ARCHIBUS® Správa portfolia nemovitostí

SPRÁVA PORTFOLIA

Zlepšení analýzy a správy nemovitého majetku
s cílem dosáhnout souladu portfolia s hlavními
cíli organizace.

Reporty, tabulky a
analýzy:
• správa dle typu portfolia:
budova, stavba, pozemek
• plocha budovy/pozemku
dle druhu zařízení/
časového období
• plocha budovy/pozemku
dle časového období a
lokality
• dostupná plocha budovy/
pozemku dle lokality/
časového období
• portfolio dashboard
budovy, stavby, pozemku
nebo celkový
• seskupení dat podle
geografické lokality, využití
plochy nebo dostupnosti
plochy
• časové analýzy
• grafické znázornění KPI a
benchmarking

Základem strategického řízení realitního portfolia je centrální úložiště věrohodných a
snadno dostupných informací. ARCHIBUS Správa portfolia je webová aplikace, která
pomáhá zefektivnit sběr a analýzu dat ukládaných do takového centrálního uložiště
a umožňuje vytvářet analytické pohledy na data se smysluplnou agregací či filtrací
položek portfolia. Aplikace sleduje aktuální a budoucí vlastněný majetek, porovnává
stav vlastních ploch oproti pronajatým, analyzuje data o nákladech budov a další
data, a tím umožňuje bezproblémové plánování a podporuje práci facility manažera.
Funkce podrobného zobrazení (dril-down), grafické a geografické zobrazovací
panely (dashboardy), grafické znázornění KPI a personalizované pohledy pomáhají
uživatelům zobrazovat a analyzovat data, aby se mohli rozhodovat na základě
faktů, mohli tak přispívat k plnění hlavního cíle organizace (tzv. misi).

PŘÍNOSY
• Lepší správa majetku prostřednictvím
komplexního sledování a analýzy
portfolia

• Aplikace umožňuje provádět
podrobné analýzy pro dosažení a
udržení odpovídající úrovně služeb

• Poskytnutí několik alternativních
pohledů na výkonnost portfolia,
podklad pro tvorbu rychlých a na
faktech založených rozhodnutí

• Snížení administrativních nákladů
prostřednictvím rychlého a
intuitivního zadávání dat

• zobrazení podrobností
(Drill-Down)
• geografické nástroje pro
propojení s mapovými
podklady (GIS)
a mnoho dalších…

Správa portfolia nabízí zobrazení mnoha pohledů
na mapy, budovy a stavby, jejich analýzy, včetně
propojení s geografickými daty a GIS informacemi.

Více informací na www.archibus.com

ŘEŠENÍ
Lepší správa nemovitostí

Vylepšená analýza hlavních příčin

Webová aplikace ARCHIBUS Správa portfolia umožňuje
centralizovaný sběr, analýzu a sdílení informací o portfoliu
nemovitostí. Vytvoření společného provozního rámce pro
pozemky, stavby, budovy a nájmy a vytváření reportů, analýz
a prognóz podporuje spolupráci a zefektivňuje rozhodovací
proces podložený fakty. Volitelné funkce GIS poskytují novou
perspektivu pohledu zobrazením nemovitostí na mapě pro
lepší vizualizaci a analýzu. Výsledkem je organizace, která
je plně informovaná o stavu svých nemovitostí a jejich
výkonnosti.     

Modul ARCHIBUS Správa portfolia využívají manažeři
portfolia, pokud chtějí identifikovat příležitost a aktivně
se vyhnout problémům. Například při neočekávaném
zvýšení anebo snížení množství dostupných ploch, mohou
uživatelé snadno využít podrobného návodu, který slouží
jako postup pro hledání příčin vzniku tohoto jevu. Tyto
funkce umožňují uživateli získat přehled o každodenních
operacích, odhadnout budoucí trendy a analyzovat užívání
téměř v reálném čase (tzv. „responsive“ management).
Aplikace umožňuje uživatelům čelit aktuálním problémům,
při předvídání budoucích potřeb.

