energiapp

Telefonförsäljning
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Demon
https://www.demo

Demo scenario


Teckna avtal
via hemsida
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Teckna avtal
https://www.ljuskällan.se

Vad roligt att du vill teckna elavtal med oss!
Välj en av knapparna nedan så kommer du vidare

Jag vet mitt anläggningsnummer

Startsida

Jag vet INTE mitt anläggningsnummer

Tillbaka
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Teckna avtal - Vet mitt anläggningsnummer
https://www.ljuskällan.se

Bra koll du har! Det är inte alla som vet sitt anläggningsnummer
Fyll i fälten nedan så fixar vi rest
Ditt anläggningsnummer (18-siffror):

Startdatum:

Ditt personnummer:

Förnamn:

Efternamn:

Gatuadress:

Postnummer

Postort

Mobiltelefon:

E-post:

SKICKA MIN BESTÄLLNING
Startsida

Tillbaka
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Teckna avtal - Vet mitt anläggningsnummer
https://www.ljuskällan.se

Ingen fara, det är många som inte kan sitt anläggningsnummer
Det finns något som heter Elmarknadshubben och dom har koll på det.
Du behöver bara klicka på knappen nedan så hjälper dom dig.
När du är färdig hos Elmarknadshubben kommer du skickas tillbaka till oss.
Vi ses snart!

Låt Elmarknadshubben berätta vad jag har för anläggningsuppgifter!

Startsida

Tillbaka
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Elmarknadshubben - Login
https://www.elmarknadshubben.se

Välkommen till Elmarknadshubben
Vi finns till för att förenkla för dig! Logga in nedan så får du information om dina anläggningar

BankID (och Nordea)

Startsida

Mobilt BankID

Telia E-legitimation

Tillbaka
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Elmarknadshubben - Mobilt BankID
https://www.elmarknadshubben.se

Välkommen till Elmarknadshubben
Vi finns till för att förenkla för dig! Logga in nedan så får du information om dina anläggningar

Mobilt BankID
Ditt personnummer:

19801127-0094
Logga in

Startsida

Tillbaka
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Legitimering

 ERIK ERIKSSON
Jag legitimerar mig hos:
Elmarknadshubben

Säkerhetskod:



.

9:50
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Elmarknadshubben - Inloggad
https://www.elmarknadshubben.se

Vem vill du företräda idag
Som företagare eller ombud kan du företräda andra än dig själv.
Välj det företag eller den person som du vill företräda för att gå
vidare

Nu är du inloggad i Elmarknadshubben
Du kom hit via en elhandlare för att få hjälp med ditt anläggningsnummer
i samband med att du är intresserad av att teckna ett elavtal med elhandlaren.

Dig själv

För att göra det enkeltErik
för dig,
så att 19801127-0094
du inte behöver fylla i dina person och
Eriksson,
anläggningsuppgifter hos elhandlaren kan vi göra det åt dig.
Det du behöver göra är att på nästa sida välja vilken av dina anläggningar
du vill lämna samtycke för. Därefter delar vi informationen med elhandlaren.

Företag

Tygpåsar AB, 559217-6497
Visa mina anläggningar

Startsida

Tillbaka
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Elmarknadshubben - Inloggad
https://www.elmarknadshubben.se

Nu är du inloggad i Elmarknadshubben
Du kom hit via en elhandlare för att få hjälp med ditt anläggningsnummer
i samband med att du är intresserad av att teckna ett elavtal med elhandlaren.
För att göra det enkelt för dig, så att du inte behöver fylla i dina person och
anläggningsuppgifter hos elhandlaren kan vi göra det åt dig.
Det du behöver göra är att på nästa sida välja vilken av dina anläggningar
du vill lämna samtycke för. Därefter delar vi informationen med elhandlaren.

