MINEJENDOM
Bygningsvedligehold kan være en tidskrævende og uoverskuelig opgave. Derfor tilbyder SCHØDT adgang til vores
onlinesystem MinEjendom, der forvandler bygningsvedligehold til en enkel og gennemskuelig proces.
Se mere på www.minejendom.dk.

MINLEJLIGHED.COM
HVAD ER MINEJENDOM?
MinEjendom er SCHØDT’s online portal, hvor I kan opkoble jeres ejendomsdata, så stamdata, budgetter, tilbud, byggesager m.m.
altid er tilgængeligt online - og tillader en simpel og effektiv administration af jeres ejendoms vedligehold.
MinEjendom er designet til at kunne samarbejde med vores Vedligeholdelsesplaner, hvilket giver et systematisk overblik over
jeres ejendoms aktuelle tilstand og samtidig planlægger den mest optimale prioritering og budgettering af de fremtidige vedligeholdelsesopgaver for de næste 10 år.
Ejendommens vedligeholdelsesplan opkobles til MinEjendom, hvilket betyder, at I får glæde af både en traditionel Vedligeholdelsesplan i papir og desuden en digital udgave, der altid er tilgængelig, uanset hvor I befinder jer. Har I ikke behov for en Vedligeholdelsesplan, kan I med fordel stadig anvende MinEjendom til for eksempel at styre egne projekter, løbende bygningsvedligehold, indhente håndværkertilbud og meget mere.
HVAD INDEHOLDER MINEJENDOM?
Ved at investere i MinEjendom får I adgang til et online system, der samler alle jeres bygningsdata centralt og overskueligt.
Systemet er tilgængeligt for jeres udvalgte brugere med adgang døgnet rundt. Systemet giver adgang til håndværkerkontakter,
fotohåndtering, dokumentopbevaring og meget mere.
Systemet er desuden indrettet således, at man kan uddelegere brugerrettigheder efter behov, hvis eventuel tredjepart skal have
delvis adgang til jeres data.
HVILKE FORDELE GIVER SYSTEMET?
Der er mange grunde til at investere i MinEjendom. Her og nu er I sikret en effektiv dokumentstyring og databackup. Ved yderligere investering i en Vedligeholdelsesplan sikres I på længere sigt en afvejet vedligeholdelsesprioritering, hvor udgifter bliver
budgetteret 10 år frem, med det mål for øje, at jeres ejendom holder længere. Samlet set egner MinEjendom og Vedligeholdelsesplanerne sig til alle, der ønsker en prioriteret budgettering af vedligeholdelsesarbejdet, som på sigt optimerer ejendommens
værdi.
Læs mere på www.minejendom.dk, hvor I også kan tilmelde jer systemet.
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