ARCHIBUS® Správa portfolia nemovitostí

SPRÁVA NÁJMŮ

Centralizace a automatizace procesů správy
nájemních vztahů zvyšuje efektivitu, redukuje
výskyt chyb a zabraňuje případné penalizaci.

Reporty, tabulky a
analýzy:
• reporty a analýzy dle
budovy, stavby nebo
pozemku
• pravidelné náklady dle
měsíce, nájmu nebo
položky
• čistý příjem z nájmu dle
měsíce
• náklady na nájmy dle roku
• náklady na základní
nájemné dle roku
• všechny nájmy podle
data ukončení
• všechny opce dle data
vypršení
• podrobnosti o nájmu,
budově, stavbě nebo
pozemku
• systém nastavitelných
upozornění
• hlídání povinností
• sledování dodatků ke
smlouvám

Organizace s rozsáhlým portfoliem nájmů se často potýkají s náročným úkolem
sledování velkého množství nájemních smluv s rozdílnými daty vypršení platnosti
a stejně rozdílnými podmínkami pronájmu. Spoléhat se na manuální procesy
sledování a správy těchto nájemních vztahů může vést k chybám založených
na nepřístupných nebo nepřesných informacích, zmeškaných termínech, vnitřní
nespokojenosti zákazníka a možných finančních pokutách. Webová aplikace
ARCHIBUS Správa nájmů poskytuje centralizované úložiště, flexibilní dashboardy,
automatická upozornění a další. Nasazení této aplikace pomůže zefektivnit zadávání
dat a automatizovat proces shromažďování a správu informací o nájmech, zlepšit
analytické schopnosti a tím pomůže zajistit vysokou úroveň služeb při současném
snížení nákladů.

PŘÍNOSY
• Automatizace procesů pro sledování
a správu nájmů
• Lepší přístup k informacím o nájmech
pomocí konsolidovaných pohledů
na klíčová data o nájmu na jedné
obrazovce v rámci Konzoly správy
nájmů

• Minimalizace chyb a zrychlení
zadávání dat pomocí intuitivních
nápověd, snížení administrativních
nákladů
• Podpora multiměnového zadávání
nákladů včetně daně z přidané
hodnoty (DPH)

• Usnadnění sledování odpovědnosti
nájemce a nájemníka za účelem
minimalizace zbytečných poplatků

• analýza pravidelných
nákladů
• geografické nástroje     
pro provázání se GIS
systémy
a mnoho dalších…

Více informací na www.archibus.com

Proaktivní sledování
nájemních vztahů a
opcí prostřednictvím
upozornění,
podrobných rozborů
a personalizované
hierarchie umožňuje
rychle vyhledat
nájemní smlouvu,
kterou je třeba
spravovat a zobrazit
její podrobnosti,
včetně zobrazení na
mapě

ŘEŠENÍ
Automatické sledování a správa nájmů
S rostoucím počtem nájemních vztahů v portfoliu představuje
správa podrobností každého z nich administrativní výzvu,
kterou nelze překonat konvenčními manuálními procesy.
Podle nezávislých průzkumů promeškají organizace, které
nemají optimalizované procesy pro správu nájmů, 2-5 %
důležitých termínů vztahujících se k nájmům. Automatizované
funkce upozornění aplikace ARCHIBUS Správa nájmů
připomínají nadcházející termíny ukončení nájmů nebo
splatnosti opcí. Obnovení nájmu je poté provedeno, popř.
přiděleno jiným stranám, včas tak, aby byla zachována
optimální úroveň obsazenosti a odpovědnost za výdaje.
• Monitorování nájmů,
opcí, snadné ověřování
splatnosti faktur,
upozornění a další
funkce v jediném
pohledu pomocí Konzole
správy nájmů
• Zvýšení celkové úrovně
realitních služeb pomocí
komplexního úložiště
informací o nájmech
• Automatizace sledování
nájmů, splatností opcí
a dalších událostí díky
upozorněním

