Handleiding VvE Portaal
All-in VvE Beheer

Procedure VvE Portaal inloggen

Via www.allinvve.nl komt u terecht op onze website.
Rechtsboven in beeld ziet u de button “inloggen Twinq”

U kunt ook rechtstreeks naar de inlogpagina gaan via http://allinvve.twinq.nl/

Onderstaand scherm verschijnt en hier kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en
wachtwoord. Mocht u deze niet ter beschikking hebben, dan is deze bij All-in VvE
Beheer op te vragen.

Vervolgens komt u in uw persoonlijke inlogomgeving.

Wanneer u ingelogd bent komt u op de startpagina.
Op de startpagina bevinden zich belangrijke punten. Hier kunt u o.a. alle notulen
inzien, zien wanneer de volgende vergadering is, contactgegevens van All-in VvE
Beheer vinden en algemene mededelingen.
Naam VvE

Als u rechtsboven op het “poppetje” klikt, dan kunt u uw gegevens wijzigen.

Bovenin staan verschillende categorieën, hier kunt u met de muis op gaan staan
waarna er subcategorieën verschijnen.

Hieronder kunt u zien welke categorieën met bijbehoren subcategorieën er zijn en
wat u waar kunt vinden.
Mijn pagina
-

Mijn saldo
Mijn correspondentie
Mijn periodieke bijdrage
Mijn reparatieverzoeken
Mijn bezit
Mijn gegevens
Mijn aandeel reservefonds
Mijn tekst op factuur

Administratie
-

Algemene gegevens VvE
Bestuur en commissies
Eigenaarsregister
Vergaderingen
Commissievergaderingen
Appartementsrechten stemmen en breukdelen
Beheerovereenkomst
Gebruiksregister
Besluiten
Belangrijke documenten
Verdeelsleutels
Splitsingsreglement
Mededelingen
Actiepunten
Dagelijks beheer
Bankgegevens
Ingekomen berichten
Bestuursvergaderingen

Financiën
-

Begroting
Jaarrekening voorgaande boekjaren
Crediteuren
Inkoopfacturen
Verklaring kascommissie
Werkelijk t.o.v. begroting
Grootboekrekeningen
Jaaroverzicht bank
Verkoopfacturen
Contracten incl. facturen
Balans en resultaten
Geldstroom via de bank
Boekjaar documenten
Facturen beoordelen
Jaarrekening huidig boekjaar
Debiteuren
Dagboek memoriaal
Beoordeelde facturen

Gebouw beheer
-

Reparatieverzoek melden
Sleutel- en voorwerpregister
Reparatieverzoeken en opdrachten
Documenten van het gebouw
Overzicht contracten
Voorkeursleveranciers
Meerjarenplannen

Bestuur
-

Declaratie indienen
Contactgegevens t.b.v. bestuur
Declaraties inzien
Factuur indienen
Facturen inzien

Beheer
-

Profielen inrichten
Beheer teksten
Pagina autorisatie

Mochten er onduidelijkheden zijn, of heeft u ergens hulp bij nodig wanneer u op de
online omgeving zit. U kunt ons altijd bellen via 085-4012950 of e-mailen op
info@allinvve.nl.

