
EG Strato - Enkel og effektiv 
ejendomsadministration

www.eg.dk/bolig

 

Få overblik over økonomien, 
lejemål, lejere og 
korrespondance.



Med en EG Strato-løsning opnår I blandt andet følgende fordele: 

Fleksibel administrationsløsning 
Kan opgraderes til flere lejemål og 
arbejdspladser

Spar tid i hverdagen
Mindre papir og mere effektive 
arbejdsgange, som sparer jer tid i 
hverdagen. 

Forbrugsregnskab
Over varme-, vand-, el- og 
driftsudgifter. 

Windowsplatform og 
SQL-database 
Løsningen er baseret på det velkendte 
og med integration til Microsoft Office. 

25 års hands-on-erfaring
En velafprøvet løsning baseret på 20 
års hands-on-erfaring. 

Intuitivt system
Intiutiv menopbygning, som guider jer 
til de rigtige funktioner. 

Standardopsætninger 
For lejemål, kontoplaner m.m., som gør, 
at oprettelsen er nem. 

Få EG Strato til at udføre de 
administrative opgaver hos jer, og slip 
for halve og manuelle løsninger - selv 
enkle opgaver kan udføres med store 
tidsbesparelser. 

Med EG Strato får I en “plug-and-play”-løsning, 
som er let at tage i brug og anvende.



EG Strato – gør det let og ligetil at administrere 
ejendomme
Har I ambitioner om at anvende it til at gøre det komplekse enkelt? Så 
får I brug for en erfaren partner, der ved alt om it-løsninger til bolig- og 
ejendomsadministration.

I mere end 25 år har EG hjulpet boligorganisationer og ejendomsadmin-
istratorer med at forenkle og strømline deres arbejdsgange i administra-
tionen samt gjort det enkelt at give lejere og beboere en god og profes-
sionel service. 

Kontakt EG, og hør, hvad vi kan gøre for jer

Ring til os på telefon 7013 2211, eller send en 
e-mail til egbolig@eg.dk.

En løsning, der passer til jeres behov
EG Strato er udviklet specielt til jer, der admin-
istrerer et mindre antal ejendomme inden for 
beboelse, erhverv, andelsboliger og ejerlejlighed-
er. Vi lægger os i selen for at tilbyde en løsning, 
der løbende optimerer og strømliner
jeres arbejdsgange og forretning.

Med EG Strato får I en ”plug-and-play-løsning”, 
som er let at tage i brug og anvende. I vil hur-
tigt mærke resultater i form af en mere effektiv 
hverdag, som levner plads til, at I kan fokusere på 
jeres kerneforretning.

EG Strato har alle oplysninger liggende i en data-
base, som tilgås fra en kartoteksmenu, der blandt 
andet indeholder selskabs- og ejendomskartotek 
og fuldt integreret finansbogholderi.

Til hvert kartotek findes funktioner fx fletning af 
kontrakt, flytteafregning og regulering af leje, og 
opkrævningen kan valgfrit sendes på e-mail, til 
Nets eller egne FI-kort.

EG Strato er et enkelt værktøj til at klare op-
krævningerne og indbetalingerne via Nets, eller 
få det umiddelbare og fulde overblik over lejere 
og lejemål.
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