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Produktbeskrivelse 
Prisme Boliglån 

 

Prisme lancerer et boliglånsystem, som er en integreret del af Prisme Debitor.     

 

 
Fujitsu har i samarbejde med eksisterende 

kunder udviklet et boliglånesystem til 

administration af boligindskudslån. 

 

Prisme Boliglån er en integreret del af Prisme 

Debitor, der giver overblik over den enkelte 

borgers aktuelle udestående og eventuel 

fremtidig afdragsforpligtelser. 

 

Boliglån administreres direkte i Prisme, hvilket 

giver en let tilgang til funktionaliteten for en 

større gruppe af brugere, som i andre 

situationer også arbejder i Prisme. 

 

Yderligere er der ikke afhængighed af 

dataudveksling og snitflade til eksisterende 

fagsystem for området, og samtidig har vi 

konkrete eksempler på, at Prisme Boliglån har 

givet en stor årlig besparelse hos de kunder, 

der har taget det i brug. 

 

 

 

 

 

 

 Funktionalitet i Prisme Boliglån 

Prisme Boliglån indeholder følgende 

funktionaliteter, som er specielt udviklet til 

håndtering af kommunens boligindskudslån. 

 

Sagsstyring: 

 Registrering af lånesag og udsendelse af 

lånedokument (Word brevfletning). 

 Oprettelse af lånet med automatisk 

kontering til tilhørende lånekonto og 

samtidig udbetaling til boligforeningen. 

 Start af afvikling med indberetning af 

startdato og afviklingsperiode – med 

tilhørende automatisk kontering – og 

brev om afviklingsbeløb mv. (Word 

brevfletning). 

 

Sagsbehandling: 

 Advisering af adresseændringer. 

 Ved forfald (fraflytning/misligholdelse) – 

kan der ved valg af funktion og angivet 

forfaldsdato, ske automatisk kontering og 

registrering af forfaldent lån, brev om 

lånets status (Word brevfletning). 

 Løbende ændringer af ydelsesbeløb hvis 

borgeren ønsker at afvikle et større beløb 

pr. måned. 

 Mulighed for at håndtere ekstraordinære 

afdrag, med tilhørende ny beregning af 

ydelsesbeløb. 

 Afskrivninger med tilhørende årsager, 

med mulighed for statistik. 

 Der kan laves opsætning, der gør at 

sagerne automatisk indberettes til KMD 

Sag med relevant sagstype. 

 

 

 Statsrefusion og opgørelse: 

 Der dannes kvartals-/halvårs opgørelse i 

forhold til staten, med opgørelse af 

refusionsbeløb. 

 Afdrag, betalte renter, afskrivninger og 

refusion mv. konteres automatisk ud fra 

opsætninger i systemet. 

 Øget overblik og forbedring af 

de økonomiske styringsmuligheder.   

 

Om Prisme 

Prisme er en fuldt integreret økonomiløsning 

til danske kommuner og regioner baseret på 

det moderne standardsystem Dynamics AX, 

som er Microsofts topprodukt på markedet for 

virksomhedssystemer. Prisme er markedets 

mest udbredte og moderne økonomiløsning 

på en ren standardplatform. Prisme har 

udover selve kernen en række tillægsmoduler, 

som er med til at forenkle de daglige 

arbejdsgange. 

 

 

 

 



Produktbeskrivelse Prisme Boliglån 

Side 2 af 2 / 14.11.2012  www.fujitsu.dk 
 

 
Mere information 

 

 

Fujitsus dPublic løsning 

Fujitsu giver plads til valgfrihed i det 

offentlige. Vi tror på åbne standard- 

løsninger, der gør det lettere at 

implementere administrativ it. Deler du 

vores vision, er du kommet til det rette sted. 

 

Fujitsu har mange års erfaring med 

udvikling og implementering af åbne 

standardløsninger til den offentlige 

forvaltning, bade herhjemme og i udlandet. 

Løsningen heder dPublic og rummer med 

Prisme, eDoc og LIS moduler til 

økonomistyring, sagsstyring og 

ledelsesinformation. 

 

Fujitsu har erfarne projektledere og 

konsulenter med kommunaløkonomisk 

baggrund, samt tekniske specialister med 

unikke kompetencer inden for Microsoft og 

systemudvikling. På denne måde har I som 

kunde sikkerhed for, at vores konsulenter 

forstår jeres hverdag – og kan omsætte 

denne viden til effektive løsninger hos jer. 

 

dPublic 

www.fujitsu.dk 

 

 

 

 

 Fujitsu 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information 

and Communication Technology) 

virksomhed og tilbyder en komplet 

portefølje af teknologiprodukter, løsninger 

og services. Mere end 173.000 Fujitsu 

medarbejdere supporterer kunder i over 100 

lande. Med udgangspunkt i vores lange 

erfaring og informationsteknologiens store 

styrke er vi med til at forme fremtiden i 

samarbejde med vores kunder. 

 

I Danmark har Fujitsu 370 medarbejdere på 

adresser i Ballerup og Aarhus. Foruden 

dPublic løsningerne er Fujitsu førende inden 

for applikations- og infrastruktur 

outsourcing, it-produkter, konsulentydelser 

og Field Services. 

 

Kom videre med Fujitsus andre services, 

løsninger og produkter på: 

 

www.fujitsu.dk 

www.fujitsu.com 

 

Fujitsu Green Policy Innovation 

Fujitsu Green Policy Innovation er et globalt 

projekt med fokus på at reducere 

belastningen på miljøet og skabe 

bæredygtig teknologi. For yderligere 

information se:  

www.fujitsu.com/global/about/environment/ 

 
 

 

 

 Copyright 

Fujitsu A/S har ophavsret til materialet. 

Fujitsu og Fujitsu logoet er varemærker eller 

registrerede varemærker tilhørende Fujitsu 

Limited i Japan og andre lande. Andre 

virksomhedsnavne, produktnavne og navne 

på serviceydelser kan være varemærker eller 

registrerede varemærker tilhørende Fujitsu 

eller andre. 

 

Ansvarsfraskrivelse 

Tekniske specifikationer kan til enhver tid 

ændres, og der tages forbehold for udsolgte 

varer. Ansvaret for, at oplysninger og 

illustrationer er fuldstændige, opdaterede 

eller korrekte, er fraskrevet. Anvendte 

betegnelser kan være varemærker og/eller 

ophavsretlige beskyttede værker tilhørende 

de pågældende producenter, og 

tredjemands egen anvendelse kan krænke 

de pågældende producenters rettigheder. 

 

 
 

 

 

   
Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89  
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
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