Visa mina anläggningar

Startsida

Tillbaka
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Elmarknadshubben - Översikt
https://www.elmarknadshubben.se

Inloggad som:
Erik Eriksson, 19801127-0094



Dina nuvarande anläggningar och elavtal
Välj vilka av anläggningar du vill lämna samtycke för.
När du gjort det får elhandlaren information om anläggningarna du valt.
Obs! Kontrollera noggrant nuvarande slutdatum, uppsägningstid och brytavgift
för att välja rätt startdatum på ditt nya elavtal så att du
INTE råkar ut för några extra kostnader.
Anläggningsadress
Storgatan 67 lgh 1301
115 23 Stockholm
Linanäsvägen 12
184 97 Ljusterö

Årsenergi

Nuvarande
slutdatum

3 740 kWh

2018-05-31

3 mån

Ja

15 300 kWh

2020-04-30

1 mån

Ja

Lämna samtycke

Startsida

Nuvarande
Nuvarande Markera för
uppsägningsti brytavgift? samtycke

Avbryt

Tillbaka
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Elmarknadshubben - Översikt
https://www.elmarknadshubben.se

Inloggad som:
Tygpåsar AB, 559217-6497



Dina nuvarande anläggningar och elavtal
Välj vilka av anläggningar du vill lämna samtycke för.
När du gjort det får elhandlaren information om anläggningarna du valt.
Obs! Kontrollera noggrant nuvarande slutdatum, uppsägningstid och brytavgift
för att välja rätt startdatum på ditt nya elavtal så att du
INTE råkar ut för några extra kostnader.
Anläggningsadress
Fabriksvägen 8
171 48 Solna

Årsenergi

Nuvarande
slutdatum

120 900 kWh

2019-12-31

Lämna samtycke

Startsida

Nuvarande
Nuvarande Markera för
uppsägningsti brytavgift? samtycke
3 mån

Ja

Avbryt

Tillbaka
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Elmarknadshubben - Översikt
https://www.elmarknadshubben.se

Inloggad som:
Erik Eriksson, 19801127-0094



Dina nuvarande anläggningar och elavtal
Välj vilka av anläggningar du vill lämna samtycke för.
När du gjort det får elhandlaren information om anläggningarna du valt.
Obs! Kontrollera noggrant nuvarande slutdatum, uppsägningstid och brytavgift
för att välja rätt startdatum på ditt nya elavtal så att du
INTE råkar ut för några extra kostnader.
Anläggningsadress
Storgatan 67 lgh 1301
115 23 Stockholm
Linanäsvägen 12
184 97 Ljusterö

Årsenergi

Nuvarande
slutdatum

3 740 kWh

2018-05-31

3 mån

Ja

15 300 kWh

2020-04-30

1 mån

Ja

Lämna samtycke

Startsida

Nuvarande
Nuvarande Markera för
uppsägningsti brytavgift? samtycke

Avbryt

Tillbaka
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Elmarknadshubben - Översikt
https://www.elmarknadshubben.se

Inloggad som:
Erik Eriksson, 19801127-0094



Registrera samtycke
Om du lämnar samtycke kommer vi att dela dina personuppgifter
och uppgifter om anläggningarna du har valt med elhandlaren Ljuskällan.

Dina nuvarande anläggningar och elavtal
Detta samtycke innebär INTE att du i detta steg ingår ett elavtal
Välj vilken av anläggningarna du vill lämna samtycke för.
med elhandelsföretaget eller säger upp ditt nuvarande elavtal.

När du gjort det får elhandlare information om just den anläggningen.
- Registrera samtycke i Elmarknadshubben, 16 § lagen

Obs! Kontrollera
noggrant nuvarande slutdatum, uppsägningstid och brytavgift
om Elmarknadshubben
för att välja rätt startdatum på ditt nya elavtal så att du
- Detta samtycke
gäller ut
endast
en gång
och kostnader.
när elhandlaren
INTE råkar
för några
extra
fått information slutar samtycket att gälla.
Anläggningsadress
Storgatan 67
112 38 Stockholm
Linanäsvägen 12
184 97 Ljusterö

Startsida

Nuvarande
uppsägning

Nuvarande
brytavgift?

3 740 kWh
2018-05-31
Lämna
samtycke

3 mån

Ja

15 300 kWh

1 mån

Ja

Årsförbrukning

Nuvarande
slutdatum

2020-04-30

Avbryt

Markera för
samtycke

Tillbaka
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Elmarknadshubben - Tack
https://www.elmarknadshubben.se

Inloggad som:
Erik Eriksson, 19801127-0094



Tack för att vi fick hjälpa dig
Nu har elhandlaren fått informationen och du skickas tillbaka dit genom att klicka på
knappen nedan.

