
W W W . J C D . D K

IT  TIL  EJENDOMME OG LEJEMÅL
IT-LØSNINGER TIL ADMINISTRATION AF EJENDOMME OG LEJEMÅL



VÆLG ÉN LØSNING 
ELLER INTEGRER DINE LØSNINGER 
OG FÅ MEST VÆRDI UD AF DINE IT-SYSTEMER

Vi har altid oplevet JCD A/S som en kompetent, 
pligtopfyldende og fleksibel samarbejdspartner 
- til gavn for vores forretning og vores mange 
forskellige kundegrupper, herunder lejerne.

I ejendomsadministrationen er det vigtigt for os at have overblik over 
ejendomsporteføljen. Vi følger lejesituationen via systemet, og sikrer at den 
daglige administration omkring fraflytning, slutafregning og ny udlejning 
foregår på en overskuelig måde.

Da systemet er integreret i vores økonomisystem har vi altid et fuldt 
opdateret billede af den økonomiske situation bag udlejningsaktiviteterne. 
Vi kan i tilgift også udnytte de mange rapporterings- og statistikmuligheder, 
som findes i Dynamics NAVs økonomi modul.

Brug af Document Capture og Payment Management i dagligdagen hjælper 
os med stor tidsbesparelse på opgaverne med modtagelse, registrering, 
godkendelse, bogføring og betaling af leverandørfakturaer. 

Fleksibilitet – uanset din størrelse
Med et system fra JCD kan du bygge din løsning op 
efter størrelse, ønsker og behov. 

Vi leverer og udvikler alt, hvad din virksomhed har brug 
for. Vi leverer også dele, enkelte løsninger og produkter. 
Det er helt op til dig og din virksomhed. 

Systemer der gør det 
nemt for dig at have tilfredse lejere
Vi leverer it-løsninger, der giver dine medarbejdere 
mulighed for at yde god og hurtig service - altså den 
bedste oplevelse til dét, det hele drejer sig om; dine 
lejere. Uanset om det er via kontakten med kontoret, 
gennem faktureringsprocedurer eller på websitet.

It der gør din virksomhed til en god arbejdsplads
JCDs systemer håndterer alle personale-relaterede 
opgaver, som du eller dine ledere har brug for, når 
I håndterer HR-funktioner som for eksempel løn. Når 
it-systemerne udnyttes korrekt, frigives tid og ressourcer 

• Styring af ejendomme 
• Periodisk opkrævning
• Registrering og afregning
• Forbrugsregnskab
• Automatisk opkrævning
• Sikker administration

• Bogholderi
• Sager
• Rapportering
• Integration

JCD A/S kan levere og servicere 
hardware og hardware-platforme til 
hele din virksomhed. 

Med JCD som leverandør er du 
garanteret 24/7 support.

• Nemt, sikkert og automatisk
• Én udbetalingskladde
• Smidig håndtering af betaling
• Unik validering
• Papirløs kreditor-behandling
• Automatisk data-genkendelse

• Opret ejendomme
• Opret lejemål
• Sortering og inddeling
• Overblik - geografisk område
• Billedgalleri
• Fakta og kontaktoplysninger

• Webshop
• Website
• Infoskærm
• Video til sociale medier
• SEO
• Design og grafik

ADMINISTRATION AF EJENDOMME

ØKONOMI-STYRING/ERP HARDWARE

EFFEKTIVE FINANSPROCESSER

DEN BEDSTE BOLIG-WEBLØSNING FLERE ONLINE LØSNINGER

for personalet, og din virksomhed er samtidig en 
god og professionel arbejdsplads, uanset om du har 
fastansatte eller timeansatte.

Professionelle specialister
JCD er et it-hus med godt 70 medarbejdere. Vi er et
stærkt team af Microsoft-konsulenter, teknikere, 
designere, udviklere og system-specialister, der hver 
dag håndterer komplekse it-løsninger for kunder over 
hele landet. 
Vi løser it-projekter inden for telefoni, Microsoft ERP og 
økonomi-systemer, hosting, web og grafisk design, 
teknik- og serverløsninger, butikssystemer, sikring og 
overvågning.

Du kan læse meget mere om os på jcd.dk

Du kan også ringe til os og få en snak om din virksom-
hed, og de udfordringer du har.

Telefon 70 12 00 03

JCD A/S har leveret it til ejendomsvirksomheder i snart 30 år. 
Vi kender din branche og de udfordringer, du står over for.