• Zlepšení inventáře
portfolia díky webové
aplikaci s centrálně
uloženými daty, která
zjednodušuje sběr a
dostupnost informací o
portfoliu
• Možnost přidat
propracovanou
analýzu dat pomocí
benchmarkingu, KPI,
analýzy trendů a dalších

prostředků pro zvýšení
výkonnosti celého
portfolia
• Zvýšení transparentnosti
dat prostřednictvím
přístupu k datům v
hierarchické stromové
struktuře, která umožňuje
snadno přecházet od
přehledu k detailu a zpět

• Vylepšená analýza
hlavních příčin umožňuje
snadno izolovat
problémy a odhalit
potenciální příležitosti
• Manažeři, odpovědní
za nemovitosti, mohou
spravovat podrobnosti o
portfoliu a svým aktivním
jednáním poskytovat
lepší služby zákazníkům

Snadnější rozhodování
ARCHIBUS Správa portfolia nabízí bohatou sadu grafických
nástrojů pro prohlížení portfolia nemovitostí v plném rozsahu
nebo podle konkrétních kritérií, což manažerům poskytuje
komplexní pohled na podrobnosti o nemovitostech, aby
mohly efektivněji prezentovat výzvy a příležitosti vyššímu
managementu. Dále aplikace obsahuje pro každou kategorii
majetku zobrazovací panel (tzv. dashboard) a podporuje
interaktivní KPI, jejichž prostřednictvím lze posuzovat kvalitu,
stav a vývoj nemovitosti nebo služby.
• Vizualizace celkového
dopadu a efektivity
výdajů na nemovitosti,
vlivu jednotlivých
obchodních jednotek
na efektivitu organizace
a kalkulace všech
dostupných a
budoucích přímých
a nepřímých nákladů
spojených s činností
jednotky, budovy,
portfolia, organizace
• Propojení zobrazovacích
panelů (dashboardů)
budovy, stavby,
pozemku a
souhrnných panelů pro
konsolidované pohledy
na portfolio včetně dat
o kapitálu

• Podpora analýzy
portfolia pomocí grafů
KPI, založených na
datech týkajících se
geografického umístění,
typu využití prostoru,
dostupnosti plochy,
informace, zda se
jedná o vlastněný nebo
pronajatý prostor, a
dalších
• Zobrazení pohledů, které
představují seznamy
položek portfolia
filtrované dle zvolených
kritérií (např. kupní cena,
celková pronajatá
plocha aj.)

Více informací na www.archibus.com

• Manažeři obchodních
jednotek mohou snadno
prohlížet majetek a
prostory, které mají
přidělené. Mohou tak
lépe reagovat na změny
potřeb útvaru, např.
změna kapacity
• Integrace s dalšími
aplikacemi ARCHIBUS,
jako je Tvorba rozpočtů,
Projektové řízení, Správa
ploch a Stěhování,
usnadňuje optimalizaci
portfolia

Redukce potřebného času a chyb při
zadávání dat
Správa
portfolia
snižuje
administrativní
náklady
zjednodušením zadávání dat pomocí Průvodce zadáváním
dat, aby se zvýšila rychlost a přesnost. Průvodce podporuje
snadný proces zadávání dat krok za krokem, který zvyšuje
schopnost udržovat přesná data, takže informace o portfoliu
zůstávají vždy aktuální a lze s nimi pracovat.
• Možnost definovat
nové položky portfolia
nebo upravit existující
jednoduše pomocí
Průvodce zadáváním
dat
• Zvýšení rychlosti a
přesnosti zadávání
dat pomocí Průvodce
zadáváním dat, data
není tedy dále potřeba
manuálně zadávat a
spravovat

• Snadná orientace celým
procesem přidání,
úpravy nebo smazání
záznamů pomocí
dynamických záložek

