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Inställningar 
I den här guiden beskriver vi hur grundinställningarna i dinafastigheter påverkar funktionerna i 

programmet. Många av inställningarna har egna guider med utförlig information om funktionen. Alla 

inställningar UTOM Förvaltarinställningar går att ändra hur många gånger man vill.  

Inställningar finns under knappen ’Inställningar’. 

 

Generella inställningar 

Generellt 

 

E-postinställningar - För att kunna skicka e-post från dinafastigheter måste ni antingen skriva in er 
smtp-server (info om detta hämtar ni hos er e-postleverantör) eller klicka på fliken ”Skicka via 
outlook och sedan spara. Om ni vill e-posta avier från dinafastigheter rekommenderar vi ”Skicka via 
outlook” då epostleverantörerna ”skruvar åt” sina spamfilter mer och mer.  
Läs mer i guiden – Epostavisering 
 
Standard betalningssätt - Här anges Standard betalsätt, som då är förvalt när man skapar avtal. 
 
Inläsning av gammal information - Ange hur gamla betalda och bokförda avier som skall läsas in i 
programmet. 

 

Databashantering 

Här ser man information om SQL-servern. 
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Arkivering av gamla avier – Med denna funktion arkiveras gamla avier avseende perioder tidigare än 

det datum som man anger. Avierna sparas i databasen men visas inte i dinafastigheter.  Man kan 

även välja att hämta/läsa in arkiverade avier. 

Avidentifiera ej aktuella boende – Med denna funktion avidentifieras boende som inte är aktuella 

längre. Informationen på boende kommer att ersättas med Asterix ’er (*). Det går ej att återställa 

detta. 

Dölj arkiverade boende i listor – Välj om arkiverade boende skall döljas i listor. 
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Användare 

Ni som har fleranvändarlicens i dinafastigheter lägger in alla användare och ger dessa rättigheter 

under Rubriken användare. För att lägga upp en användare klickar ni på ”lägg till”. 

Användare – Här visas användare, som administratör man kan lägga till, ta bort och ändra 

användaruppgifter. 

Rättigheter – Ange vad respektive användare skall ha för rättigheter i programmet. (Admin) 

Tillåtna ägare  - Ange vilka ägare som respektive användare skall ha tillgång till. (Admin) 

Administratör – Ange vem som är administratör (går endast att ha 1 admin) 

Logga ut  - Som admin kan man logga ut andra användare vid behov. 

 

 

 

Sökvägar 

Peka ut samtliga sökvägar där avier/dokument/journaler m.m. skall sparas ner. 
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E-signering 

Används för närvarande inte. 

 

Förvaltarinställningar 

Med förvaltarinställningar så kommer respektive fastighetsägare att få sitt eget register av följande: 

Kontoplan 
Bokföringskonto 
Kategorier 
Tilläggskoder 
Dröjsmålsdebitering. 
Om man valt att använda Förvaltarinställningar så går detta inte att ångra.   

Ring supporten för instruktion innan ni slår på dessa inställningar. 

 

Mina objekt 

Visning 

Sortering – Välj typ av sortering under MinaObjekts vyn. 

Avi flik utseende  - Färgmarkera restavier och backade avier. 
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Avisering/Avier 

Generellt 

Använd följande aviapapper som standard – Välj vilken typ av avipapper som skall vara förvalt vid 

skapandet av nya avtal. Detta är gemensamt för alla fastighetsägare men går att justera på 

respektive avtal. 

Logotyp – Ange inställningar för logotyp. För att se hur logotypen blir måste ni skriva ut en avi genom 

processen Avisering. När avin skrivs ut kan ni välja att inte spara avin i databasen genom att klicka på 

krysset i frågan som kommer upp. 

Visa datum på avirader om de inte gäller hela perioden  - valfri 

Ställ kontrollfråga om ’Spara/Spara inte avier’ efter utskrift  - Denna skall vara markerad. 

Kunna avisera valfria perioder   

På avispecifikationen skall varje objekt visas med:  - Välj Kategorinamn eller Typnamn. Välj om detta 

skall anges som text på avi vid skapandet av ny avtal. 

Vid avisering vill jag kunna ange ett nytt förfallodatum om avin avser en gammal period - Om ni 

aviserar t.ex. en aprilavi efter förfallodatum och vill få chansen att ange ett annat förfallodatum än 

den sista mars måste ni ha bockat i boxen. 

Snabba upp aviseringen genom att bara visa nivå fastigheter 

Ta med samaviserade avtal vid avisering av huvudavtal 

Ta med lägenhetsnummer på aviadressen. 

Visa avinummer på avihuvud och inb. Kort eller Visa OCRnummer på avihuvud och inb. Kort. 



 

Df3  8 
 

 

 

Autogiro 

Här läggs inställningar in gällande autogiro.  

Inställningarna för autogiro måste göras per fastighetsägare (för att man kan ha olika kundnummer 

hos bankgirocentralen per fastighetsägare). Markera rätt fastighetsägare under ”Ägare”.  

• Fyll i kundnummer  

• Välj var medgivandefiler, betalningsuppdrag och makulering av betalningsuppdrag ska sparas 

genom att klicka på knappen med de tre punkterna och bläddra fram till önskad mapp.  

• Bocka i de checkboxar ni vill ha.  

För utförlig beskrivning av funktionen – Se separat guide. 

 

  

https://files.builder.misssite.com/95/2f/952fda9b-7bc3-46b7-8347-2e13566c9c76.pdf
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E-faktura (tilläggsmodul) 

Här läggs inställningar för E-faktura in. För utförlig beskrivning av funktionen – Se separat guide. 

