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Specialister i økonomistyring til udlejere
NAV Estate er skabt på baggrund af mere end 10 års erfaring i at
udvikle økonomisoftware til ejendomsadministratorer. Vi har lagt
vægt på at skabe en simpel og funktionel struktur, der gør det nemt
og logisk at arbejde med – både for økonomiafdelingen og
administrationen.
Ved at bruge Microsoft Dynamics NAV som basis, er NAV Estate
baseret på et solidt og anerkendt økonomisystem, der anvendes af
mange tusinder mennesker hver eneste dag. Dermed opnås en
løsning, der er gennemprøvet, stabil og samtidig dækker de særlige
behov, man har som udlejer.

Som specialister i økonomistyring til udlejere er vi uddannet indenfor
både økonomi og ejendomsadministration. Vore programmører er
alle certificerede og tilsammen har vi mange års praktisk erfaring
med økonomi og ejendomsadministration.
Hør mere om NAV Estate og prøv en demoversion. Vi kommer gerne
på besøg hos dig og viser løsningen frem.

Læs mere på www.svaneit.dk
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NAV Estate

Nemt og effektivt

NAV Estate er udviklet til ejendomsadministratorer og bygger på det
brugervenlige Microsoft Dynamics NAV - et af de mest udbredte
økonomisystemer i Danmark.

Med et standard økonomisystem er det ikke altid lige nemt at drive en
ejendomsadministration med mange lejemål. Derfor har vi skabt et
system, som understøtter de særlige behov, man har som udlejer.

Vi har skabt en onlineløsning, som er tilgængelig for både Windows,
Android og MAC.

Med NAV Estate kan du nemt og hurtigt finde alle de relevante
oplysninger, du har brug for, og der er mulighed for at tilpasse dit
skærmbillede, så det svarer til netop dine behov, uanset om du sidder
som administrator eller controller.

Med NAV Estate får du bl.a.:
o
o
o
o
o

Fuld integration med PBS
Måneds-, kvartals, halvårlig og helårlige opkrævninger
Fuld integration af kontrakt type A (9. udgave)
Elektronisk indlæsning af vand- og varmeregnskaber
Dokumenthåndtering

Samtidig er vigtige funktioner som f.eks. NETS-opkrævning og registrering
af indbetalinger gjort så effektive som overhovedet muligt, så du sparer
tid uden det går ud over kvaliteten.

Support
Når der opstår en situation, hvor du har brug for et ekstra sæt øjne eller
hjælp til at løse en bestemt opgave, sidder vi klar til at hjælpe dig på
telefon 70 23 40 32.
Vælger du at tegne en serviceaftale, er du desuden sikret hurtig og
effektiv hjælp uanset hvornår, der er behov for det, til en fast pris.

