ARCHIBUS® Rozšířené technologie

HODNOCENÍ
VÝKONNOSTI

Sledování KPI, trendů a dalších údajů o
výkonnosti vaší nemovitosti, infrastruktury a
provozu, včetně finančních informací

Reporty, tabulky a
analýzy:
• náklady na pronajaté
jednotky
• rozpočtování
kapitálových nákladů na
nemovitosti
• návratnost aktiv (ROA, ‚%)
• celkové náklady na
obsazenost (TCO)

Efektivní správa portfolia a operací se neobejde bez příslušných metrik, které slouží jako
podklad pro další rozhodování. ARCHIBUS Hodnocení výkonnosti je součástí platformy
ARCHIBUS pro „business intelligence“, která pomáhá majitelům, nájemcům a externím
dodavatelům služeb hodnotit skutečný výkon portfolia z hlediska obsazenosti, provozu
a financí. Manažeři tak mohou přehledně sledovat organizační procesy a mít kontrolu
nad transakcemi s nemovitostmi, investičními projekty a zařízeními. S využitím klíčových
ukazatelů výkonnosti (KPI), souhrnů trendů, upozornění, podrobných analýz a dalších
analytických nástrojů a nástrojů produktivity, mohou subjekty s rozhodovací pravomocí
sladit své výdaje se strategickými cíli organizace a mohou identifikovat nedostatečně
výkonné obchodní jednotky nebo aktiva, a provést případná opatření.

• plocha na jednoho
uživatele

PŘÍNOSY

• náklady na údržbu (podle
měsíců)

• Vyvážený přehled o stavu portfolia,
možnost jej sladit s organizačními cíli

• spokojenost zákazníků (%)
• index stavu zařízení (FCI,
%)
• soulad se SLA (%)

• Efektivní správa vlastněných a
pronajatých prostor pomocí
inteligentní analýzy s vazbou na
finance

• pracovní požadavky
(podle měsíců)

• Podrobný přehled o procesech,
probíhajících v jednotlivých
zařízeních, včetně podrobností
• Snížení provozních nákladů,
zvýšení návratnosti aktiv a kontrola
peněžních toků pomocí metrik
výkonnosti

• projekty překračující
rozpočet
• nájemní smlouvy s datem
ukončení tento měsíc
• podlaží neobsazené z 30%
• volná místa (%)
a mnoho dalších…

ARCHIBUS Hodnocení výkonnosti poskytuje detailní grafický přehled výkonností nemovitostí a zařízení,
statistické údaje, upozornění a další pomůcky

Více informací na www.archibus.com

ŘEŠENÍ
Všechny informace přehledně na
domovské stránce
ARCHIBUS Hodnocení výkonnosti zobrazuje veškeré informace
přímo na hlavní domovské stránce v podrobnosti, která je
závislá na nastavené roli daného uživatele. Každá karta
zobrazuje přednastavené metriky vybrané instalace, které
jsou přehledně seskupeny tak, aby co nejlépe vystihovaly
základní oblasti zájmu organizace, jako je účinnost, kvalita
a cena. Aplikace zároveň zachycuje a analyzuje klíčové
metriky potřebné pro porovnání s konkurencí.
• Kontrola udržitelnosti,
návratnosti investic,
úrovně služeb, využití
prostor a dalších
klíčových ukazatelů v
jednom pohledu

• Rychlejší identifikace
volných pracovních
míst/neobsazených
prostor, celkových
nákladů na obsazenost,
sledování výkyvů trhu a
dalších opatření

Podrobné analýzy vedou k nalezení
odpovědí
ARCHIBUS Hodnocení výkonnosti využívá vztahy datového
slovníků ARCHIBUS k analýze výsledků dle přirozené
granularity informací, čímž se získají data, se kterými je
možné dále pracovat. Například kapitálové a výdajové
metriky podrobně analyzují obchodní jednotky tak, aby bylo
možné dohledat náklady, které souvisejí s odvětvím jejich
podnikání, a tak zajistily, že tyto výdaje jsou v souladu se
strategickými plány organizace.
• Uživatelé mohou
definovat a spustit
podrobné a
sofistikované analýzy
dat dle kategorií s cílem
identifikovat nejvíce/
nejméně výkonné
jednotky, hodnoty mimo
standardy apod.
• Porovnání a přehled
návratnosti příspěvků
každé linie podnikání,
která se podílí na
celkovém kapitálu
• Zachycení metrik
nákladů dle oblasti,
využití a návratnosti

• Možnost generovat
podrobné členění
provozních nákladů dle
obsluhované oblasti
a počtu požadavků;
identifikace prostor,
které nejsou dostatečně
efektivně využívány
• Získání přesných
kvantitativních podkladů
pro stanovení a
obhájení provozních a
plánovaných rozpočtů
• Identifikace obchodních
jednotek s volnou
kapacitou, které jsou
vhodné pro konsolidaci
nebo změnu na jiný typ
pracoviště

Více informací na www.archibus.com

Inteligentní analýzy
Aplikace ARCHIBUS Hodnocení výkonnosti poskytuje kontext,
potřebný pro správu konstantního proudu jednotlivých
nájemních transakcí tak, že v součtu přispívají v širším měřítku
k celkové strategii. Aplikace využívá široký počet nástrojů
a metrik, jako je poměr nájemného k vlastnímu majetku,
náklady na smluvní závazky, náklady na správu společných
prostor, nájemné a provozní náklady na metr čtverečný a
další.
• Všechna upozornění
na blížící se vypršení
nájemních smluv a
opcí jsou zobrazena
na domovské stránce,
čímž lze předcházet
nákladným opomenutím

• Celkové náklady na
obsazenost srovnávají
skutečnou efektivitu
různých pronajatých
a vlastněných prostor
při konzistentních
nákladech

• Hodnocení výkonnosti
vlastněného a
pronajatého prostoru je
umožněno díky přesným
datům o využití a volném
prostoru

Metriky operativních procesů snižují
provozní náklady
Vzhledem k tomu, že provozní rozpočty někdy dosazují až
několika desítek milionů korun, je zodpovědností facility
manažerů se tyto náklady pokusit co nejvíce optimalizovat.
ARCHIBUS Hodnocení výkonnosti může této výzvě pomoci
shromažďováním komplexních údajů o provozních
nákladech a jejich analýzou v takové podrobnosti, jako si
facility manažer sám definuje.
• Úplná analýza všech
nákladů, tzn. např.
nouzové plánování, život
a bezpečnost, životní
prostředí a nebezpečné
materiály, dlouhodobý
majetek, nájemné,
plánování prostor, úklid,
bezpečnost a údržba
společných prostor
• Hodnocení výkonnosti
rozděluje náklady na
pronajímatelnou plochu
a na hrubou plochu

• Výstrahy na domovské
stránce upozorňují
na skutečnosti, které
vyžadují okamžitou
pozornost (například
mimořádné požadavky,
vysoký počet
nevyřízených požadavků
apod.), aby se zabránilo
dražší a zpožděné reakci

