
Velkommen til Studio DNA Hjem!

Studio DNA Hjem er en intuitiv platform 
til nem og direkte kommunikation mel-
lem lejer, vicevært og driftspersonale, 
ejendomsadministrator og udlejer. Et 
ægte Proptech-produkt!

HJEM



Hvad er Studio DNA Hjem?
Studio DNA Hjem er en Proptech-applikation, der skaber direkte, nem og log-bar 
kommunikationen mellem ejendomsadministration, lejer, driftspersonale og ejen-
domsudlejer. 
Det er en API-applikation, der interagerer med software fra f.eks. applikationen Hu-
sets DNA, videotelefoni fra WelcomeBob og andre softwares, der ønskes tilknyttet. 
Dermed har udlejer og lejer deres kommunikation og information vedrørende boli-
gen logget og samlet et sted. 

Hvordan fungerer det i praksis?
Vi installerer en tablet ved siden af entrédøren i hver enkelt lejlighed. Boligens tab-
let er ikke et tilvalg, men udstyr der følger med boligen. Lejer kan desuden down-
loade applikationen til sin egen smartphone og betjene alle funktionerne i Studio 
DNA Hjem herfra.  

          Boligens tablet vil i dagligdagen fungere som dørtelefon med videotelefoni. 

Man vil have overblik over alle dokumenter fra sin administrator, da de nu bliver 
samlet et sted. Det kan være alt lige fra varslinger, varmeregnskaber, øvrige for-
brugsregnskaber, indkaldelser, kontrakter og information af enhver art. 

Kommunikationen med viceværten bliver meget enkel, idet den foregår direkte 
uden tidskrævende mellemled. Det sikrer, at den korrekte information når frem 
og åbner op for, at man f.eks. afsender et billede- eller en video af det aktuelle 
problem. 

Der er desuden mulighed for at oprette f.eks. beboerintranet til intern kommunika-
tion mellem ejendommens beboere. 

Via sin tablet kan man foretage al kommunikation med administration og 
driftspersonale. Det kan være via mail, video eller telefonopkald. Al kommu-
nikation logges i systemet.

      

Hvad er Husets DNA?

Husets DNA er en applikation skabt af Studio DNA. Husets 
DNA digitaliserer bygningsdriften og samler alle bygnings-
relaterede dokumenter såsom drift- og vedligeholdesma-
nualer, datablade, tegninger, kontrakter, kvalitetsikringsma-
teriale og budgetter. 

Hvad er en API?

API (Application Programming 
Interface) er en softwaregræn-
sefl ade, der muliggør interak-
tion mellem forskellige typer 
software. 

Lejeren har mulighed for at søge information vedrørende boligen via det 
digitale bygningsarkiv Husets DNA. 



Brugerfl aden
Brugerfl aden er enkelt og intuitivt opbygget og kan let betjenes af alle uanset forud-
sætninger. 
Hjemmeskærmens display har en mørk og diskret baggrund, der ikke lyser op i boli-
gen. Tydelige ikoner navigerer brugeren til den ønskede funktion. Applikationen kan 
ligeledes benyttes via både PC og smartphone. 

Moderne forbruger
Som lejer har man traditionelt set valgt bolig ud fra parametre som beliggenhed, 
størrelse, husleje og arkitektur. En moderne forbruger vil i stigende grad efterspørge 
tiltag som miljøcertifi cering og Proptech tilknyttede løsninger til lejemålet. Her vil Stu-
dio DNA Hjem gøre boligen mere attraktiv.  
Studio DNA platformen et enkelt digitalt univers, der tilgodeser alle type brugere på 
tværs af alder og teknologiske kompetencer. Med en tablet, der samler al kommuni-
kation, er der skabt større overblik for alle. 
Med Studio DNA Hjem opnås en mere direkte dialogform, hvor parterne kan opnå 
en relation, og beboeren kan anskues mere som kunde end som lejer. Det giver en 
oplevelse af et beboerdemokrati med mere medbestemmelse og indfl ydelse. 

Boligadministrator
Som boligadministrator vil man opleve bedre, direkte kommunikation omkring leje-
forholdet samt en reduktion i omkostningerne på administration.  
Studio DNA Hjem er er optimalt værktøj til brug ved f.eks. ind- og udfl ytninger, kom-
munikation med lejer samt organisering af driften. 

Her fi nder man tegninger over boligen, som bl.a. kan være nyttige i forbindelse med 
indretning. Det er også her man fi nder manualer i form af brugervejledninger til ren-
gøring af boligen eller betjening af f.eks. hårde hvidevarer. 

Det er alt sammen nyttige informationer at have ved hånden i hverdagen. Som bebo-
erne bliver man mere selvhjulpne, hvilket sparer tid og skaber tilfredshed.

Hvem er Studio DNA?

Studio DNA er en IT-virksomhed, der leverer 
løsninger til optimering af kommunikation samt drift 
og vedligehold af alle bygningstyper. Virksomheden 
blev etableret i 2012 og udspringer af Arkitektfi rma-
et Hune & Elkjær. 

Hvad er PropTech?

PropTech (property technology) er digitale 
løsninger til ejendomsbranchen. Intentio-
nen er innovative, digitale løsninger med 
henblik på brugervenlighed, eff ektivitet og 
bæredygtighed. 



     Driftspersonale / Vicevært

• Direkte kommunikation med lejer
• Adgang til Husets DNA herunder diverse 

tegninger og manualer.

     Driftsleder

• Håndtering af viceværter
• Allokering af lejemål

     Lejer

• Besvarelse af dørtelefon 
• Kommunikation med drift og administration 
• Information om boligen 

     Administrator

• Ind- og udfl ytninger
• Kommunikation med lejer
• Organisering af lejemål og driftscentre
• Håndtering af driftsledere og viceværter

Brugere af Studio DNA Hjem
Studio DNA Hjem er digital kommunikation mellem ejendomsudlejer, admnistrator, 
lejer og driftspersonale.  

Her kan du få et overblik over, hvilke funktioner de forskellige brugertyper anvender: 

Skovvejen 2B
8000 Aarhus C 
+45 4060 6971

www.studiodna.dk


