
Reporty, tabulky a 
analýzy:
•	 cash	flow	reporty

•	 přímé	nájmy

•	 zobrazení	pravidelných,	
plánovaných	a	
skutečných	nákladů	dle	
nájmu,	budovy,	majetku,	
účtu	apod.

•	 úpravy	indexu	nákladů

•	 analýza	nákladových	
transakcí	dle	nájmu/
majetku/účtu

•	 zobrazení	nájmu	dle	
nájemní	smlouvy

•	 příjmy/výdaje	z	pronájmu	
dle	nájemce

a mnoho dalších…

PŘÍNOSY
•	 Aplikace	pracuje	v	souladu	s	
aktuálními	standardy	FASB	13,	FAS	13	
a	FAS	13	GAAP

•	 Zlepšuje	řízení	nákladů	a	rozhodování	
pomocí	pokročilých	funkcí	pro	
analýzu	a	predikci	nákladů

•	 Zviditelněním	údajů	napomáhá	
uvést	do	souladu	strukturu	nákladů	s	
posláním	organizace

Více informací na www.archibus.com

Přesné	sledování	a	správa	nákladů	na	obsazenost	je	konkurenční	výhodou	společnosti	
a	zároveň	výzvou,	která	je	těžko	dosažitelná	bez	centralizovaného	uložiště	informací	
a	správných	analytických	nástrojů.	ARCHIBUS	Správa	nákladů	poskytuje	proaktivním	
manažerům	 nemovitostí	 a	 správcům	 nájmů	 webové	 řešení,	 které	 centralizuje	 a	
zefektivňuje	definování,	přidělování	a	schvalování	nákladů	realitního	portfolia.	Může	
snížit	administrativní	režii	a	zlepšit	rozhodování.	Aplikace	zároveň	obsahuje	intuitivního	
průvodce,	který	sleduje	náklady	životního	cyklu,	příslušející	jednotlivým	fakturám	nebo	
jako	celkový	souhrn,	až	do	výsledného	přiřazení	nákladů	do	jednotlivých	položek	a	
umožňuje	tak	provádět	sofistikované	filtrování	pro	vícerozměrnou	analýzu	nákladů	a	
další	procesy.

•	 Snižuje	výskyt	chyb	zjednodušením	
procesů,	které	sledují	všechny	
náklady	portfolia	v	průběhu	jeho	
životního	cyklu

•	 Snižuje	administrativní	zátěž	
vyloučením	manuálních	postupů

•	 Podpora	multiměnového	zadávání	
nákladů	včetně	daně	z	přidané	
hodnoty	(DPH)

ARCHIBUS® Správa portfolia nemovitostí 

SPRÁVA NÁKLADŮ
Centralizace a automatizace procesů správy nájmů 
zvyšuje efektivitu, redukuje výskyt chyb a předchází 
případné penalizaci.

Zvýšení	přesnosti	
rozpočtování	
pomocí	přehledů	o	
peněžních	tocích,	
které	generují	
plány	nákladů	na	
pronájem,	budovy,	
nemovitosti	a	účty



Sjednocení nákladů s posláním organizace
ARCHIBUS	 Správa	 nákladů	 pomáhá	 zprůhlednit	 strukturu	
nákladů	 na	 užívání	 nemovitostí	 prostřednictvím	 pokročilého	
sledování	majetku,	pronájmů,	nákladů	na	budovy	a	tím	přispívat	
k	 podpoře	 cílů	 organizace.	 Kromě	 zvýšení	 transparentnosti	
nákladů,	 kdy	 informace	 jsou	 sdíleny	 na	 základě	 webového	
přístupu,	může	modul	ARCHIBUS	Správa	nákladů	zvýšit	úroveň	
služeb	v	oblasti	nemovitostí	udržováním	přesných	a	spolehlivých	
informací	o	nákladech	a	podpořit	snahu	o	optimalizaci	souboru	
budov	 a	 objektů	 využitím	 integrace	 s	 dalšími	 aplikacemi	
ARCHIBUS	pro	oblasti	nemovitostí	a	správu	prostor.

Snížení administrativní režie
ARCHIBUS	Správa	nákladů	obsahuje	prvky,	které	šetří	množství	
práce	 potřebné	 pro	 vytvoření	 souhrnného	 přehledu	 o	
nákladech	 spojených	 se	 souborem	 nemovitostí.	 Uživatelé	
mohou	například	jedním	kliknutím	generovat	reporty	cashflow	
pro	nemovitý	majetek	a	predikovat	budoucí	stav.	V	reportech	
je	 možné	 provádět	 sumarizaci	 nákladů	 podle	 kategorií	
nájmů,	 budov,	majetku	 nebo	účtů.	 Také	 je	možné	definovat	
vlastní	 seskupování	 nebo	 výběry.	 Tyto	 vlastnosti	 spolu	 dalšími	
napomáhají	uživatelům	realizovat	strategie	pro	udržení	nákladů	
na	užívání	nemovitostí	v	přijatelných	mezích.

