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Lad ista levere jeres
fordelingsregnskab
og spar tid





 urtig levering af regnskaber
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Præcise måleraflæsninger
Professionel rådgivning
Mindst mulig administration for jer

Fordelingsregnskaber

Præcise aflæsninger og hurtig levering af
fordelingsregnskaber
Med ista som partner er jeres fordelingsregnskab i trygge hænder. Vi leverer retvisende
regnskaber i god tid, med et minimum af administration fra jeres side.
Ifølge loven skal udgifter til varme og varmt vand fordeles
på baggrund af individuel måling af den enkeltes forbrug,
hvis ejendommen er tilsluttet flere brugere til et fælles
varmeanlæg. Ved at lade ista stå for udarbejdelsen af
forbrugsregnskabet, opnår I mange fordele.
Præcise målinger giver retvisende regnskaber
Ved hjælp af symphonic® sensornet kommunikerer alle
istas målere og databokse 100 % trådløst med hinanden.
De radioaflæste målinger gør, at vi i dag baserer 99,9 % af
alle afregninger på faktiske målinger. Det betyder, at man,
uden at forstyrre beboerne, opnår et meget retvisende
regnskab.

Lad ista klare arbejdet
Ved at lade ista udarbejde ejendommens forbrugsregnskab,
får I mere tid til andre opgaver. Vi sørger for, at lovgivningen overholdes og leverer overskuelige regnskaber,
der er til at forstå. Som administrator får du det samlede
regnskab – plus en separat opgørelse til hver enkelt beboer.
Som tilvalg er det muligt for både administrator og den enkelte beboer at følge forbruget online via vores webportal
istaonline.dk, og for beboeren på vores app.

Bare spørg os
Vi tilbyder professionel rådgivning om forbrugsmåling ved
nybyggeri, ombygning og renovering. Derudover står vi til
rådighed på telefonen for alle jeres og beboernes spørgsmål
om vand og varme på vores administrator- og beboerlinje.
Vi har hurtige svartider og korte behandlingstider.
Vil du vide mere?
Kontakt os på 77 32 33 00 eller salg@ista.dk for mere
information om fordelingsregnskaber og få et tilbud, der er
tilpasset jeres ejendoms behov.
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Korte behandlingstider
Vi sørger for, at tidsfrister overholdes og leverer regnskaberne til tiden. Vores statistik viser, at vi leverer 60 % af
regnskaberne indenfor kun 9 dage og 90 % indenfor 30
dage.