Ta mig tillbaka till elhandlaren

Startsida

Tillbaka
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Teckna avtal
https://www.ljuskällan.se

Det där gick ju smidigt, nu har vi fyllt i dina uppgifter nedan
Kontrollera och fyll i önskat startdatum samt uppdatera ditt mobilnummer och e-post ifall nedanstående inte gäller längre.
Ditt anläggningsnummer (18-siffror):

Startdatum:

735 999 102 556 995 240

Ditt personnummer:

Förnamn:

19801127-0094
Gatuadress:

Storgatan

Mobiltelefon:

070-999 88 77

Efternamn:

Erik
Gatunummer:

Bokstav:

67

-

Lghnr:

1301

Eriksson

Postnummer:

Postort:

115 23

Stockholm

E-post:

erik.eriksson@gmail.com

SKICKA MIN BESTÄLLNING
Startsida

Tillbaka
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Teckna avtal - Tack
https://www.ljuskällan.se

Tack för din beställning!
Du kommer strax få en bekräftelse.

Startsida

Tillbaka
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Demon
https://www.demo

Demo scenario


Energiapp

19 / 49





.

9:50

Välkommen till Effektiv!

Via vår app kan du se och
jämföra din elförbrukning
med andra.
Kom igång genom att
registrera dig!

Registrera
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Registrera konto
E-post:

erik.eriksson@gmail.com
Lösenord:

**************

Registrera

ELLER



.

9:50
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.

9:50

Registrera samtycke
Tack för att du registrerat dig!
Nu återstår endast ett steg
för för att vi ska kunna
presentera din elförbrukning.
Vi behöver ditt samtycke för
att hämta elförbrukning från
Elmarknadshubben. Via länken
nedan kommer du till
Elmarknadshubben där du
lämnar ditt samtycke. Därefter
kan vi hämta och presentera
din elförbrukning.

Gå till Elmarknadshubben

22 / 49
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9:50

Välkommen till
Elmarknadshubben

Du kom hit via ett
energitjänsteföretag för att
lämna samtycke så att de
kan hämta dina mätvärden.
Detta gör du genom att logga
in nedan.
Mobilt BankID
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Legitimering

 ERIK ERIKSSON
Jag legitimerar mig hos:
Elmarknadshubben

Säkerhetskod:



.

9:50
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.

9:50

Elmarknadshubben
Vem vill du företräda idag
Som företagare eller ombud kan
du företräda andra än dig själv.
Välj det företag eller den
person som du vill företräda för
att gå vidare

Dig själv
Erik Eriksson, 19801127-0094

Företag
Tygpåsar AB, 559217-6497
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9:50

Elmarknadshubben
Översikt
Erik Eriksson, 19801127-0094

Välja vilka av dina anläggningar
du vill lämna samtycke för
energitjänsteföretaget att
hämta information om.
Storgatan 67 lgh 1301, 115 23 Stockholm

Linanäsvägen 12, 184 97 Ljusterö

Automatiskt tillgång

Lämna samtycke
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9:50

Elmarknadshubben
Översikt
Erik Eriksson, 19801127-0094

Välja vilka av din anläggningar
du vill lämna samtycke för
energitjänsteföretaget att
hämta information om.
Storgatan 67 lgh 1301, 115 23 Stockholm

Linanäsvägen 12, 184 97 Ljusterö

Automatiskt tillgång

Lämna samtycke
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9:50

Elmarknadshubben
Översikt
Erik Eriksson, 19801127-0094

Välja vilka av din anläggningar
du vill lämna samtycke för
energitjänsteföretaget att
hämta information om.
Storgatan 67 lgh 1301, 115 23 Stockholm

Linanäsvägen 12, 184 97 Ljusterö

Automatiskt tillgång

Lämna samtycke
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9:50

Elmarknadshubben
Översikt
Erik Eriksson, 19801127-0094

Välja vilka av din anläggningar
du vill lämna samtycke för
energitjänsteföretaget att
Genom
välja automatisk
hämtaattinformation
om.



tillgång får energitjänsteföretaget tillgång till dina
Storgatan 67, 115 23 Stockholm
tillkommande
anläggningar t.e.x
om du skulle flytta. På så sätt
behöver
du inte
uppdatera
Linanäsvägen
12,själv
184 97
Ljusterö
samtycket.
Automatiskt tillgång
Tillbaka

