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Skriva ut dokument
Vi har förbättrat utskriftsfunktionen. En Skriv ut-knapp ligger nu på dokumentkortet och när du
aktiverar knappen startar utskriftsläget och en pdf skapas. Detta medför att du sparar en del ”klick”.

Du kan också när du öppnar ett dokument skriva ut, ladda ner och spara pdf.

Fristående dokument från Mäklarsystem
Du kan nu se dina skapade fristående dokument under dina användaruppgifter. Dokumenten kan
inte editeras men du kan hämta ner dem.
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Cashflowkalkyl
Vi har uppdaterat cashflowkalkylen som ett smartdocs-dokument. När du hämtar dokumentet kan
du välja att hämta uppgifter från sammanställning areor eller från det nya cashflowkortet. I
dokumentet kan du välja om faktisk eller schabloniserad drift ska användas.
Under hyresintäkter visar vi samtliga objekttyper t ex bostad, butik, kontor osv. Lånen har flyttats
nedåt i dokumentet. Taxeringsvärde och uttagna pantbrev visas och driftkostnaderna visas totalt och
specificerade. Även ett kontaktkort på dig som mäklare har lagts till.
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Faktura arvode/Kvittens arvode
I dokumenten Faktura arvode och Kvittens arvode kan du nu välja om moms ska redovisas eller inte.

Fullmakt mäklare (köpare )
Formulering är ändrad så det står vid ”köp av” istället för ”överlåtelse av”.

Fullmakt mäklare (säljare) – bostadsrätt
Valet att pantförskriva bostadsrätten har tagits bort på begäran av Mäklarsamfundet.
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Frågelista
Vi har korrigerat frågelistan så att du kan skriva in text på flera rader.
Vi har ändrat text i Mäklarsamfundets frågelista vid säljares och köpares underskrift på begäran av
Mäklarsamfundet.

Förmedlingsuppdrag Mäklarsamfundet
Ändringar har gjort vid stycket Annonsering Hemnet på begäran av Mäklarsamfundet.

Vi har ändrat andra stycket till Ersättning för denna förmedling utgår enligt vad som föreskrivs på
www.hemnet.se/salja-bostad/bostadsannonsering

Alternativ två, sista meningen

Ändrat till Ingen ersättning utgår för denna förmedling, vare sig direkt eller indirekt.

Köpekontrakt småhus och gård - energideklaration
Ändring har gjorts med anledning av det nya fältet energiprestanda. Om det finns data i båda fälten
blir texten t ex
”Energideklaration är utfärdad år 2019 med energiprestanda primärenergital 147 Kwh per kvm och
år samt energiprestanda 100 Kwh” osv.
Om endast det nya fältet är ifyllt visas bara det och är det tidigare fältet ifyllt ser det ut som idag.
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Köpekontrakt branschgemensam
På begäran av Mäklarsamfundet har vi ändrat andra meningen i § 11 när man väljer det sista
alternativet från:

Till:

Mallhanteraren
Mallhanteraren har kompletterats med följande fält.
• Säljarens e-post
• Arvode
• Provision i %
• Extra kontaktpersons namn
• Aktuell mäklares mobil och e-post
• Extra kontaktpersons mobil och e-post
• Företagets adressuppgifter
• Handpenning
• Slutlikvid (Köpeskilling minus handpenning)
• Datumfält (för att få med i förmedlingsuppdrag)

Objektbeskrivning gård (smartdocs)
Har kompletterats med driftkostnad för gården. Finns sedan tidigare på byggnaderna.

Värdeutlåtande och Värdeutlåtande kort (smartdocs)
Vi har gjort om dokumenten Värdeutlåtande och Värdeutlåtande kort som smartdocs. Du kan välja
att göra ett ifyllt eller oifyllt dokument.
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Det oifyllda dokumentet visar all information som finns d v s den är statisk medan den ifyllda skriver
ut den information som du skriver in.
En länge önskad funktion är att du nu kan välja vem som är uppdragsgivare av värderingen, säljaren,
köparen eller annan person.

Vid marknadsvärdet kan du även ange ökning eller minskning i procent.
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