
Automatisering af nøgleadministration med 

”Mobil nøgler” samler alt i én smart app 

Det er mange manuelle og ressourcekrævende forretningsgange i 
forbindelse med administration af nøgler. Mobil nøgler gør registrering af 
ud- og indlevering, og elektronisk underskrift nem for både beboer og 
boligorganisationen. Det gælder både ved indflytningssyn og 
fraflytningssyn samt ved ekstra udlevering i boperioden. Det hele sker på 
en iPad eller en tablet i én arbejdsgang.

Gør det nemt for beboer og medarbejdere i boligorganisationen.
Alle ud- og indlevering af nøgler håndteres via Mobil Nøgler, og giver en samlet 
aktuelt status på antal udleverede nøgler. Nøglekvitteringerne håndteres digitalt, 
med automatisk journalisering og fremsendes til lejeren via mail.

Fordele ved brug af Mobil Nøgler på syn
Ved nøgleudleveringen på indflytningssynet vises lejerens aktuelle 
indflytningssaldo, så synsmedarbejderen kan kontrollere, at der er sket 
indbetaling inden udlevering af nøgler til lejeren.
Ved fraflytningssynet er der fuld overblik over antallet af nøgler, som skal 
afleveres på synet, uden at skulle tælles sammen fra manuelle nøglekvitteringer.

Låseplaner
Der kan oprettes låseplaner i Mobil Nøgler, og oplysninger ligger sikkert gemt i EG 
Bolig.

• Rekvirering af nye nøgler eller omkodning

• Rekvisition på nye nøgler eller omkodning, sker via link til appen Mobil

• Rekvisition, der åbner en rekvisition indeholdende de aktuelle oplysninger 
fra nøgleappen. 
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Syv gode grunde til at benytte app’en
“Mobil nøgler”

✓ 100% digital overblik samlet i 
app’en, som en integreret del af EG 
Bolig

✓ Tidsbesparende og sikker håndtering 
af nøglekvitteringer

✓ Nem kontrol af indbetaling fra lejer 
før udlevering af nøgler på 
indflytningssyn

✓ Hurtig overblik over nøgler på 
fraflytningssyn

✓ Mulighed for oprettelse af 
låseplaner

✓ Sikker og enkel håndtering af 
rekvirering af nøgler

✓ Hurtigere og bedre kundeservice


