ARCHIBUS® Správa portfolia nemovitostí

POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ
PORTFOLIA

Zjednodušení plánování portfolia a nákladů
na podporu mnohostranných strategických
požadavků organizace na prostorové plánování.

Reporty, tabulky a
analýzy:
• tvorba scénářů
• plánování zásob
• analýza předpovědí
budoucího vývoje
oddělení
• analýza předpovědí
budoucího vývoje budovy
• analýza předpovědí
budoucích nákladů
oddělení
• analýza předpovědí
budoucích nákladů
budovy
• GAP analýza
• přidělení událostí podle
umístění, organizace a
data
• porovnání scénářů
portfolia dle GAP analýzy
a dle požadavků na
náklady a obsazenost

Pro odborníky z oboru správy portfolia nemovitostí je obtížné zjednodušit tento
komplexní proces plánování portfolia, analyzovat navrhovaná řešení a koordinovat
přezkoumání a revizi těchto plánů zúčastněnými stranami a vedoucími pracovníky.
ARCHIBUS Pokročilé plánování portfolia poskytuje funkce potřebné pro posouzení
vstupních podmínek a předpovědí, pro návrhy alternativních scénářů plánování
a celkové vyhodnocení v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém měřítku v
rámci celého procesu plánování portfolia. Tyto nástroje jsou obzvláště důležité pro
podnikové iniciativy, které zahrnují rozšiřování nebo omezování obchodních činností a
dalších aktivit, které mají finanční dopad na celý podnik.

PŘÍNOSY
• Možnost sladit víceletý strategický
plán portfolia s cíli obchodního plánu
• Snížení nákladů na pokročilé
předpovídání požadavků na prostor
• Optimalizace strategického
plánování prostoru na všech
úrovních – od portfolia, města, areálu
až na úroveň budovy a místností

• graf počtu zaměstnanců,
obsazenost
• navrhovaná řešení
a mnoho dalších…

Více informací na www.archibus.com

• Plánování krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých „co
kdyby“ scénářů
• Umožňuje klíčovým zúčastněným
stranám předvídat a optimalizovat
požadavky pomocí podrobných
scénářů založených na skutečných
událostech, včetně konfigurace/
alokace prostoru apod.
Aplikace nabízí
kompletní průhled
na celé portfolio
a navrhované
scénáře v rámci
Konzole pro správu
budov. Organizace
tak získá přehled
informací o
vlastněném a
pronajatém
prostoru, plánech
podlaží, počtu
osob, nákladům a
zařízením v jednom
pohledu.

ŘEŠENÍ
Poskytnutí společného operativního
pohledu všem zúčastněným stranám
Manažeři spravující portfolia nemovitostí si velmi dobře
uvědomují, že je třeba nepřetržitě udržovat maximální
produktivitu všech obchodních činností. Musí stále
spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami a
optimalizovat kapacity tak, aby dosáhli co nejvyšší
návratnosti investic (což je často až několik milionů dolarů
ročně).
• Sjednocení složitých
procesů plánování
a kontroly integrací
zúčastněných stran do
společného operativního
modelu plánování
požadavků, předpovědí,
scénářů a dostupných
prostor
• Lepší rozhodování
pomocí „co kdyby“
scénářů, které jsou
podloženy spolehlivými
daty

• Posouzení výchozích
podmínek a historických
údajů o rozdělení
nákladů
• Možnost předvídat
potřeby a navrhnout
alternativní scénáře
plánování
• Vyvážení kompromisů
spojených s různými
scénáři portfolia v
různých časových
obdobích

Integrace strategického a taktického
plánování
Pokročilé plánování portfolia umožnuje bezproblémovou
práci v rámci celého portfolia, přes města a areály až na
úroveň konkrétních místností. Úroveň plánování portfolia lze
plynule spojit s funkcemi plánování na úrovni budovy nebo
podlaží. Tyto funkce pracují v rámci Konzoly správy budov
a portfolia se stejnou sadou dat, a tak hladce překonávají
propast mezi plánováním na strategické a taktické úrovni.
• Možnost zapojit
strategické plány přímo
do procesů návrhu a
realizace
• Souhrn detailních
požadavků a potřeb,
který je prezentován
vedoucímu oddělení,
představuje praktické
problémy a omezení

• Poskytnutí kompletní
integrace dat/scénářů
pro podporu sdílené
vize zúčastněných stran,
které mají strategickou
perspektivu a těch,
které mají perspektivu
operativní
• Koordinace strategické
a taktické perspektivy,
cílů a procesů tak, aby
mohli správci portfolia
identifikovat a zmírnit
rizikové faktory

Více informací na www.archibus.com

Optimalizace strategického plánu prostor
ARCHIBUS Pokročilé plánování portfolia podporuje
profesionály v oblasti plánování nemovitostí a portfolia při
efektivním plnění business plánů. Usnadňuje plánování a
zajišťuje, že portfolio stále aktuální, optimálně obsáhlé a
prosperující.
• Snížení nákladů a rizik
provádění aktivním
přístupem k plánování
portfolia
• Poskytuje strukturované
informace a podporu
při rozhodování, která
je nutná pro „high level
space planning“ a
„master planning“

• Poskytuje víceleté
předpovědi alokace
prostoru v jediném,
konzistentním a
intuitivním grafickém
formátu
• Umožňuje promítat roční
náklady dle budovy a
elektivně je rozdělovat
na oddělení/nákladová
střediska

Využití dalších integrovaných ARCHIBUS
aplikací
ARCHIBUS Pokročilé plánování portfolia lze nasadit
samostatně, nebo v kombinaci s některou s dalších aplikací:
• Správa portfolia nebo
Správa nájmů – pro
správu vlastněných nebo
pronajatých nemovitostí
a správu nájmů

• Podnikové stěhování
– pro provádění
skupinových stěhování,
které vyplývají ze změn
portfolia

• Souhrn ploch a jejich
výkonnost – pro správu
využití prostoru a
vývoj dat o prostoru
jednotlivých místností/
skupin místností

• Správa majetku – pro
správu všech aktiv v
rámci celého podniku a
plánování scénářů využití
podnikového majetku

• Zaměstnanci a
obsazenost – pro správu
obsazenosti prostor,
dostupnosti a počtu
volných pracovních míst
a umisťování osob do
místností

• Řízení projektů
– pro provádění
navrhovaných projektů
portfolia a sledování
jejich pracovních balíčků
a úkolů k dokončení

