
Capto Ejendom til ejendomsadministratorer håndte-
rer huslejeopkrævninger, a conto-regnskaber og styrer 
regnskabsaflæggelsen i ejerforeninger, andelsforeninger 
og i større boligforeninger.

Bygget på Microsoft Dynamics NAV

Capto Ejendom er bygget på Microsoft Dynamics NAV. 
Dette sikrer at løsningen er fremtidssikret som et resul-
tat af den løbende udvikling af standardfunktionalitet, 
som Microsoft leverer i takt med markedets ønsker og 
behov. Capto kan derfor fokusere på at udvikle special-
funktionalitet, der er målrettet ejendomsadministration.

Med udgangspunkt i Microsoft Dynamics NAV kan Capto 
Ejendom udnytte de styrker, som integrationen til Micro-
softs store produktportefølje giver f.eks. Microsoft Offi-
ce, Excel, SharePoint, Outlook m.m. 

Alle data samlet ét sted

Capto Ejendom håndterer alle data ét sted, nemlig i Mi-
crosoft Dynamics NAV.

Det er med til at sikre, at risikoen for fejl minimeres, dob-
beltregistreringer og manuelle beregninger undgås,
og at al viden/historik nemt kan findes.

Opbygningen af Capto Ejendom gør, at alle relevante 
data præsenteres på en overskuelig måde.

Fuld udnyttelse af Microsoft teknologi

Den fulde integration til Microsofts teknologier giver 
også mulighed for, at udnytte tredjeparts tillægsmo-
duler, udviklet til Microsoft Dynamics NAV, der ikke er 
branchespecifikke. Dette øger værdien af den samlede 
investering i Capto Ejendom. Dette kunne f.eks. være 
løsninger som LESSOR Løn, LESSOR HR.
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Med dette udgangspunkt opnås det bedste fra begge 
verdener, og man får en række værktøjer til at skabe en 
endnu bedre ejendomsadministration i hverdagen.

Flere forskellige brugere

Brugerne kan både være medarbejdere i økonomiafde-
lingen og andre brugere, der er vant til enten at arbejde 
med, eller udarbejde rapporter f.eks. i Microsoft Excel. 
Løsningen kan også anvendes af partnere, advokater, 
forretningsudvikling og ledelsen generelt.

Ejendom eller lejemål

Er indgangsvinklen selve ejendommen, præsenteres 
ejendommens stamoplysninger, BBR oplysninger, a/c 
regnskaber, prioritets- og forsikringsoplysninger m.v. på 
en enkel og struktureret måde. Hertil kommer lejemåle-
nes opkrævningstyper m.v.

Er indgangsvinklen leje/lejemålet præsenteres lejerens 
og lejemålets oplysninger på en let tilgængelig måde. 
Det er især fordelagtigt, hvis brugeren er placeret i en 
kunde/beboerservice.

Opkrævninger

Opkrævningerne dannes ud fra de på lejemålets angivne 
opkrævningstyper og kan dannes ud i fremtiden, hvor-
ved opkrævningsarbejdet lettes betydeligt.

Med et fuldt integreret Nets (tidligere PBS) opkræv-
ningsmodul, kan opkrævningerne udlæses til Nets. Her-
ved kan opkrævningerne overvåges, f.eks. hvorvidt de 
bliver indbetalt korrekt eller afvist.

Indlæsningen kan også ske direkte fra Nets, og der kan 
spares en masse tastearbejde, når det først er sat op. 
Capto Ejendom kan håndtere både en Basis- og en Total 
Nets løsning.

Periodiske aktiviteter, som opgørelse af a/c regnskaber, 
eksempelvis forbrugsregnskaber og opgørelser for fæl-
lesudgifter, foretages på en nem og overskuelig måde.

Det samme gælder regulering af f.eks. husleje, fælles-
omkostninger m.v. Capto Ejendom håndterer både trap-
peleje, procentvis regulering samt pristalsregulering.

Bevar overblikket

Capto Ejendom giver mulighed for at administrere et 
ubegrænset antal ejendomme og selskaber i samme sy-
stem. Mellemposteringer sker automatisk mellem ejen-

dommene/selskaberne, og man får ét samlet overblik og 
sikkerhed for transaktionerne.

Løsningen giver også mulighed for at lave samlede op-
krævninger på flere ejendomme i én og samme arbejds-
gang.

Både til erhverv og private lejemål

Capto Ejendom håndterer alle former for lejemål og 
ydelser for både erhvervslejemål og private lejemål. 
Fleksibiliteten i systemet gør, at der uanset lejemålenes 
ændringer eller individuelle indretninger, sker den rette 
opkrævning.

Capto Ejendom leveres med en række standard regne-
arksskabeloner, så man nemt og hurtigt kan komme i 
gang.

Capto A/S udvikler softwarebaserede forretningsløsninger til ad-
vokatvirksomheder, medlemsorganisationer og virksomheder, der 
arbejder med ejendomsadministration. Der er tale om kundetil-
passede brancheløsninger, der er udviklet på Microsoft Dynamics 
NAV og andre Microsoft-teknologier. Capto er i dag blandt marke-
dets førende leverandører. 

Vil du vide mere om 
Capto Ejendom

Kontakt os allerede i dag og hør, hvor-
dan vi kan hjælpe dig med at udvikle din 
ejendomsadministration.

Ring til os på telefon 4420 1010 
eller læs mere påcapto.dk
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