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Automatiseret udtræk i UNIK 

EjendomDanmark har sammen med UNIK udviklet en løsning, som automatisk danner og 

indberetter et udtræk af ens markedsdata hvert kvartal. Det betyder, at man som UNIK-bruger 

ikke længere behøver at lave et manuelt udtræk og derefter sende til os. Den automatiske løsning 

dannes igennem UNIKs platform DaTech. Både DaTech og opsætningen vil selvfølgelig være 

gratis. 

Opsætning af DaTech 
For at få den automatiske indberetning aktiveret, skal du kontakte UNIK. Vi vil selvfølgelig være 
med på sidelinjen, hvis der er behov for det.  

Det du gør:  

1. Skriv til en mail til support-bolig@unik.dk eller kontakt UNIK via 

deres kundeportal eller via. www.ejd.dk/indberet  

2. I emnefeltet skriver I: Installation af DaTech 3/Opsætning af 

EjendomDanmark. 

3. Herefter skriver I kort, at I gerne vil tilmeldes den automatiske 

løsning.  

Herefter vil UNIK kontakte jer med henblik på at hjælpe med opsætningen.  

Opkrævningstyper 
I forbindelse med opsætningen har vi brug for at vide lidt mere om enkelte opkrævningstyper til 
den automatiske indberetning. De opkrævningstyper vil vi gerne bede jer om at udfylde den 
dertilhørende Excel-fil og sende til os samt den UNIK-kontaktperson, som vil kontakte jer. 
Bemærk at I kun behøver at angive de opkrævningstyper, som I anvender. I Excel-filen1 fremgår 
også de øvrige sædvanlige oplysninger, som bliver indberettet med løsningen. 

Hvorfor gør vi det? 
Som brancheorganisation har vi en forpligtelse overfor branchen og naturligvis vores 
medlemmer. Vi er branchens suverænt bedste formidler af markedsdata indenfor ejendomme, og 
vil fortsat bidrage med analyser, statistik og nøgletal fra ejendomsmarkedet. For at disse 
produkter forbliver oplyste og af høj kvalitet, skal datagrundlaget ligeledes være af høj kvalitet. 
Det kan kun ske ved hjælp af branchens aktører. Det skal dog ikke være en arbejdsbyrde for 
administratorer eller ejere af udlejningsejendomme at bistå med markedsdata, så den automatisk 
løsning vil forhåbentligt lette byrden fremadrettet uden at gå på kompromis med datakvaliteten. 
Opsætningen laves en enkelt gang, og herfra vil det foregå automatiseret, og vi vil hos 
EjendomDanmark sørge for at arbejde videre med data, som det fremgår af vores 
fortrolighedspolitik2.  

Har I spørgsmål, kan I skrive til os på markedsstatistik@ejd.dk eller ringe på +45 20 90 31 99 

 
1 https://ejd.dk/app/uploads/2022/10/Opkraevningstyper-ny-opsaetning.xlsx 
 
2 http://ejd.dk/app/uploads/2019/10/Fortrolighedserkl%C3%A6ring.pdf 


