Tillægsmoduler til TLexplorer
Som særskilte tillægsmoduler til TLexplorer findes TLexplorer
Servitutundersøgelse og TLexplorer Servituterklæring. Her får
du et hurtigt overblik over funktionerne i de to moduler.
TLexplorer Servitutundersøgelse
TLexplorer Servitutundersøgelse giver brugeren
mulighed for at foretage udtræk af servitutter på
to måder, som beskrives herefter. Udtrækkene kan
enten gemmes i en tekstfil eller i udklipsholderen,
hvorefter de f.eks. kan indlæses i Excel.
Servitutundersøgelse
Rapporttypen Servitutundersøgelse sammenstiller alle servitutterne på de udvalgte ejendomme,
så hver servitut (dato-løbenummer) kun bliver
oplistet en gang i oversigten.
Ud for hver servitut vil de berørte ejendomme
blive listet op, og desuden kan det let ses hvor
mange ejendomme servitutten i alt er tinglyst på.
Servitutterne opstilles automatisk i kronologisk
rækkefølge i forhold til tinglysningstidspunktet.

Liste med servitutter pr. ejendom
Denne rapporttype viser på ejendomsniveau
hvilke servitutter der er tinglyst på de ejendomme
som er valgt i den aktuelle sag.
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TLexplorer Servituterklæring
Med TLexplorer Servituterklæring er det
muligt at udskrive en servituterklæring til
excel, der efterfølgende kan opsættes og
redigeres yderligere.
Regnearket er opbygget, så fordelingen
af servitutter kan foretages i et afkrydsningsskema, som tekst eller i en kombination af disse.
Når funktionen kaldes, kan brugeren
vælge om servituterklæringen udfyldes
som følge af udstykning eller arealoverførsel samt hvor mange delnumre fordelingen vedrører.

Servituterklæring i Excel

Excelskabelonen til servituterklæring gør
det lettere, når der udarbejdes servituterklæringer.
Servitutterne skrives automatisk på
skemaet med dato/løbenummer samt
navn hvorefter det er klar til yderligere
behandling og besvarelse.
Logo, standardteksten i skabelonen m.m.
kan selvfølgelig rettes til, så den samme
skabelon kan benyttes igen og igen på
tværs i hele organisationen.

LIFA Landinspektører har som det eneste firma, udenfor finanssektoren, udviklet en ”system-til-system” løsning i forhold til tinglysningssystemet (godkendt af Tinglysningsretten). System-til-system løsningen har direkte opkobling til tinglysningssystemet – uden
om Tinglysningsrettens hjemmeside og anvendes i LIFA’s forskellige løsninger relateret til det digitale tinglysningssystem.
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