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Ved opstart af administrationen får bestyrelsen og revisor tilsendt en kode via mail for adgang til 
onlinesystemet WebAdm. Andre fx vicevært kan også få adgang til WebAdm. Ved udskiftning af 
bestyrelsesmedlemmer oprettes/nedlægges de ind-/udtrådte medlemmers adgange. 
 
Adgang sker via www.xvxvxvxvx.dk. Det er vigtigt at du trykker på knappen med By & Boligs logo. 
 

 
 
Brugernavn er din mail. Første gang du logger på anmodes du om at lave sin egen adgangskode. 
 

 
 
På første side er der til venstre lidt oplysninger om ejendommen og til højre et overblik over de 
beboere som er i restance eller har betalt forud (- foran beløb). 
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Øverst er en fane, hvor man kan se mere om det enkelte lejemål/beboer 
 

 
 
og en fane med økonomi 
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Når du vælger en konto fx 3007 Blikkenslager kommer posteringerne til denne konto frem til højre 
 

 
 
 
Hvis du ønsker at se et bilag til en postereing, dobbeltklikkes på X i kolonne F og bilaget kommer 
frem i PDF. 
 
De regninger som du/bestyrelsen skal godkende kan ses i fanen ”Betalinger” 
 

 
 
Godkendelse sker ved at trykke på det grønne + og …….. (fortsættes på næste side)  
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dit navn kommer til at stå nederst på siden i rammen ”Attesteret af”. I denne ramme kan du se, hvis 
der er andre som allerede har godkendt og dermed hvem der endnu ikke har. 
 

 
 
Hvis du kommer til at trykke godkend ud for en post som ikke skulle godkendes, trykker du blot 
igen på den samme firkant og den skrifter fra grønt + til rødt – 1). 
 
Når en regning er delvist godkendt er v-et i første kolonne gul. Når en regning er godkendt og klar 
til betaling er v-et grønt. 
 
Som udgangspunkt opsættes systemet til at alle regninger godkendes i henhold til foreningens 
tegningsregel 2). Systemtet kan håndtere flere forskellige godkendelsesregler fx viceværten/for-
mand alene kan godekende regninger op til et bestemt beløb. 
 
Regninger indsendes af håndværkere, bestyrelsen, vicevært m.fl. til faktura@byogbolig.com 3) 
 
Vores leverandør arbejder på en løsning, hvor godkendelse af regninger kan ske vi en mobil. 
Løsningen forventes klar primo 2017. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Når + er grønt betyder det, at du kan godkende en regning. Hvis + er rødt betyder det, at du en-

ten har godkendt (dit navn står i boksen nederst) eller du ikke har ret til at godkende (fx vice-
vært, revisor).  

2) 3+FB betyder at en regning skal godkendes af 3 bestyrelsesmedlemmer (B) men hvor den ene 
skal være formanden (+F). 

F=formand, N=næstformand, B=bestyrelsesmedlem, A=administrator, V=vicevært, R=revsior, 
Ø=øvrige. + foran betyder at denne skal være en af godkenderne. 

3) faktura@byogbolig.com er en mail som indlæses direkte i vort betalingssystem og IKKE i et 
alm. mailprogram. Det betyder, at der kun kan skrives besked i emnefeltet med max 40 tegn og 
vedhæftede bilag skal være i PDF. 

Fortsættes på næste side …………………. 
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I systemet er der mulighed for at udskrive forskellige lister og rapporter. 

 

For fanen ”Ejendom” 

 
                                                   For fanen ”Lejemål/Beboer” 

                                                    
                                                                                                     For fanen ”Økonomi” 

                                                                                                      