 

 

Periodisering 

Om ni vill periodisera intäkterna för kvartal, halvår och årsavier bockar ni i dessa boxar. Ni måste då 

ange vilket konto ni vill använda som periodiseringskonto. Detta gör ni under Register och 

Bokföringskonton. När en kvartalsavi periodiseras bokförs en tredjedel av intäkten på valt 

intäktskonto och två tredjedelar på valt periodiseringskonto månad 1. Månad 2 och 3 bokförs en 

tredjedel av intäkten i debet på periodiseringskontot och en tredjedel i kredit på intäktskontot. 

 

 

Avancerat 

Denna funktion tar bort ALLA avier för ett visst aviseringstillfälle. 
Om avierna redan är journalförda MÅSTE Ni boka denna borttagning själva i Ert ekonomisystem.  
Om Ni använder er utav SIE-filer för överföring måste Ni själva radera raderna ur filen innan ni för 
över. 
Obs! Gör inte detta om ni redan har skickat iväg filer till autogirot eller BGC invoice. 

https://files.builder.misssite.com/93/40/934021df-f156-48df-8a50-1f0c759b7e19.pdf
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Påminnelser/krav 

Ange inställningar för påminnelser och krav. 

Ange antal påminnelser som måste ha skickats innan ett krav kan skapas 

Skriv ut kopia till borgensman om sådan finns. – gäller både påminnelser och krav. 

 

 

Inbetalningar 

Visning 

Välj hur inbetalningarna skall visas under inbetalningsfliken 

Kontrollera om det finns äldre obetalda avier vid inläsning -Om ni vill få frågan ifall tidigare obetald 

avi ska betalas när en hyresgäst använt ett OCR-nummer för en senare period.  
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Hantering av över- och underbetald avi 

Lägg in hur över och underbetalda avier skall hanteras utav programmet. 

 

Dröjsmålsdebitering 

Ange om dröjsmålsdebitering skall användas och ange inställningar för detta. 

Dröjsmålsränta regleras enligt räntelagen. Fastighet & IT Kompetens AB svarar inte på frågor om 

räntelagen, så ni måste själva ta reda på vilken ränta ni har rätt att ta ut. 
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Inkasso 

Ange om inkassolösning skall användas på respektive fastighetsägare. 

Ange Leverantör och kundnummer. 

 

Bostadsrätt (tilläggsmodul) 

Generellt 

Ange information om respektive bostadsrättsförening. 

Välj hur kapitaltillskottet skall registreras. 

Detta är en tilläggsmodul – se separat guide. 
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Ekonomi inställning 

Journaler/Bokföring 

 

Under Ekonomi inställningar kan man välja att exportera  de bokföringsordrar, som dinafastigheter 

skapar, till ett ekonomisystem via SIE-filer. Bocka i checkboxen och klicka på knappen med de tre 

punkterna för att bläddra fram till den plats som SIE-filen skall sparas på. Kostnadsställe 

(resultatenhet) måste vara ibockad om ni vill särredovisa de olika fastigheterna. Själva konstadstället 

skriver ni in på respektive fastighet under Register, Fastigheter. Ni kan också ange vilka konton som 

ska påverkas av kostnadsställe under Register och Kontoplan. 

 

Journalinställningar:  

Klicka på knappen Journal inställningar. Här kan ni som har flera fastighetsägare ange om ni vill att 

aviserings- och inbetalningsjournaler ska ha egna nummerserier. Ni kan också välja om ni vill att 

serierna ska börja med prefix. Dubbelklicka på en rad och skriv t.ex. 10000 som första 

journalnummer på en fastighetsägare 20000 på nästa fastighetsägare o.s.v. (detta för att journalerna 

inte ska få samma nummer för olika fastighetsägare). Klicka på OK när ni är klara. 
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Ni kan välja om en avi som backas ska raderas ur databasen om den inte är journalförd, ni får du 

ingen bokföring för avin. Ni kan också radera bokföringen för en inbetalning om ni ångra 

inbetalningen. Om ni vill kunna ta ut bokföringsjournaler för att bokföra outhyrda objekt bockar ni i 

”Bokför outhyrt”. Ska denna funktion användas måste ni gå in på Register och Kategorier för att lägga 

upp vilka konton som det outhyrda ska bokföras mot. 

Samt ange bokföringsserier. 

 

Integration Visma (tilläggsmodul) 

Se separat guide. 

Integration Fortnox (tilläggsmodul) 

Se separat guide. 

 

Deposition 

Här anges om man vill använda deposition på respektive ägare.  

Depositionskonto, depositionsserie samt tilläggskod anges här. Läs mer i guiden deposition. 

 

Fastighetsskatt  

Ange de tilläggskoder som skall gälla för debitering av fastighetsskatt samt den retroaktiva 

fastighetsskatten. Läs mer i guiden fastighetsskatt om funktionen. 
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Teknisk förvaltning (tilläggsmodul) 
Här läggs inställningar för tekniskt förvaltning in.  

Detta är en tilläggsmodul – se separat guide. 

Mobil besiktning (tilläggsmodul) 

Se separat guide. 

Rapporter 

Generellt 

Välj om personnummer skall visas på rapporter. 

 

Kontraktslösning 

Fastighetsägarnas dokument 

Klicka på Inställningar. Dinafastigheter har en koppling till Fastighetsägarna Dokument 

www.fastighetsagarnadokument.se som är Fastighetsägarnas kontraktsmallar. Om ni har ett konto 

hos Fastighetsägarna Dokument och lägger in inloggningsuppgifterna i dinafastigheter kan ni föra 
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över information från dinafastigheter till kontraktsmallarna.

 

Externa Program 

Förvaltarportalen (tilläggsmodul) 

Ring support för instruktion.  

Boendeportalen (tilläggsmodul) 

Se separat guide. 

Autorapporter (tilläggsmodul) 

Ring support för instruktion. 