Palle Buhl Jørgensen, Direktør, Bach Gruppen A/S



ADMINISTRATION AF EJENDOMME

Opkrævning, forbrugsregnskaber, 
kontrakter, afregninger … du har 
mange bolde i luften!  
Der er mange administrative opgaver, når du udlejer ejendomme 
og lejemål. Derfor er det en rigtig god idé at have et it-system, 
der kan administrere og håndtere dem alle.

Vælg et system der samler alle oplysninger ét sted; et system der 
håndterer mange funktioner, så du undgår manuelle indtastninger 
og dobbeltarbejde … og mindsker risikoen for fejlindtastninger.



PERIODISK OPKRÆVNING

REGISTRERING OG AFREGNING

STYRING AF EJENDOMME

AUTOMATISK OPKRÆVNING

FORBRUGSREGNSKAB

SIKKER ADMINISTRATION

JCD Ejendom håndterer periodisk opkrævning og automatiserer mange faste opgaver. 
På den måde mindsker du risikoen for fejl i bogholderiet og frigiver samtidig tid.  
Løsningen beregner og danner opkrævninger til lejere - for eksempel via Nets Betalings-
service direkte fra din Dynamics-løsning.

Løsningen kan meget mere end at fakturere. Depositumsregulering, forud-registrering 
af huslejestigninger, opkrævning og slutafregning ... der er mange opgaver i administra-
tionen af lejere og lejemål. Din it-løsning skal gøre arbejdet lettere og hurtigere.

At arbejde i flere systemer er tidskrævende. Det er afgørende for din virksomhed, at 
it-løsningen understøtter de behov, du har. Med denne løsning kan du styre dine ejen-
domme og lejemål med alle relevante administrative oplysninger helt ned på lejerniveau; 
en løsning der er integreret direkte i dit økonomisystem. 

Undgå dobbeltregistreringer, manuelle beregninger og tastefejl. 
Funktionen“Automatisk opkrævning”håndterer periodisk opkrævning og automatiserer 
mange faste opgaver.

Der er meget tid at spare, når din løsning håndterer forbrugsregnskab pr. lejer og lejemål. 
Det giver dig det komplette overblik og letter arbejdsbyrden.

Med et integreret system kan du samle alle vigtige filer i ét system og derfra administrere 
lejernes følsomme data sikkert og fortroligt. Det er især vigtigt i forhold til dine GDPR-
procedurer for opbevaring og håndtering af følsomme data.

 



EFFEKTIVE FINANSPROCESSER

Når du vil have sikkerhed og høj 
kvalitet gennem dine finansprocesser 
... i strømlinede workflows.
Hvis du vil være effektiv, skal du modtage og behandle dine kreditor-
fakturaer elektronisk. Efter modtagelse og behandling kan du 
udveksle betalinger direkte fra Microsoft Dynamics til dit banksystem 
- og få kontoudskrifter retur.

Alt i alt en super effektiv proces som sparer dig for en masse 
manuelt arbejde.



 

NEMT, SIKKERT OG AUTOMATISK

SMIDIG HÅNDTERING AF IND- OG UDBETALINGER

ÉN UDBETALINGSKLADDE TIL ALLE BETALINGER

UNIK VALIDERING
Direkte kommunikation i systemet Continia Payment Management - Statement Intelligence 
betyder, at du kan downloade valutakurser, gemme indbetalingsfiler og kontoudtog fra 
banken og indlæse bankkonto-afstemningsfiler direkte i Dynamics NAV eller Business 
Central; en sikker synergi der kører helt automatisk.

Funktionen er designet til at fastholde din virksomheds konkurrenceevne og effektiviteten 
i bogholderiet. Den giver smidig håndtering af såvel ind- som udbetalinger gennem 
bankernes betalingssystemer.

Continia Payment Management tillader samlet håndtering af alle betalinger fra en enkelt 
udbetalingskladde. Du kan håndtere betalinger til flere leverandører i forskellige valutaer 
og fra flere bankkonti med kun ét posteringssted: udbetalingskladden. 

En indbygget og omfattende valideringsmotor og aktivitetslog giver et sikkert og højt 
kvalitetsniveau i betalingsprocessen. Valideringsprocessen omfatter kontrol af, om en 
betaling eller en betalingstype ligger inden for de relevante regler. Desuden kontrollerer 
den, om reglerne for formattering af felterne er overholdt.

PAPIRLØS KREDITOR-BEHANDLING

AUTOMATISK DATA-GENKENDELSE

Document Capture understøtter hele processen fra modtagelse af faktura til behandling, 
godkendelse og bogføring. Originaldokumentet lagres efterfølgende elektronisk på f.eks. 
den bogførte faktura i Microsoft Dynamics.