• Rozdělení upozornění
do tří kategorií
dle naléhavosti a
přizpůsobení pro
budovy, konstrukce a
pozemky
• Možnost zobrazovat
upozornění jako
zvýrazněné položky na
domovské obrazovce
Správy nájmů nebo
zaslání události emailem

Kromě toho, že je ARCHIBUS Správa nájmů centrálním
úložištěm pro všechny informace o nájmech, zjednodušuje
také dostupnost všech souvisejících podrobností a finančních
informací. Uživatelé se mohou v seznamu nájmů snadno
orientovat pomocí stromové struktury a filtrovat či vyhledat
v seznamu požadované podrobnosti o nájmu, související
náklady, opce, dodatky a další. Volitelné rozšíření pro GIS
přidává mapové podklady a poskytuje tak podmínky pro
lepší vizualizaci a analýzu.

• Zjednodušené
vyhledávání
požadovaného nájmu
a zobrazení příslušných
nákladů, opcí, ustanovení
nebo dodatků smluv
• Vyhledávání a editace
údajů prostřednictvím
snadno ovladatelného
panelu dashboard

Nájemní smlouvy jsou často rozsáhlé a složité dokumenty,
které byly po archivaci často zapomenuty, a které vymezují
povinnosti nájemce i majitele. Pokud byla kdysi dojednána
určitá služba např. úklid sněhu, úklidové práce, drobné
opravy, nemusí být ani jedné straně jasné, kdo službu
nyní provádí a hradí. ARCHIBUS Správa nájmů pomáhá
eliminovat nejasnosti a zbytečné poplatky vytvořením
souhrnu o podmínkách konkrétního nájmu, který obsahuje
všechny podstatné podrobnosti a odpovědnosti. Souhrn
i všechny původní dokumenty jsou okamžitě přístupné online, takže smluvená služba je včas poskytnuta a uhrazena
příslušnou odpovědnou stranou.
• Eliminace
promarněného času
stráveného hledáním a
procházením nájemních
smluv nebo jejich částí

• Okamžitý přístup
k podrobnostem
nájemního vztahu
usnadňuje kontrolu
fakturace

• Zřetelný záznam
povinností vlastníka a
nájemce a eliminace
nedorozumění při
poskytování a fakturaci
služeb

Zjednodušení zadávání vstupních dat

Lepší přístup k údajům umožňuje lepší
rozhodování

• Vylepšené analytické
prostředky přispívají k
eliminaci nákladných
chyb nebo nevyužitých
příležitostí

Přesně stanovená odpovědnost,
jednoznačně definované platby

• Podrobný rozbor
jednotlivých položek
umožňuje zkoumat
náklady dle měsíce,
nájmu nebo konkrétní
složky nákladů
• Měsíční souhrn
opakujících se nákladů
napříč celým portfoliem
za celý rok dle
uživatelských preferencí
(např. podle geografie,
kategorie nákladů nebo

Více informací na www.archibus.com

ARCHIBUS Správa nájmů řeší přesnost zadávání dat, jejich
aktuálnost a další výzvy pomocí intuitivního Průvodce
přidáním/úpravou, který zvyšuje výkonnost práce i integritu
zadaných údajů. Průvodce podporuje snadné zadávání
krok za krokem a pomáhá tak zajistit, že data jsou správná
a spolehlivá. Informace o nájmu jsou vždy aktuální a
připravena k použití.
• Možnost definovat nové
položky portfolia nájmů
nebo upravit existující
jednoduše pomocí
Průvodce přidáním/
úpravou dat
• Zvýšení rychlosti a
přesnosti zadávání
dat pomocí Průvodce
přidáním/úpravou dat,
data není tedy dále
potřeba manuálně
zadávat a spravovat

• Snadná orientace celým
procesem přidání,
úpravy nebo smazání
záznamů pomocí
dynamických záložek
• Kratší doba zpracování
a nižší režijní náklady díky
rychlejšímu zadávání dat
a větší přesnosti

