Digitale ‘Mijn omgeving’ van uw VvE

Katwijk, 25-04-2018
Betreft: digitale ‘Mijn omgeving’ van uw VvE

Beste eigenaren,
Sinds enige tijd staan alle financiële gegevens en diverse documentatie van uw VvE digitaal in de
omgeving van DomusSoft Applicaties. Via deze weg kunt u met eigen inloggegevens op ieder
moment van de dag meekijken in de administratie of (notariële) documentatie inzien.
Een digitale doorontwikkeling van VWS Beheer in combinatie met de applicatiebeheerder, welke we
graag aan u willen presenteren.
Bijgevoegd een korte toelichting van de digitale omgeving.
Ontwikkelingen
Tot op heden heeft u inzicht in diverse onderdelen:
- Begrotingsrapportage, balans, jaarrekening: geboekte facturen per grootboeknummer;
- Documenten: digitaal archief, met daarin onder andere jaarrekeningen, splitsingsaktes,
nieuwsbrieven, polissen, notulen, etc.;
- Onderhoudsmeldingen: het doorgeven van onderhoudsmeldingen.
In de Cloud – veiligheid van uw VvE gegevens
De applicatie staat in de Cloud en is dus overal via een netwerk (internet) te gebruiken.
Alle DomusSoft Applicaties BV zijn HTTPS://, met SSl certificaat, beveiligd. Dit is te herkennen aan
het groene slot in de URL van de applicatie. Login kan alleen met juiste combinatie van
gebruikerscode en wachtwoord. De veiligheid van de server is getest door internationaal
beveiligingsbedrijf Madison Gurka en de broncodes van de applicatie is bij een notaris gedeponeerd.
Handleiding
 Zie pagina 2 voor de handleiding inloggen
 Zie pagina 3 voor het gebruik Domussoft
Veel succes en bij vragen en/of opmerkingen horen wij u graag.
Contactgegevens voor de digitale omgeving zijn: digitaleomgeving@vwsbeheer.nl of de reeds
bekende gegevens.
Met vriendelijke groet,
Cees van Wijk
Sam van Wijk

Handleiding om in te loggen
1. Ga naar www.vwsbeheer.nl en klik op de button ‘mijn vve’.
Of gebruik de directe link: www.vwsbeheer.nl/mijnvve
2. Voer uw contactnummer in (let op: uw contactnummer begint met: CN

3. Door middel van uw unieke contactnummer wordt doorverwezen naar uw eigen VvE omgeving.
4. Voer hier uw wachtwoord in.

5. Na goede combinatie van uw contactnummer (login) en wachtwoord, bent u ingelogd:
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Gebruik ‘Mijn omgeving’ Domussoft
1. De ‘Mijn omgeving’ is te gebruiken. Klik op de tegels om informatie op te halen.

2. Tips voor het gebruik van de begrotingsrapportage:
A. Gebruik de knop ‘wijzig’ om van boekjaar te wijzigen.
B. Gebruik de oog pictogrammen om het grootboeknummer en de facturen in te zien.

Veel succes en bij vragen en/of opmerkingen horen wij u graag.
Contactgegevens voor de digitale omgeving zijn: digitaleomgeving@vwsbeheer.nl of de reeds
bekende gegevens.
Met vriendelijke groet,
Cees van Wijk
Sam van Wijk
VWS beheer te Katwijk
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