Via den indbyggede OCR-teknologi kan Document Capture scanne, udtrække og 
registrere data fra en kreditorfaktura til et indkøbsdokument i Microsoft Dynamics - uden 
brugerens involvering. Funktionen hjælper dig til hurtig håndtering og effektiv registrering 
af indkomne dokumenter.



DEN BEDSTE BOLIG-WEBLØSNING

Giv dine kunder et overskueligt 
og indbydende overblik over 
dine ejendomme og lejemål.
Dit website skal præsentere dine ejendomme og lejemål på den 
bedst tænkelige måde. Det skal samtidigt være nemt for dig at 
administrere og oprette nye boliger. 

Giv dine kunder mulighed for at besøge et overskueligt website ... 
et site hvor de kan se billeder, grundtegninger og har mulighed 
for at sortere på områder, priser, m2 eller areal - uanset om de 
bruger computer, tablet eller mobil. 



 

OPRET LEJEMÅL

SORTERING OG INDDELING

OPRET EJENDOMME

BILLEDGALLERI

OVERBLIK UD FRA GEOGRAFISK OMRÅDE

FREMHÆV FAKTA OG KONTAKTOPLYSNINGER

Under hver ejendom er det muligt at oprette og tilknytte lejemål. Lejemålet arver den 
tekst, du har udfyldt under ejendomme. Derudover kan du angive etage, 
lejligheds- eller værelsesnummer, billeder, sammensat adresse, areal, stand, ledig fra, 
årlig husleje, fælles omkostninger, opsigelsesvarsel m.m.

Med denne løsning kan du inddele dine boliger, så det er nemt for dine kunder at over-
skue. For eksempel by, adresse, ejendom med billeder, adresse med billeder af boligen. 
Herunder også grundplan og energimærke på den respektive bolig.

Opret og vedligehold ejendomme og tilhørende lejemål med vejnavn, husnummer, 
postnummer, by, område, beskrivelse, billeder, antal lejemål, ind- og udvendig vedlige-
hold, snerydning, renovation, forsikring m.m.

Løsningen er designet med et billedgalleri øverst på siden, hvor dine kunder, ved hjælp 
af pile, kan klikke frem og tilbage. Nemt og brugervenligt ... som du kender det fra andre 
bolig- og ejendomsportaler.

Denne webløsning til administration af boliger giver dine kunder mulighed for at filtrere på 
geografiske områder ved hjælp af navigation. Nemt og brugervenligt.

Det er nemt for dine besøgende at finde fakta på boligen eller ejendommen. 
Kontaktoplysninger på for eksempel mægler er fremhævet. Løsningen indeholder i det 
hele taget alle de features, du kender fra andre bolig- og ejendomsportaler. 



FLERE ONLINE LØSNINGER

Meget mere end 
en elektronisk reklame
Din online løsning skal repræsentere og sælge din virksomhed. 

Dit website er tit det første, dine potentielle lejere møder, når 
de skal finde dig. Derfor er det vigtigt, at det afspejler din 
virksomhed fra den allerbedste side, og viser hvem du er. 

Det er lige så vigtigt, at websitet har en intuitiv brugerflade, 
så de besøgende let kan finde det, de søger.



WEBSHOP

INFOSKÆRM

Kreative B2B og B2C webshops der bygger på et anerkendt CMS-system; Umbraco. 
Webshoppen kan være en stand-alone løsning. Det kan også være  en fuldt integreret løsning 
til Dynamics C5, NAV eller Business Central, som gør hele administrationsdelen effektiv. 

Infoskærme kan bruges til mange gode formål. Du kan bruge infoskærme som interne 
opslagstavler - til de gode medarbejder-informationer eller som informationsskærme til 
dine lejere. Skærmene styres centralt fra din plads på kontoret og kan både vise tekst, 
billeder eller video-indslag m.m.

SEO

DESIGN OG GRAFIK

Er din virksomhed tilstrækkelig synlig på internettet? JCD tilbyder en lang række services i 
forhold til at synliggøre dit brand eller virksomhed. På den måde kan du øge konverteringen 
og styrke kendskabet til dit brand. 

Design af logo, flyers, brochurer, annoncer, webbannere, webdesign og design af 
webshops ... vores grafiske afdeling har den erfaring, du skal bruge.

 

WEBSITE
Fuldt funktionelt website med et grundlæggende design tilpasset din forretning. 
Løsningen er nem at administrere for dig, der ikke har udviklingskompetencer eller data-
matikere ansat. Du kan selv styre løsningen - nemt og brugervenligt.