Snížení nákladů a redukce chyb
Manuální	 postupy	 mohou	 brzdit	 efektivitu	 a	 zároveň	
představovat	 finanční	 zátěž	 pro	 organizaci.	 Aby	 bylo	
zajištěno,	že	údaje	o	nákladech	se	snadno	zadávají,	zobrazují,	
analyzují	a	sledují,	používá	modul	ARCHIBUS	Správa	nákladů	
sjednocený	 automatizovaný	 proces	 pro	 řízení	 nákladů	 a	
hlídání	platebních	termínů.	Aplikace	umožňuje	manažerům	
sledovat	 všechny	 náklady	 v	 čase	 během	 jejich	 vývoje	 a	
také	včas	plnit	všechny	platební	závazky.

Zlepšení řízení nákladů spojených s 
užíváním nemovitostí
Náklady	 na	 nemovitosti,	 nebo	 související	 náklady	 vzniklé	
užíváním	objektů,	 jsou	obvykle	druhou	nejvyšší	nákladovou	
položkou	 po	 mzdových	 nákladech.	 Rychle	 dostupná	
analýza	 nákladů	 a	 údaje	 o	 jejich	 budoucím	 vývoji	 jsou	
proto	nezbytné	pro	efektivní	 správu	celkových	nákladů	na	
užívání	 nemovitostí.	 ARCHIBUS	 Správa	 nákladů	 poskytuje	
všechny	potřebné	nástroje	pro	shromažďování	údajů,	jejich	
vyhodnocení	a	tvorbu	užitečných	informací,	které	lze	použít	
pro	komplexní	kontrolu	nákladů.

•	 Efektivnější	využití	času	
pomocí	intuitivního	
průvodce,	který	sleduje	
celý	proces	od	prvotního	
určení	nákladu	až	po	
konečné	schválení

•	 Generování	neobvyklých	
případů	nákladů	pomocí	
centralizovaného	
ovládacího	panelu

•	 Vytváření	souhrnných	
přehledů	pro	cashflow	
jedním	kliknutím

•	 Zjednodušuje	kontroly	
nákladů	na	jednotlivé	
položky	nebo	celé	portfolio

•	 Snadné	monitorování	
činností	zajištěných	externími	
dodavateli	(outsourcing)

•	 Implementace	
benchmarkingu	v	rámci	
celého	portfolia	majetku,	
které	odhaluje	iniciativy	
na	udržení	nebo	snížení	
nákladů	pomocí	použití	
jednotných	nákladových	
kategorií

•	 Zjednodušení	procesů	
prostřednictvím	
nepřetržitého	
zaznamenávání/
sledování	změn	nákladů	
a	generování	reportů	pro	
analýzu	a	předpověď	
nákladů

•	 Kompletní	dohled	
nad	správou	nájmů	a	
pronájmů	pověřenou	
externí	organizací	pomocí	
centralizovaného	úložiště	
dat	a	pokročilého	
reportingu

•	 Integrace	modulu	ARCHIBUS	
Správa	nákladů	s	kompletní	
sadou	aplikací	ARCHIBUS	
pro	oblast	nemovitostí,	
správy	prostor	a	řízení	
majetku	nabízí	detailnější	
pohled	na	vztahy	mezi	
náklady	a	prostory,	a	
usnadňuje	porozumění	
jednotlivým	provozním	
položkám	souboru	majetku

•	 Přehledný	souhrn	nákladů	
organizace	na	užívání	
budov

•	 Lepší	rozhodování	pomocí	
úplné	a	přesné	analýzy	
nákladů	portfolia	a	
projekce	nákladů	do	
budoucnosti

•	 Filtrování	dat	podle	
časových	období,	
geografického	umístění,	
povinností	majitele	nebo	
nájemce,	druhu	nákladů,	
aj.	umožňuje	vícenásobný	
pohled	na	příslušné	faktory	
nákladů

•	 Konsolidované	
reporty	pro	zachycení	
úplného	stavu	nákladů,	
skutečných	nákladů	či	
stavu	cashflow

•	 Zobrazení	podrobných	
informací	s	možností	
rozkliknutí	nalezené	
položky	a	prověření	
příslušné	nákladové	
složky

•	 Zvýšení	přesnosti	pomocí	
automatického	sledování	
vývoje	nákladů

•	 Minimalizace	ušlých	příjmů	
hlídáním	všech	položek	
přispívajících	do	fakturace

•	 Lepší	přehled	o	
nákladech	pomocí	
databázově	
generované	analýzy	
cashflow	včetně	
předpovědí	do	
budoucnosti

•	 Automatické	výzvy	
a	procesy,	které	
předcházejí	zpoždění	
plateb	a	případné	
penalizace

ŘEŠENÍ

Více informací na www.archibus.com


