
Reporty, tabulky a 
analýzy:
•	 souhrnné	plány

•	 GAP	analýza

•	 přidělení	událostí	dle	
lokality

•	 přidělení	událostí	dle	
organizace

•	 přidělení	událostí	dle	data

•	 scénáře	pro	kompletní	
portfolio

•	 srovnávání	pomocí	GAP	
analýzy

•	 porovnávání	
scénářů	portfolia	dle	
požadovaných	nákladů	či	
počtu	osob

•	 podrobnosti	o	
požadavcích	na	prostor

•	 navrhované	stěhování

•	 sazba	obsazeného	
prostoru	dle	budovy

•	 sazba	obsazeného	
prostoru	dle	podlaží

•	 dostupné	oblasti

•	 GIS	mapa	budov	a	jejich	
sazba	obsazenosti	v	čase

a mnoho dalších… 

BENEFITS
•	 Optimalizace	plánování	a	
předpovídání	potřeb	prostoru	na	
všem	úrovních	–	od	celého	portfolia,	
města	nebo	areálu	až	po	úroveň	
budovy	nebo	místností

•	 Plánování	krátkodobých,	
střednědobých	a	dlouhodobých	
„co-kdyby“	scénářů	pro	organizace	
všech	velikosti

Více informací na www.archibus.com

Odborníci	v	oblasti	nemovitostí,	infrastruktury	a	zařízení	vyžadují	možnost	integrovat	a	
přizpůsobovat	stávající	plány	prostoru	tak,	aby	byly	v	souladu	se	strategickými	plány	
organizace.	 Rovněž	 také	 definují	 specifické	 požadavky	 na	 implementační	 plán,	
jako	 jsou	převody	nemovitostí	 nebo	 rekonstrukce	a	 renovace,	 zdůrazňují	 potřebu	
prodiskutovat	plány	stěhování	se	všemi	zúčastněnými	stranami	a	zaznamenat	výsledky	
do	databází	projektu,	 stěhování	a	prostor.	ARCHIBUS	Strategické	plánování	ploch	
snižuje	úsilí	potřebné	k	dosažení	těchto	cílů	díky	integraci	informací	dostupných	všem	
zúčastněným	stranám	do	jednoho	centrálního	podnikového	informačního	modelu.	

•	 Zjednodušení	strategického	
plánování	díky	využití	již	existujícího	
inventáře	prostor	a	místností	a	
informací	v	něm	obsažených

•	 Zajištění	toho,	že	všechny	
zúčastněné	strany	mohou	předvídat	
a	optimalizovat	své	požadavky	
na	základě	detailních	scénářů,	
zahrnujících	konfiguraci/alokaci	
prostoru,	vlastněných/pronajatých	
nemovitostí	a	projektů

ARCHIBUS® Správa ploch 

STRATEGICKÉ 
PLÁNOVÁNÍ PLOCH
Zjednodušení strategického plánování 
a předpovídání tak, aby podporovalo 
rozmanité požadavky při plánování prostor.

Plánování	“co-
kdyby”	scénářů	
pro	budoucí	
požadavky	na	
využití	prostor	
pro	více	budov	
součastně



Optimalizace portfolia prostor
Strategické	 plánování	 prostoru	 ARCHIBUS	 pomáhá	
profesionálům	a	 týmům	v	oblasti	 nemovitostí,	 infrastruktury	
a	zařízení	efektivněji	plnit	hlavní	obchodní	misi	organizace.	
Tato	 aplikace	 pomáhá	 zefektivnit	 procesy	 a	 zajistit,	 aby	
portfolio	bylo	udržované	aktuální,	ve	správné	velikosti	a	vždy	
připravené	k	podnikání.	 

Využití dalších integrovaných aplikací 
ARCHIBUS
Zatímco	 ARCHIBUS	 Strategické	 plánování	 prostoru	 lze	
nasadit	 samostatně,	mezi	 další	 aplikace,	 které	 optimalizují	
vaši	konfiguraci,	patří

Integrace strategického a taktického 
plánování
S	ARCHIBUS	Strategické	plánování	ploch	 lze	bez	problému	
pracovat	 na	 úrovni	 portfolia,	 přes	 město	 a	 areál	 až	 po	
úroveň	 jednotlivých	místností.	 Funkce	 plánování	 na	 úrovni	
portfolia	 je	 jednoduše	 propojena	 s	 plánováním	 na	 úrovni	
budovy/podlaží.	 Tyto	 funkce	 jsou	 umožněny	 díky	 Konzole	
plánování	prostor,	která	integruje	všechna	data	do	jednoho	
pohledu,	a	tak	slouží	jako	most	mezi	strategickým	a	taktickým	
plánováním.	