VIDEO TIL SOCIALE MEDIER
Vis dine budskaber på en levende måde med video og tiltræk din målgruppes opmærk-
somhed. De sociale medier er effektive budbringere. Med video-løsningen fra JCD får du 
hver måned en ny video, der er skræddersyet til sociale medier.



ØKONOMISTYRING/ERP

Din ERP-løsning er 
rygraden i virksomheden 
Dit it-system skal kunne håndtere bogholderi, køb og salg, kunde-/
medarbejder-databaser og meget mere. 

Microsoft Dynamics ERP-løsninger er fleksible og brugervenlige. 
De bidrager med brugbar data og frigør ressourcer i bogholderiet. 

Din it-leverandør skal kunne se nye muligheder og være i stand til 
at løse dine udfordringer hurtigt og professionelt. Så kan du nem-
lig koncentrere dig om forretningen.



BOGHOLDERI

SAGER

Styr bogholderi og økonomi med Dynamics C5, NAV eller Business Central. 
Microsoft Dynamics er ideelt, når du vil frigøre ressourcer i bogholderiet og have kontrol 
over økonomistyring, regnskab, aktiver og passiver, bankaktiviteter og cashflows. 
Kort sagt alt hvad administrationen har brug for - og lidt til. 

Funktionerne til sagsstyring er perfekte til at oprette ejendomme, lejemål, byggeprojekter 
m.m. som individuelle sager, og du har mulighed for at styre forbrug og indtjening.
Når du angiver sagsnummer på dine registreringer, får du vist samlet omkostninger, time-
forbrug og aconto fakturering på sagen. På den måde kan du følge sagernes rentabilitet.

 

RAPPORTERING

INTEGRATION

Rapportering giver dig synlighed og analyse i realtid. Performance-indsigt giver basis for 
gode beslutninger ud fra overskuelige diagrammer. Dynamics indeholder et omfattende 
rapporteringsredskab, der kan hjælpe dig med at holde styr på de vigtigste forretnings-
data og mulighed for at analysere situationer ... og handle derefter. 

Fuld intregration til officepakken, rolletilpasning til den enkelte medarbejder, online ad-
gang via app, smartphone, tablet eller browser. Du får mulighed for ubegrænsede antal 
regnskaber, debitorer og databaseplads.
Dynamics systemerne har en tilrettet brugerflade, så hver enkel bruger kun ser det, der er 
relevant for ham eller hende. 



Det siger Aalborg TN Udvikling A/S:

Vores Dynamics NAV løsning er hjertet i vores forretning, og det skal være smidigt og effektivt at udvide og 
ændre vores portefølje.

JCD assisterer os med alle typer opgaver i den forbindelse, og er klar med kompetent assistance og support, 
når vi har brug for det. Med opsætning af skabeloner og standarder i systemet har vi meget hurtigt oprettet og 
opsat en ny enhed, regnskab eller ejendom og kan have dette i drift med et minimalt behov for hjælp.

Implementering af ejendomsløsningen fra JCD samt senest Document Capture, har virkelig bidraget til at løfte 
vores systemer til et niveau, hvor vi kan mærke en øget effektivitet. Samtidigt bidrager det til vores mål om at 
blive ”papirløse”. 

 Torben Nielsen, Direktør
 TN Udvikling A/S

Det siger Sambyg A/S:  

Som ejendomsudvikler og -udlejer har vi brug for at følge vores ejendommes rentabilitet nøje. 
Ejendomssystemet sammen med Dynamics NAV har virkelig bidraget med effektivitet og overblik i dagligdagen. 

Systemet beregner alle typer af lejereguleringer, herunder indeksregulering jf. lejeloven. Tidligere brugte vi alt 
for meget tid på opkrævning og beregning af lejereguleringer, da det foregik manuelt.

Med JCD Ejendom skal vi blot indtaste årets nettoprisindekstal, hvorefter systemet automatisk beregner alle 
justeringer for os. Det sikrer en hurtig og administrativ let håndtering af indeksreguleringer

At vores systemer samtidig hostes hos JCD, som varetager service og backup, er en yderligere fordel for os. 
På den måde har vi nemlig ikke uventede it-omkostninger, men derimod sikker drift.

 Jesper Nyborg, Indehaver
 Sambyg A/S

Det siger Djurs Sommerland
Vi er glade for vores langvarige samarbejde med JCD A/S.  
JCD A/S assisterer vores forretning på flere områder – herunder både 
infrastruktur og retail/økonomisystem.

De kompetencer JCD besidder og det support-apparat, de tilbyder, er 
præcis det vi har brug for i driften af Djurs Sommerland. 

