Planerar ni att byta till dinafastigheter?
Många kunder byter idag till dinafastigheter. Nedan finner ni information och en generell beskrivning av
processen steg för steg när det är dags att byta fastighetssystem.
De vanligaste orsakerna till att kunder byter till dinafastigheter är att man;


Söker en mer lättarbetad och användarvänlig systemlösning.



Vill effektivisera verksamheten genom produkter som automatiserar arbetet.



Upplever att sitt befintliga fastighetssystem har slutat att utvecklas.



Söker en färdig helhetslösning.



Vill ha en direktintegration med sitt ekonomisystem Visma eller Fortnox

Byte av fastighetssystem steg för steg
Visning/offert/demo
Beställning av dinafastigheter samt eventuella tilläggmoduler. Val av Access eller SQL databas.
Konvertering av information till dinafastigheter
Materialet testas och installeras på er server eller ”i molnet”. Efter konverteringen genomförs ytterligare tester samt avstämning genom testavisering.
Utbildning och genomgång i dinafastigheter
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Tips!
Involvera användarna tidigt i processen
Vi erbjuder visningar, utbildning i programmet samt en testdemo innan inköp. Användarna blir således
involverade i processen i ett tidigt skede med möjlighet att påverka beslutet.
Vi hjälper er att konvertera informationen till dinafastigheter
Vi på Fastighets och IT kompetens har erfarenhet av att konvertera information från de flesta fastighetssystemen på marknaden idag. Detta möjliggör en snabbare övergång.

Tryggt med dinafastigheter:


Du får en bra bild av vad hela implementationen kostar. Du får uppgift om konverteringskostnad
och en komplett offert för leverans av en komplett fastighetssystemlösning efter behov.



Med fri tillgång till support finns vi där för att hjälpa er om ni behöver det.



Programmet utvecklas kontinuerligt och programuppdateringar ingår. Med dinafastigheter har ni
alltid tillgång till en uppdaterad och modern fastighetsystemslösning.



Med guider direkt i programmet skapas goda förutsättningar för att användarna ska ta till sig programmet snabbt. Självklart erbjuder vi även olika utbildningsinsatser via webb eller på plats hos
kund.

Boka in en kostnadsfri visning
www.dinafastigheter.se forsaljning@dinafastigheter.se
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