Sammanfattning Nya dinafastigheter
Med nya versionen av dinafastigheter möter ni ett uppdaterat gränssnitt. Användaren kommer känna
igen sig men det blir ett lite annorlunda arbetssätt. Utgå från mina objekt när moment som avisering
och skapa avtal utförs. Fördelen är att det ger en bättre överblick och att det går snabbare!
Dessutom finns flera olika programvyer och användaren kan spara ner olika vyer av kolumnerna som
visas under ”mina objekt”. Med ett nytt inläsningssätt av avier och avtal är nya versionen mycket
snabbare vid uppstart och sökningar.

OBS! Ny användarsida med snabbguider och fler manualer
www.dinafastigheter.se
Fliken: Nya df användarsida
Lösenord: kundsida

Nyheter i urval:
Ökad prestanda och snabbhet - Nytt snabbare sätt att läsa in avier och avtal.
Nytt uppdaterat gränssnitt – Modernare och framtidsanpassat

Flera olika programvyer – Separat vy för mina objekt, inbetalningar och hyresförändringar etc.

Viktig nyhet! Ni utför numera era index – och procentuppräkningar under vyn hyresförändring.

Skräddarsy kolumnerna som visas i din vy för ”mina objekt” – Exportera informationen till Excel
(kom ihåg att spara aktiv vy om du har gjort ändringar)

Nya sökfunktioner – ni söker på information i de kolumner ni valt i mina objekts-kolumnerna.
Avgränsa sökningen med citattecken, exempel ”hela namnet”.

Sök och filtrera snabbare direkt i mina objekt.
Kan exempelvis filtrera ut alla lägenheter eller alla boende som betalar med ett visst betalsätt.

Omfattande sök under vyn Rapporter
Här kan ni söka information på alla boende.

Kom ihåg
Ny genväg under kom ihåg (bild nedan)

Ny utformning och genvägar möjliggör effektivare arbetssätt – utgå från ”mina objekt” vid
avisering och när ni skapar avtal.
Avisering
- Genväg Avisera från ”mina objekt”, välj en fastighet eller enskilt objekt (se snabbguide avisering på
Nya df användarsida).

Exempel funktionsnyheter

Skapa objekt
Skapa kopior när ett objekt läggs upp och använda dem som mall.
Inbetalningar - Går att backa flera avier, hel fastighet eller ”aviserings batch” direkt från
inbetalningsvyn.
Avtalsknappen
Välj om en boende ska ha annan avityp än övriga på fastigheten.
Spärra avtalet för avisering
Tillfällig Aviseringsadress
Möjligt att välja tillfällig aviseringsadress för en viss datumperiod.
Avier/reskontra
Markera avin och skicka med e-post om boende tappat bort avin.
Klicka i ruta om ni endast vill se avier med restbelopp

Kommunikation med boende - Sänd e-post eller brev till boende i en fastighet med utgångspunkt
från mina objekt.

Nyheter i inställningar (i urval)
Fler val av hur utskrift sker om man autogiro eller e-faktura.

Mina objekt – visning: färgmarkering av backade avier samt avier med restbelopp

Nyheter BRF
Ny inställning BRF – se över dessa inställningar beroende på hur ni arbetar.

Användaren kan själv gå in och ändra historiken
Går exempelvis lägga till ägare, ta bort ägare och ändra ägarfördelningen. Utförs under Verktyg –
Historik Bostadsrätter, transaktioner och ägarbyten.
Andelstal beräknat på insats, avgift och per ekonomisk plan
Nya rapporter; Medlemsförteckning, Lägenhetsförteckning, Utdrag ur Lägenhetsförteckning,
Sammandrag BRF samt utökade selekteringsmöjligheter i rapporter.
Att tänka på: För att få ut information i medlemsförteckning behöver ni konvertera medlemmar – Se
föreningsuppgifter – Medlemmar – konvertera (se guide ny df användarsida).
Mäklarbild: Nu kan du lägga in egen information per förening i Mäklarbilden.
Fler rapporter i snabbval (bild nedan)

Nyheter Teknisk förvaltning
Helt ny vy för teknisk förvaltning där alla felanmälningar, åtgärder och besiktningar samlas.
Tidsbestäm utförande för felanmälningar och åtgärder