Lämna samtycke
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9:50

Elmarknadshubben
Översikt
Erik Eriksson, 19801127-0094

Välja vilka av din anläggningar
du vill lämna samtycke för
energitjänsteföretaget att
hämta information om.
Storgatan 67 lgh 1301, 115 23 Stockholm

Linanäsvägen 12, 184 97 Ljusterö

Automatiskt tillgång

Lämna samtycke
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9:50

Elmarknadshubben
Översikt
Erik Eriksson, 19801127-0094

Välja vilka av din anläggningar
du vill lämna samtycke för
energitjänsteföretaget att
hämta information om.
Storgatan 67 lgh 1301, 115 23 Stockholm

Linanäsvägen 12, 184 97 Ljusterö

Automatiskt tillgång

Lämna samtycke
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9:50

Elmarknadshubben
Översikt
Om du lämnar samtycke kommer
vi ge
energitjänsteföretaget
Välja
vilka
av din anläggningar
Effektiv behörighet att hämta
du vill lämna samtycke för
dina personuppgifter samt
energitjänsteföretaget
att
information om anläggning,
hämta
information
om.
mätvärden och elavtal som du
har valt att dela!
- Registrera
i ElmarknadsStorgatansamtycke
67, 115 23
Stockholm
hubben, 16 § lagen om Elmarknadshubben
- Detta samtycke gäller tillsvidare och du
Linanäsvägen 12, 184 97 Ljusterö
kan när som helst dra tillbaka samtycket
via www.elmarknadshubben.se

Lämnatillgång
samtycke
Automatiskt

Avbryt
Lämna samtycke
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9:50

Elmarknadshubben
Tack för att vi fick hjälpa dig!
Nu har energitjänsteföretaget
fått informationen och du
skickas tillbaka dit genom att
klicka på knappen nedan.

Tillbaka till energitjänsteföretaget

33 / 49
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Välkommen tillbaka till
Effektiv!

Tack för ditt förtroende!
Vi hämtar nu din
elförbrukning. Vänligen titta
tillbaka om någon minut. Ses
snart igen!

9:50
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Demon
https://www.demo

Demo scenario


Telefoniförsäljning
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Customer Information System - Ljuskällan

Skapa potentiell kund
Personnummer:

Mobiltelefon:

Skicka SMS med länk

Förnamn:

Efternamn:

E-post:

Ditt anläggningsnummer (18-siffror):

Årsförbrukning:

Gatuadress:

Postnummer

Nuvarande slutdatum:

Uppsägningstid:

Gå vidare

Postort

Brytavgift:

36 / 49
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Customer Information System - Ljuskällan

Skapa potentiell kund
Personnummer:

Mobiltelefon:

19801127-0094

070-999 88 77

Skicka SMS med länk

Förnamn:

Efternamn:

E-post:

Ditt anläggningsnummer (18-siffror):

Årsförbrukning:

Gatuadress:

Postnummer

Nuvarande slutdatum:

Uppsägningstid:

Gå vidare

Postort

Brytavgift:

37 / 49
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Ljuskällan

Hej! Nedan hittar du länken
till Elmarknadshubben där du
behöver lämna ditt
samtycke för att vi ska få ta
del av din
anläggningsinformation.
https://api.elmarknadshubbe
n.se/consent?1453&43265
Mvh,
Ljuskällan,
Ditt upplysta elbolag

9:50
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Välkommen till
Elmarknadshubben

Vi finns till för att
förenkla för dig!
Logga in nedan så får du
information om dina
anläggningar
Mobilt BankID

9:50
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Legitimering

 ERIK ERIKSSON
Jag legitimerar mig hos:
Elmarknadshubben

Säkerhetskod:



.

9:50
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9:50

Elmarknadshubben
Vem vill du företräda idag
Som företagare eller ombud kan
du företräda andra än dig själv.
Välj det företag eller den
person som du vill företräda för
att gå vidare

Dig själv
Erik Eriksson, 19801127-0094

Företag
Tygpåsar AB, 559217-6497
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9:50

Elmarknadshubben
Välkommen
Du kom hit via en elhandlare
för att dom vill få ta del av
dina anläggningsuppgifter i
samband med eventuell
teckning av elavtal.
Det du behöver göra är att på
nästa sida välja vilka av dina
anläggningar
du vill lämna samtycke för.
Därefter delar vi informationen
med elhandlaren.

