Specjalistyczne oprogramowanie
dla rynku nieruchomości
komercyjnych, które zostało
z powodzeniem wdrożone wśród
inwestorów i firm zarządzających
nieruchomościami na całym
świecie. Integruje wszystkie
obszary biznesowe, oszczędza
koszty, upraszcza procesy
i zapewnia przejrzystość operacji.
Skupia zarządzanie całym
biznesem nieruchomości
w jednym miejscu.

Property Management

Property Management dla SAP Business One
Integruje najważniejsze funkcje biznesu
Zarządzaj całym biznesem – m.in. stanem posiadania,
dokumentacją, umowami, najmem, rozliczeniami
a także księgowość w jednym systemie.
Upraszcza eliminując powtórzenia
Wprowadzone informacje są na bieżąco dostępne
w całym systemie eliminując wielokrotne
wprowadzanie danych i zmniejszając liczbę błędów.
Oszczędza koszty dzięki automatyzacji
Typowe operacje jak fakturowanie umów czynszowych
i mediów, indeksacje stawek, rozliczenia opłat
wspólnych wykonywane są błyskawicznie dzięki
dedykowanym kreatorom.
Zapewnia przejrzystość działania
Alarmy monitorują i zawiadamiają, gdy zdarzy się coś
ważnego, raportowanie dostosowane do potrzeb
poszczególnych grup użytkowników, procedury obiegu
dokumentów dla zapewnienia przepływu pracy.
Wskaźniki monitorują najważniejsze procesy.
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Funkcjonalności

EWIDENCJE OBIEKTÓW

ELASTYCZNE I DOKŁADNE FAKTUROWANIE

UMOWY NAJMU

Kompletne i aktualne informacje
o nieruchomościach i najemcach.

Proste i złożone zasady fakturowania,
uwzględnianie obniżek czynszu,
rabatów i CAPów.

Dostępne „od ręki” informacje o szczegółowych
warunkach i terminach umów,
zabezpieczeniach i gwarancjach najemców,
bieżących i planowanych przychodach oraz
automatycznie naliczanym czynszu.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

OBSŁUGA WIELU SPÓŁEK CELOWYCH

KONTROLA KOSZTÓW

Wbudowane kreatory do automatyzacji
fakturowania, indeksacji, rozliczeń opłat
eksploatacyjnych.

Wsparcie finansów i księgowości, zgodność
z MSSF, wielowalutowość, transakcje ICO,
integracja z systemami bankowymi.

Kontrola kosztów w odniesieniu do budżetu,
procedury autoryzacji, planowanie
przychodów, czynszu i raportowanie NOI.
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Korzyści biznesowe

Kontrola w zarządzaniu
uzyskujesz pełen obraz nieruchomości, dzięki zgromadzeniu wszystkich potrzebnych informacji w jednym miejscu,
oraz łatwy i bezpośredni dostęp do danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością komercyjną,
w tym między innymi: stanu posiadania, dokumentacji, umów najmu, rozliczeń,
a także fakturowania czynszów i innych spraw księgowych.

Zmniejszone ryzyko powstania błędów w zarządzaniu
dzięki przechowywaniu wszystkich informacji w jednym miejscu, oraz jednokrotnej ich rejestracji, redukujesz ryzyko
pomyłek, przeoczeń i powtórzeń dotyczących zarządzania nieruchomością komercyjną.
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Korzyści biznesowe
Wygoda i elastyczność
Property i Facility Management dla SAP Business One jest intuicyjny i prosty w nauce, dostępny w wielu wersjach
językowych, a jego wdrożenie umożliwia dostosowanie go do indywidualnych oczekiwań i potrzeb w zależności od
rodzaju zarządzanej nieruchomości i specyfiki Twojej firmy.

Kontrola 24h
Property i Facility Management dla SAP Business One to współczesne narzędzie stworzone po to, by jak najefektywniej
kontrolować nieruchomości komercyjne – oprogramowanie dostępne w aplikacji webowej, oraz wysyła alarmy
monitorujące, które zawiadamiają osobę zarządzającą, gdy zdarzy się coś ważnego.
Oszczędność czasu
Property i Facility Management dla SAP Business One daje Ci szybki wgląd w umowy, automatyzuje korespondencję,
ułatwia bieżące wsparcie dla najemców, jak i wszystkie sprawy księgowe i techniczne nieruchomości – program po
prostu oszczędza Twój czas.
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