VÄLJ EN ENKLARE VÄG FÖR ATT
ADMINISTRERA ER VÄGFÖRENING.
VÄLJ VÄGFAS.
VägFas är ett komplett program för att sköta
administrationen av vägföreningar och vägsamfälligheter.
När ni väljer VägFas så kan ni vara helt

VI INTE HAR FÖRLORAT EN KUND PÅ 4 ÅR.

säkra på att ni får ett mycket bra och lätt-

Det är sant. Det kan bero på att VägFas

fattligt program för att sköta administrationen

bara kostar från 1.188kr/år, men OBS priset,

av vägföreningen eller vägsamfälligheten.

motsv. 99:-/mån men det kan också bero på

Vi lever efter ledordet ”enkelhet” och det

att VägFas är ett mycket bra program och

märks tydligt i programmet.

att du får högkvalitativ hjälp.

VI LÅTER VÅRA ANVÄNDARE UTVECKLA VÄGFAS.
Vi lyssnar på våra användares synpunkter!
Vi tar till oss dessa och inför dem löpande i
programmet, det resulterar i ett användarvänligt program med rätt funktioner.

Öppna ett demokonto idag & upptäck hur enkelt och
användarvänligt VägFas är. Lycka till.
Besök vagnu.se eller ring oss på 0709-73 46 10.

VägNu AB, c/o Anders W. Marmorgatan 2
118 67 Stockholm info@vagnu.se www.vagnu.se

LÄTT ATT ÖVERBLICKA OCH
MED TYDLIGA GUIDER BLIR
DET BARNSLIG ENKELT

PROVA
V Ä G FA S
va
G R A T IS ! Pro as
VägF
gratis!

DETTA FÅR DU ALLTID MED VÄGFAS.
MEDLEMSREGISTER

DEBITERINGSLÄNGD

över samtliga fastigheter i Vägföreningen.
Detaljerad information per fastighet. Registrera
även fasta avgifter och bidrag per fastighet.

och medlemslistor. Momsrapport etc.
Spara egna dokument direkt i VägFas.

ÄGARREGISTER

av information direkt till Excel eller Windows
kompatibla program i csv format.

över alla lagfarna ägare till respektive fastighet.
Detaljerad information per ägare. Juridiska
personer och utländska ägare hanteras.

FAKTURAMODUL
med smart faktureringslogik. Debitera vägavgifter
för alla eller utvalda fastigheter. Välj vilka av
ägarna som ska få faktura, sammanställ fakturor
för flera fastigheter till en ägare, på en faktura.
Ange minimibelopp, avrunda fakturasummor
uppåt och mycket mer.

FAKTURAJOURNAL
med logg över producerade fakturor med
betalstatus. Fungerar som reskontra av
fakturor från VägFas under bokföringsåret.

BETALJOURNAL
över betalade fakturor med betalsätt, datum,
belopp m.m.för din bokföring.

VÄGFÖRTECKNING
över vilka fastigheter som ligger vid vilka vägar.
Notera och budgetera underhåll av era vägar.

REGISTRERA STYRELSE
och föreningsuppgifter.

TONKILOMETERBERÄKNING
enligt aktuella schablonvärden görs direkt
i programmet.

EXPORT

NYHET: PRODUKTION AV OCR FAKTUROR
Sänd fakturorna direkt till betalarnas I-net bank.
Läs in betalfiler från banken till VägFas, du får dem
automatiskt registrerade i Faktura- och Betaljournalen.

NYHET: ÄGARINLOGGNING + KARTOR
Ägarna kan logga in och se den information som
är registrerad av föreningen om deras fastigheter,
inklusive sin egen tomtkarta, ändra telefonnummer,
e-post och ev. även faktura adress. Styrelsen ser en
större karta, de kan se alla tomter, byggnader,
vägar och GA.

INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET
presenterar vi på ett lättläst och överskådligt sätt.
All information från LM kommer i elektronisk form
och läses in direkt till VägFas via Importguiden.

DESSUTOM KAN DU
räkna ut debitering per andel om du anger totalt
önskad, utdebiterad summa, per GA. Sortera och
sök i alla innehållspaneler och listor. Inbyggd
användarhandledning. Distribution av föreningsdokument till medlemmar, direkt från VägFas.
Fjärrprint är inbyggt i programmet, priset för
distribution av dina fakturor och dokument
ser du direkt. Fullständig sektionshantering,
vägunderhållsmodul, plus mycket mer…

VägFas Easy inklusive uppdaterad medlemsinformation och underhållsavtal
Detta pris gäller för vägföreningar och vägsamfälligheter upp till 50 fastigheter.
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