Översikt
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9:50

Elmarknadshubben
Översikt
Erik Eriksson, 19801127-0094

Välja vilken anläggning du
vill lämna samtycke till
Ljuskällan för.
Storgatan 67 lgh 1301, 115 23 Stockholm

Årsenergi: 3 740 kWh
Nuvarande slutdatum: 2018-05-31
Nuvarande uppsägningstid: 1 mån
Nuvarande brytavgift?: Ja

Linanäsvägen 12,
184 97 Ljusterö
Årsenergi: 15 300 kWh
Nuvarande slutdatum: 2020-04-30
Nuvarande uppsägningstid: 1 mån
Nuvarande brytavgift?: Ja
Lämna samtycke
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Customer Information System - Ljuskällan

Skapa potentiell kund
Personnummer:

Mobiltelefon:

19801127-0094

070-999 88 77

Skicka SMS med länk

Förnamn:

Efternamn:

E-post:

Väntar på svar från Elmarknadshubben
Ditt anläggningsnummer (18-siffror):

Årsförbrukning:

Gatuadress:

Postnummer

Nuvarande slutdatum:

Uppsägningstid:

Gå vidare


Postort

Brytavgift:
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9:50

Elmarknadshubben
Översikt
Erik Eriksson, 19801127-0094

Välja vilken anläggning du
vill lämna samtycke till
Ljuskällan för.
Storgatan 67 lgh 1301, 115 23 Stockholm

Årsenergi: 3 740 kWh
Nuvarande slutdatum: 2018-05-31
Nuvarande uppsägningstid: 1 mån
Nuvarande brytavgift?: Ja

Linanäsvägen 12,
184 97 Ljusterö
Årsenergi: 15 300 kWh
Nuvarande slutdatum: 2020-04-30
Nuvarande uppsägningstid: 1 mån
Nuvarande brytavgift?: Ja
Lämna samtycke
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9:50

Elmarknadshubben
Översikt
Erik Eriksson, 19801127-0094

Välja vilken anläggning du
vill lämna samtycke till
Ljuskällan för.
Storgatan 67 lgh 1301, 115 23 Stockholm

Årsenergi: 3 740 kWh
Nuvarande slutdatum: 2018-05-31
Nuvarande uppsägningstid: 1 mån
Nuvarande brytavgift?: Ja

Linanäsvägen 12,
184 97 Ljusterö
Årsenergi: 15 300 kWh
Nuvarande slutdatum: 2020-04-30
Nuvarande uppsägningstid: 1 mån
Nuvarande brytavgift?: Ja
Lämna samtycke
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9:50

Elmarknadshubben
Registrera samtycke
Erik Eriksson, 19801127-0094

Om du lämnar samtycke
kommer vi att dela dina
personuppgifter
och uppgifter om anläggningen
du har valt med elhandlaren
Ljuskällan.
Detta samtycke innebär INTE
att du i detta steg ingår ett
elavtal
med elhandelsföretaget eller
säger upp ditt nuvarande
elavtal.
- Registrera samtycke i
Elmarknadshubben, 16 § lagen
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9:50

Elmarknadshubben
Registrera samtycke
Erik Eriksson, 19801127-0094

- Registrera samtycke i
Elmarknadshubben, 16 § lagen
om Elmarknadshubben
- Detta samtycke gäller
endast en gång och när
elhandlaren fått information
slutar samtycket att gälla.

Lämna samtycke

Avbryt
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Elmarknadshubben
Registrera samtycke
Erik Eriksson, 19801127-0094

Nu har elhandlaren fått
informationen och du kan
stänga ned sidan.

Stäng / Logga ut

9:50
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Customer Information System - Ljuskällan

Skapa potentiell kund
Personnummer:

Mobiltelefon:

19801127-0094

070-999 88 77

Skicka SMS med länk

Förnamn:

Erik

Efternamn:

E-post:

Eriksson

erik.eriksson@gmail.com

Ditt anläggningsnummer (18-siffror):

Årsförbrukning:

735 999 102 556 995 240

3 740 kWh

Gatuadress:

Storgatan 67
Nuvarande slutdatum:

2018-05-31

Gatunummer:

Bokstav:

67

-

Uppsägningstid:

3 mån

Gå vidare

Lghnr:

1301
Brytavgift:

Ja

Postnummer:

Postort:

115 23

Stockholm

