
Stamdata er de 
mere eller mindre 
permanente data 
for hver lejer. De 
ændres kun ved 
lejerskift eller 
ændring af data for 
husleje.  
Systemet har en 
unik mulighed for 
at vise et relevant 
foto for lejemålet. 



Korrespondance-
modulet indeholder 
to brevskabeloner 
med afsenderdata og 
relevante modtager- 
informationer. 



Afregninger 
-modulet indeholder 
tre forbrugs-
afregningers samt  
en flytteafregning. 



Årsafregning 
- eller afregning for valgt 
periode med opgørelse 
over det opkrævede 
forbrug a conto 
sammenholdt med det 
reelle forbrug med 
henvisning til bilag med 
forbrugsleverandørernes 
opgørelse. (el, vand, 
varme o.l.) 



Flytteafregning 
Slutafregning med 
opgørelse over det 
opkrævede forbrug a 
conto sammenholdt med 
det reelle forbrug med 
henvisning til bilag med 
forbrugsleverandørernes 
opgørelse. (el, vand, 
varme o.l.) 
Endvidere er der afregning 
med istandsættelse og 
indbetalt depositum. 



Rykkerskrivelse 
Med tryk på knappen 
udskrives en 
rykkerskrivelse med den 
aktuelle månedlige 
husleje.  



Indtastningsside 
med kalender-
opslag og 
foruddefineret 
hovedkonto og 
konto der kan 
udvides, 
begrænses eller i 
stort omfang 
omdøbes. 
 
Nederst er 
knapper, der med 
et tryk frembringer 
de ønskede 
rapporter. 
 
Disse rapporter 
følger på de næste 
sider … 



Rapport/Indtægter 
Oversigt over løbende 
indkomst i defineret 
periode. 
Der er sammentælling for 
hver lejer plus en total til 
sidst. Opgørelse kan køres 
ud separat for hver lejer. 



Rapport/udgifter 
Oversigt over udgifter i 
defineret periode. 
Der er sammentælling for 
hver lejer plus en total til 
sidst. Opgørelse kan køres 
ud separat for hver lejer. 



Rapport/Overskud 
Oversigt over løbende 
overskud i defineret 
periode. 
Der er sammentælling for 
hver lejer plus en total til 
sidst. Opgørelse kan køres 
ud separat for hver lejer. 



Hovedtal 
Hovedtal med resultater for 
hver lejer. 
Endvidere hovedtal for 
likviditet / bank. 



Rapport/Investering 
Den valgte periodes  
investering for hver lejer. 



Bank/Likviditet 
Oversigt med samtlige 
indtastninger i valgt 
periode og indtastningers 
indflydelse på likviditeten. 



Deposita 
Indbetalte deposita og 
garantier for hver lejer. 



Lejeroversigt 
Oversigt over de enkelte lejere 
og deres månedlige betalinger. 
God at bruge som kontrol af de 
faktiske indbetalinger. Eller ved 
udlejning. 

A conto forbrug 
Oversigt over de enkelte lejere og 
deres månedlige a conto beta-
linger. God at bruge som kontrol 
af de faktiske indbetalinger. Eller 
ved årsopgørelser. 



Individuelle databaseudtræk 
Med "Find" værktøjet kan man 
lave individuelle udtræk fra 
selvvalgte konti. Her er 
indskrevet ”renter" – hvorefter 
man trykker på "Perform Find"  

Herefter fremkommer alle 
poster for kontoen "Renter" i 
den valgte periode. 
 
Disse poster er her igen 
sorteret med værktøjet "Sort" 
for hver lejer.  



Hjælpefunktioner 
Det allervigtigste er 
programmets opbygning, hvor 
brugervenlighed  har højeste 
prioritet – også højere end 
avancerede funktioner, som 
sjældent bruges. 
Det er ikke nødvendigt med en 
eksamen i ”Kredit/debit”. 
Anvendes Hovedkonto korrekt - 
og det læres hurtigt ved de 
selvforklarende betegnelser – 
så afstemmer  programmet 
selv på bankkonto. 
Når der skal udskrives 
rapporter over fx indtjening og 
omkostninger – så kræves der 
heller ingen indtastning af 
”præferencer / filtre / variable 
o.l” – du trykker bare på 
knappen for den pågældende 
rapport. Nemmere kan det ikke 
være. 
Er der endelig spørgsmål, så 
kan svar hentes i programmet 
eller ved at stille spørgsmål 
online. 


