EG BOLIG
ELEKTRONISK SYN

Spar tid ved at syne elektronisk, og få overblik
over alle detaljer ved ind- og fraflytning
EG Bolig Elektronisk Syn
Fordele
• Gør det nemt, intuitivt og effektivt
at arbejde med ind– og fraflytningssyn
• Samler alle informationer om syn ét
sted, inklusive synsrapport, billeder
og rekvisitioner
• Velegnet til både almene bolig
organisationer og private ejendoms
administrationer
• Et gennemprøvet, velfungerende
og effektivt modul, der anvendes af
EG Bolig-kunder landet over.

EG www.eg.dk

Gør syn ved ind- og fraflytning mere effektivt — læg alle informationer
ét sted og undgå fejl
Syn ved ind- og fraflytning kræver styr på alle detaljer for at undgå tids
krævende misforståelser og konflikter.
EG Bolig Elektronisk Syn sætter samtlige synsprocesser i system og gør det
nemt at udføre syn af lejemål 100 % elektronisk via en tablet. Det sikrer dig
totalt overblik og mindsker risikoen for fejl.
Hav alle informationer ved hånden
Med EG Bolig Elektronisk Syn har du altid alle informationer ved hånden.
Alt registreres ét sted via en tablet, ligesom du også hurtigt kan klare
efterbehandling i form af automatisk oprettelse af rekvisitioner og evt.
indhentning af tilbud.
EG Bolig Elektronisk Syn gør det også nemt for lejer at indberette fejl og
mangler ved indflytning, så der aldrig er tvivl om boligens stand, når lejer
fraflytter igen — til gavn for både dig og for lejer.

Gør synsprocessen enkel og effektiv
Når du indleder et syn, kan du hurtigt overskue alle informationer om
lejemål og lejer. Data hentes direkte fra EG Bolig, så du altid har opdateret
viden på hånden. Tilsvarende bliver alle de opdateringer, du foretager under
synet, synkroniseret til EG Bolig, så både du og dine kolleger efterfølgende
har adgang til dem.
Under synet er det nemt at markere behandlinger. Du vælger blot rum,
behandlingsområde og hvilken slags istandsættelse, der er tale om. Ved
indflytning er der desuden mulighed for anvendelse af en bedømmelsesskala samt registrering af udleverede nøgler og modtagelse af en kvittering
herfor.

24052018_V2

Let at koordinere og overskue kommende synsaftaler
EG Bolig Elektronisk Syn kan integrere direkte til Outlook, så du let kan
planlægge og koordinere aftalte syn.

EG er en skandinavisk teknologipartner, der leverer digitaliseringsløsninger i verdensklasse til
offentlige og kommercielle kunder. Vores mål er at give vores kunder mulighed for at realisere
deres fulde potentiale. Vores middel er konsekvent kundefokus, dyb brancheforståelse samt
tiltrækning og fastholdelse af branchens dygtigste. Vil du være med? Læs mere på eg.dk.
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EG Bolig Elektronisk Syn
Funktioner
• Automatisk dannelse af rekvisitioner ud fra behandlinger
• Indbygget billedfunktion
• Nem kalenderplanlægning med
integration til Outlook
• Synkroniserer med EG Bolig, så du
altid har adgang til opdateret viden
• Lejer kan let melde fejl og mangler
ved indflytning ved klik på et link
• Kan benytte opmålingsdata fra
lejemål og priser fra rammeaftaler.

Kontakt EG på tlf. 7013 2211, eller
eg@eg.dk. Læs mere på www.eg.dk

