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For web-adgang til ejendomsdata kræves det, at der installeres et program på din computer.
Programmet downloades fra Boligadministratorernes hjemmeside www.boadm.dk. Klik i på
”Web adgang” under fanen ”Selvbetjening og følg vejledningen.

Installationen er altså to-delt. Dels skal programmet installeres, og dels skal der lægges en
genvej til programmet på computerens skrivebord.
Vær opmærksom på, at programmet alene virker med Windows som styresystem.
Når program og genvej er installeret, får du adgang til programmet via genvejen på skrivebordet. Her tastes det brugernavn og den adgangskode du har modtaget fra administrationen.
Vær opmærksom på, at du selvfølgelig skal bruge den senest modtagne adgangskode, idet
adgangskoden vil blive skiftet med jævne mellemrum – forventeligt en til to gange om året.
Selve programmet er bygget op via faneblade i 2 forskellige niveauer. Første niveau består af
4 faneblade, hhv. ”Ejendom”, ”Lejemål/Beboer”, ”Økonomi” samt ”Log af ”.
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Ejendom (se mere side 4):

Her findes adgang til ejendommens samlede restancer, ydelser og saldi. Er du revisor
med adgang til flere ejendomme, kan der bladres mellem ejendommene i denne oversigt.

Lejemål/Beboere (se mere side 5):

Her kan du bladre mellem ejendommens beboere, ligesom du kan finde den
enkelte beboers standardydelser, fremtidige opkrævninger, saldi på a conto
beløb og deposita samt finde beboernes kontoudtog.

Økonomi (se mere side 6):

En oversigt over ejendommens regnskab.

Log af (se mere side 7):

Afslutning af web-adgang.
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Ejendom:
Dette faneblad giver foranstående skærmbillede, og har i venstre halvdel en oversigt over:





Ejendomsnummer
Navn
Adresse
Månedskørsel defineret ved måned.år. Dette angiver, hvornår der senest er kørt månedsopkrævning. Det sker typisk omkring den 1. i måneden. Vær opmærksom på, at
den faktiske opkrævning via PBS typisk sker ca. den 15. måneden før den måned der
opkræves for.
 Terminer, hvor mange terminer der er i året for den sædvanlige opkrævning i ejendommen.
 Endelig angives ejendommens areal, eventuelle fordelingsgrundlag samt antal boliger.
Højre halvdel af skærmbilledet skifter, alt afhængig af hvilken funktion der vælges. Funktionerne vælges via knapperne ”Restancer”, ”Ydelser”, ”Saldi” samt ”Udskriv”.
Er du revisor, der reviderer flere ejendomme hos Boligadministratorerne, vil du kunne bladre
mellem de pågældende ejendomme.
Restancer
I vinduet angives hvilke beboere, der er i restance pr. d.d. Restancer forstås i denne sammenhæng som beboere hvis beboerkort ikke går i 0. Det vil sige, at såvel beboere, som har en reel
restance samt beboere, som har penge til gode fremgår af denne oversigt.
Ydelser
Her er en opsamling af aktuel opkrævning fordelt på ejendommens forskellige bolig/erhvervstyper.
Saldi
Opsamling af ”indestående” saldi for ejendommens beboere.
Udskriv
Indeholder de forskellige udskriftsmuligheder generelt for ejendommen.
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Lejemål/Beboer

I venstre halvdel af skærmbilledet er der indledningsvist mulighed for at vælge mellem ”Kun
boende” samt ”Alle beboere”, hvilket er et valg mellem kun at bladre blandt nuværende
beboere eller om, at også tidligere beboere skal indgå i ”søgningen”.
Hernæst følger en række oplysninger vedrørende den pågældende beboer.
Højre del af skærmbilledet indeholder oplysninger alt afhængig af valget mellem Ydelser,
Opkrævning, Saldi og Historik. Valget sker via knapperne lige under fanebladsangivelsen.
Ydelser
Angiver den aktuelle standardopkrævning for beboernes terminsydelser samt eventuelle
fremtidige reguleringer. Det er alene de ydelser, der følger af selve boligen, som kan ses her.
Ydelser der alene vedrører beboeren, kan kun ses under ”Opkrævning”, dette gælder bl.a.
typisk ydelser som garageleje, leje af kælderrum etc.
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Opkrævning
Viser førstkommende opkrævning for den enkelte beboer.
Saldi
Opgør beboerens ”indestående” til for eksempel a conto regnskaber, deposita m.v.
Historik
Er det såkaldte beboerkort, hvor der kan bladres i den komplette historik blandt ejendommens beboere. Her ses den løbende opkrævning, betaling med videre – altså kort sagt al den
beboerrelevante bogføring.
Udskriv
Her findes de udskriftsmuligheder, der findes vedrørende ejendommens beboere.

Økonomi
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Giver overblik over ejendommens regnskab. Indledningsvist angives hvilken periode regnskabet ønskes for. Som standard opgøres regnskabet for indeværende regnskabsår.
Venstre halvdel af skærmbilledet angiver det samlede regnskab, mens kontoudtog følger i
ruden til højre. Kontoudtoget er en specifikation af den enkelte konto og angives for den
konto, der er valgt i ruden til venstre. Fra 1. oktober 2013 er det muligt at se bilaget bag
bogføringen. At der kan vises bilag markeres med et ”x” i kolonnen ”F”. Dobbeltklik på
krydset og det bogførte bilag vises som en pdf-fil.
Som standard indeholder regnskabsoversigten samtlige konti i ejendommens kontoplan. For
overskuelighedens skyld, kan det anbefales, at du nederst fjerner hakket i ”Nul saldi”, da du
derved får fjernet alle de konti, som ikke er anvendt, altså alle dem med en saldo på nul.
Nederst har du i øvrigt andre valgmuligheder, idet du kan vælge mellem ”Indgående saldo”,
”Bevægelse” og ”Udgående saldo”. Indgående saldo indeholder status ved indgangen til
regnskabsåret, hvilket alene er relevant for alle balanceposterne. ”Bevægelse” indeholder
udviklingen i de egentlige regnskabstal (resultatopgørelsen) samt forskellen mellem indgående
og udgående saldi i balanceposterne. Endelig er der det absolut mest almindelige, nemlig
”Udgående saldo”, som indeholder en status d.d. på posterne i både resultatopgørelsen og
balancen.

Vises bilagene ikke?
Hvis et bilag ikke vises efter udvælgelse, vil det ofte skyldes, at der mangler at blive oprettet
en mappe på din computer. Der skal laves en mappe på c-drevet, der hedder wedo og i den
en mappe, der hedder printarkiv (c:\wedo\printarkiv). Hvis ikke denne mappe og undermappe findes på din computer, skal du lave disse.

Log af
Ved klik på dette faneblad logges der ned for den elektronisk adgang og programmet lukkes
ned. Da der er tale om et begrænset antal licenser bedes dette ske straks efter, du er færdig
med din adgang.
God fornøjelse med web-adgangen.
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