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Inställningar
ALTERNATIVA INSTÄLLNINGAR

Inställningar görs under Meny->Inställningar->Alternativ->Kvarboenderabatt..

MAX ANTAL DAGAR UTAN KONTRAKT

Möjligt att ställa in det antal dagar som en person som mest får vara utan kontrakt. Varje lucka
analyseras och den senaste luckan som är längre än inställningen blir personens startdatum för
beräkning av boendelängd.
MAX ANTAL OMFLYTTNINGAR

Möjligt att ställa in det antal omflyttningar som en person som mest får ha gjort. Om
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inställningen är exempelvis två och en person har tre flyttar blir personens startdatum för
beräkning av boendelängd dagen efter den sista flytten som går jämnt ut med inställningen (den
andra). Om personen har fem flyttar blir det efter den fjärde flytten. Flyttar räknas alltså från
första flytt och framåt.
MAX ANTAL PÅMINNELSER OCH INKASSO

Max antal påminnelser/krav och inkasso bestämmer hur många sådana som en person får ha. De
datum som kan ställas in bestämmer från vilket datum fakturor kontrolleras. Detta för att
personer inte alltid ska behöva tappa rabattmöjligheten på grund av gamla fakturor. De fakturor
som räknas är de där personen är huvudperson.
Om man inte fyller i något i Max antal krav respektive Max antal Inkasso, görs ingen kontroll.
Man kan alltså ha obegränsat antal.
AVGIFTSTYPER

För att en avgiftstyp ska anses vara grund för kvarboenderabatt måste det vara valt under
Meny->Grunddata->Avgiftstyper
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AVVIKANDE INFLYTTNINGSDATUM PÅ PERSON

På Redigera person kan man ange avvikande inflyttningsdatum.

FÖRSTA INFLYTTNINGSDATUM

Personens första inflyttningsdatum.
AVVIKANDE INFLYTTNINGSDATUM

Man kan ange datum för avvikande inflyttningsdatum om man vill att det istället ska gälla vid
kvarboenderabatten.
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Guide för att skapa rabatter
Starta kvarboenderabatten från Meny->Avgifter ->Kvarboenderabatt.

I första steget väljer du ägare, värdenycklar och/eller fastigheter för vilka du vill skapa en rabatt
för hyresgästerna.
I steg två väljer man vilket årsintervall man ska beräkna rabatter för samt vilken rabattsats som
ska gälla för det intervallet.
Här sätts inställningar för varje specifik körning.

ÅRSINTERVALL

Årsintervall bestämmer hur länge en hyresgäst ska ha haft giltig kontraktstid, exempelvis för
kontraktstid mellan 10 – 30 år.
RABATT (%)

Rabattprocenten anger med vilken procent rabatten beräknas utifrån de rabattgrundande
avgifterna.
AVGIFTSTYP FÖR RABATT

Den avgiftstyp som ska användas för rabatten. Rabatten blir en kontraktsbunden avgift.
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RABATT FR O M/ENGÅNGSRABATT

Det datum rabatten ska gälla från och med. Om engångsbelopp väljs, skapas rabatten på angivet
datum. Annars skapas en rabatt som löper till vidare (utan till och med datum) och fördelas då på
varje period. När det alternativet används, stängs eventuellt tidigare rabatt när en ny skapas.
HYRESNIVÅDATUM

Hyresnivådatum bestämmer den dag som de rabattgrundande avgifterna ska gälla för att tas med i
beräkningen.
RABATTKOMMENTAR

Texten kommer i ’avgiftskommentar’ på rabattavgiften. Den är valfri och kan ändras.
HÄMTA AVGIFTER

När inställningarna är ifyllda klickar man på Hämta avgifter.

Då får man ett förslag på vilka som ska få rabatt och hur mycket.

Man kan exkludera en eller flera genom att markera en rad och sedan klicka på ’exkludera’.

Blev det fel kan du markera en rad i det undre listfönstret och välja ’inkludera’ så kommer
rabatten med igen i körningen.
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De som är exkluderade undantas i körningen.
Det går också bra att exportera listan till Excel, genom att högerklicka i den.
SKAPA RABATTER

När man är färdig med sina val och resultat i listan, klickar man på skapa rabatter. Då skapas den
avgift på alla kontrakt i listan.

EN ELLER FLERA PERSONER PÅ KONTRAKTET

Om flera personer står på ett kontrakt så är den rabatt som föreslås den högsta av varje
individuell person. Ett kontrakt kan bara få en rabatt vid varje körning och varje person räknas
för sig, ingen ackumulering sker på personer.
Om en person har flera öppna kontrakt läggs rabatten på det som skapats senast.
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