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Det er ressourcekrævende og indebærer stor fejlrisiko at styre forbrugs-
afregning på tværs af tusindvis af lejemål. Tæt samarbejde mellem 
mellem EG Bolig og forbrugsregnskabsleverandørerne giver nu mulighed 
for markant øget effektivitet gennem direkte, automatiseret integration 
til sektorens største leverandører af forbrugsregnskaber.

Gør det nemt at udveksle forbrugsdata
Der bruges mange ressourcer på at give leverandører af forbrugsregn-
skaber besked på at læse forbrugsdata af ved til- eller fraflytning i en 
lejlighed. Samt på at sende, modtage og behandle forbrugsdata og betalinger 
på tværs af tusindvis af lejemål. Der sker nemt fejl, som er besværlige og 
tidskrævende at udrede for både administrationen og lejere.

Optimér dine processer og minimér fejlrisiko
Integrationen automatiserer en lang række processer, der i dag foregår 
manuelt, og den minimerer fejlrisikoen samt forbedrer dit overblik markant.

Når fx en lejer fraflytter, sender EG Bolig automatisk besked til leverandøren 
af forbrugsregnskaber, så der kan foretages en slutafregning. Tilsvarende 
sender EG Bolig besked, før en ny lejer flytter ind, så leverandøren af forbrugs-
regnskabet kan sørge for at aflæse og registrere varme- og elforbrug korrekt. 

Fordele

• Undgå misforståelser, fejl og  
 forglemmelser i forbrugsregnskabet

• Gør dataudveksling automatisk, og  
 slip for at sende og modtage filer

• Få hurtigere adgang til et mere  
 retvisende forbrugsregnskab

• Send automatisk information om til- 
 og fraflytning

• Minimér talrige tidskrævende,  
 gentagne arbejdsgange på tværs af  
 alle boligselskabets afdelinger.

Automatisering giver nem og korrekt 
forbrugsafregning i administrationen 
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Med automatisk dataudveksling mellem EG Bolig 
og leverandørerne af forbrugsregnskabet undgås 
misforståelser, fejl og forglemmelser.

EG Bolig holder også automatisk leverandøren af forbrugsregnskabet ajour 
med opdateret information om aktuelle, fra- og tilflyttende lejere, adresse- 
og navneændringer osv. 

Automatisk dataudveksling skærer ned på tunge arbejdsgange
Løsningen automatiserer også talrige andre processer. Ved periodeslut 
sendes nemt info om udgifter, aconto- og efterbetalinger.

Og når leverandøren af forbrugsregnskabet har aflæst forbrug og lagt data 
ind pr. lejemål, ejendom og afdeling, kan din boligforening nemt trække for-
brugsregnskab for alle lejemål ind i EG Bolig på én gang. Det gør det nemt at 
anskue og behandle alle data samlet eller helt ned på hvert enkelt lejemål.

Løsning bygger på lang erfaring med almen boligsektor 
Dine medarbejdere behøver heller ikke – som i dag – at samle, behandle, sende 
og modtage forbrugsdata manuelt. Det giver mulighed for at effektivisere en del 
arbejdsgange, ligesom du også får mulighed for at give dine lejere hurtigere og 
mere præcis indsigt i deres forbrug.

Samspillet mellem EG Bolig og leverandørerne af forbrugsregnskaber er 
markedets første automatiserede integration og bygger på mange års sam-
arbejde med den almene boligsektor.

Funktioner

• Nye lejemål overføres fra EG Bolig til 
 leverandøren af forbrugsregnskabet

• Opdatering af navn, adresse, ind-og  
 fraflytningsdato

• Opdatering af areal og fordelingsnøgler  
 fra lejemålet

• Acontotal fra EG Bolig til leverandør af 
 forbrugsregnskab

• Udgifter

• Afregningsdokumenter

• Journalisering af afregnings- 
 dokumenter til lejere

• Afregningsdokument vedhæftes til 
 lejere via e-Boks eller mail.

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