Vi har altid oplevet JCD A/S som en kompetent, pligtopfyldende og 
fleksibel samarbejdspartner – til gavn for vores forretning og de mere 
end 700.000 gæster vi har hvert år.

 Michael B Nielsen, Direktør. 
 Djurs Sommerland

Det siger Skallerup Seaside Resort
I Skallerup Seaside Resort har vi altid fokus på at optimere vores 
daglige opgaver således, at vi kan give vores gæster den bedste 
service. Det er elementært for vores organisation, at it-systemerne 
fungerer optimalt, og at vi ikke skal bruge unødige ressourcer på at 
servicere og vedligeholde disse.

Vi har de seneste år kunne konstatere at kompleksiteten i vores it er 
blevet større og større. Et af de vigtigste parametre for os var, at vi 
fandt en samarbejdspartner der havde forståelse for, og en god evne 
til hurtigt at kunne sætte sig ind i vores behov og setup.

Vi har fået en god service hos JCD, og opgaverne bliver altid løst, 
både hurtigt og på en professionel måde.    

   Henrik Nielsen, Teknisk Chef. 
   Skallerup Seaside Resort

Det siger Fårup sommerland  
Vagtplan-løsningen er virkelig effektiv i Fårup Sommerland. Vi kan både planlægge og være i dialog med medarbejderne i én og samme arbejds-
gang. Det sparer os for mange ressourcer. Både medarbejdere og ledere har altid overblikket, og der er for eksempel aldrig forvirring omkring 
vagter der byttes.

Vores løsning eksporterer data direkte til lønsystemet. På den måde undgår vi de manuelle arbejdsgange, som vi tidligere brugte timer på. 
I dag bruger vi under 30 minutter dagligt på at styre vagter til godt 500 medarbejdere.

Den integrerede tidsregistreringsløsning der håndteres ved hjælp af medarbejdernes personlige fingeraftryk, sikrer en hurtig og pålidelig registre-
ring at komme/gå tider. Der er tilmed mulighed for at fordele dagens arbejdstid på forskellige afdelinger eller arbejdsområder. 
 

   Jesper H. Jensen, Personalechef. 
   Fårup Sommerland

Kontakt os hvis du ønsker at få tilsendt brochure med pris- og produktoversigt.

JCD A/S
Email: info@jcd.dk
Telefon 70 12 00 03



Business on the go 
Du er sikkert på farten ... arbejder på kontoret, ved køkkenbordet hjemme eller i toget på vej til arbejde. 
Vi anbefaler Lenovo, når du vil have en stabil og sikker maskine. 
Kontakt vores specialister på telefon 70 12 00 03. 
Vi finder en stationær, en skærm eller en bærbar præcis til dine behov.

Det siger iciti A/S:  
Hos iCiti har vi altid fokus på at optimere vores daglige opgaver, så vi kan give vores lejere, den bedste service.

Når man som os administrerer mange lejemål, kan forbrugsregnskaber være en administrativ tung opgave. 
Med JCDs Ejendomsløsning integrerer vores Dynamics NAV direkte til de forskellige forbrugsadministratorer, så vi nemt 
og hurtigt kan opgøre de forskellige lejemåls forbrugstal.
Funktionen sparer os en masse tid og sikrer en korrekt afregning uden risiko for indtastningsfejl.

Vi er glade for vores samarbejde med JCD, som har været vores it-partner gennem flere år. De understøtter vores 
forretning på flere områder, herunder både infrastruktur og økonomisystem.

 Peter Claesen, Indehaver 
 iCiti A/S

Det siger Kvg Bolig: 
Vi er glade for vores langvarige samarbejde med JCD A/S. JCD assisterer vores forretning på flere områder – herunder 
både infrastruktur, webløsning og økonomisystem.

De kompetencer JCD besidder og det support-apparat, de tilbyder, er præcis det vi har brug for i driften af KVG Bolig.

Det er vigtigt for os, at vores systemer samler og understøtter vores daglige opgaver. Den oplevelse har vi med JCDs 
Ejendomsløsning. Derudover har vi en stor tryghed i  ejendomssystemets indbyggede integration til NETS Betalingsservice, 
som gør at vi altid får opkrævet de korrekte beløb hos lejerne – til tiden. 
Det skaber tryghed og er med til at minimere restancer. Dermed får vi også et bedre likviditetsflow i forretningen.

 Keld Gregersen, Indehaver 
 KVG Bolig



JCD A/S    WWW.JCD.DK    TEL 70 12 00 03