Operativní plány dostupné všem 
zúčastněným stranám
Plánovači	 prostoru	 využívají	 při	 svých	 rozhodnutím	 o	
uspořádání	 prostor	 všechny	 dostupné	 informace,	 které	
mohou	 získat.	 ARCHIBUS	 Strategické	 plánování	 ploch	
umožňuje	 uživatelům	 zefektivnit	 proces	 plánování	 prostor	
a	 flexibilně	 reagovat	 na	 potřeby	 všech	 zúčastněných	
stran.	Výsledkem	je	optimalizovaná	konfigurace	a	alokace	
prostoru	na	úrovni	portfolia,	areálu	nebo	budovy.	Například	
pomocí	 Konzole	 plánování	 ploch	 mohou	 zodpovědné	
osoby	 rychle	vytvářet	a	 sledovat	 libovolný	počet	 scénářů,	
během	libovolného	časového	období,	a	tak	provádět	„co-
kdyby“	analýzy.

•	 Souhrn ploch a jejich 
výkonnost	–	správa	
využití	prostor	a	vývoj	dat	
pro	všechny	místnosti	a	
skupiny	místností

•	 Zaměstnanci a 
obsazenost –	správa	
obsazenosti	prostor,	
dostupnosti	a	
volných	pracovních	
míst	a	přiřazování	a	
přerozdělování	lidí	do	
místností

•	 Stěhování	–	provádění	
skupinových	stěhování,	
které	vyžaduje	změna	
portfolia

•	 Správa podnikového 
majetku	–	pro	spolupráci	
s	klíčovými	strategickými	
a	taktickými	
zúčastněnými	stranami	
a	správu	všech	aktiv	
napříč	celým	portfoliem	
a	plánování	„co-kdyby“	
scénářů

•	 Řízení projektů 
–	provádění	
navrhovaných	projektů	
v	rámci	portfolia	
a	sledování	jejich	
pracovních	balíčků	a	
úkolů	až	po	dokončení

•	 Pokročilé plánování 
portfolia	–	integrace	
strategického	plánování	
prostor	s	finančním	
řízením	a	správou	
nákladů

•	 Správa portfolia nebo 
Správa nájmů	–	správa	
vlastněných	nebo	
pronajatých	nemovitostí	
a	lokalit	a	rozvoj	portfolia

•	 Sjednocení	procesů	
plánování	a	kontroly	
integrací	všech	
zúčastněných	stran	do	
společného	provozního	
prostředí,	zahrnující	
plánování,	předpovědi,	
scénáře	a	inventář	
dostupných	prostor

•	 Poskytnutí	
strukturovaných	
informací	pro	účely	
plánování	na	vysoké	
úrovni

•	 Víceleté	předpovědi	
přiděleného	prostoru	
v	jednotném,	
konsistentním	vizuálním	a	
grafickém	formátu

•	 Generování	scénářů	
přímo	z	existujícího	
inventáře,	bez	nutnosti	
manuálního	zadávání

•	 Vytváření	scénářů	
z	celého	inventáře	
prostoru,	nebo	pouze	
jeho	částí

•	 Možnost	zahrnout	
všechny	existující	
přidělené	prostory	
do	jednoho	scénáře,	
vztahujícímu	se	k	divizi,	
oddělení	nebo	skupině

•	 Sledování	dostupného	
prostoru	v	čase,	stejně	
tak	jako	monitorování	
probíhajících	a	skoro	
vypršelých	nájemních	
smluv

•	 Vizualizace	pomocí	
pár	kliknutí	myši	díky	
grafickým	diagramům

•	 Propojení	strategického	
plánování	s	procesy	
návrhu	a	realizace

•	 Aplikace	přináší	možnost	
zobrazit	souhrny	
detailních	požadavků	
a	obchodních	potřeb	
pro	účely	prezentace	
informací	vrcholovému	
vedení

•	 Podpora	úplné	
integrace	dat	a	
scénářů	pro	jednotnou	
vizi	sdílenou	všemi	
zúčastněnými	stranami

•	 Sladění	strategických	
a	taktických	pohledů,	
cílů	a	rolí	tak,	aby	mohli	
plánovači	prostoru	
identifikovat/zmírnit	rizika

Více informací na www.archibus.com

ŘEŠENÍ


