
Správa budov
Evidence budov v systému SAFE nabízí elegantní 
a moderní způsob, jak integrovat různorodá data 
vztahující se ke správě nemovitého majetku 
a předložit je uživateli v aktuálním a přehledném 
náhledu.

Spravujte efektivně svůj nemovitý majetek
Řešení pokrývá oblast tzv. facility managementu. Díky němu již nemusíte evi
dovat nemovitý ale i movitý majetek na několika místech, ale získáte tak systém, 
pomocí  kterého  můžete  jednoduše  centrálně  evidovat  a  vyhledat  informace 
o majetku,  související dokumentaci a osobách, které majetek využívají.

Integrujte data do jednoho systému
Prostřednictvím integrace s dalšími provozními systémy organizace lze přebírat 
data  v  nich  uložená  a  zobrazovat  je  v  příslušném kontextu  v  rozhraní  jediné 
aplikace. 

Záznamy o nemovitém majetku
V aplikaci  lze jednoduše  evidovat  a  vizualizovat  členění  nemovitého  majetku 
a jeho částí. Okamžitě tak můžete získat informace o příslušné budově, jejích pat
rech a místnostech spolu s náhledy vektorizovaných plánů vnitřního členění. 

Záznamy o movitém majetku
Můžete evidovat informace o movitém majetku, jeho umístění a osobách, které 
jej využívají. 

Záznamy o osobách
U movitého a nemovitého majetku lze evidovat osoby, které jej využívají – např. 
obsazení jednotlivých místností, nájemce budov. Díky tomu můžete rovněž lépe 
plánovat využití majetku. 

Správa dokumentace
Aplikace je připravena na ukládání dokumentace vztahující se ke stavebně tech
nickým informacím, vektorizovaných plánů jednotlivých objektů či  investicích 
nájemců majetku.

SAFE / Správa budov

KLÍČOVÉ  VLASTNOSTI

 Správa a řízení využití 
majetku v jednotném 
rozhraní

 Integrace s dalšími 
provozními systémy (např. 
geografickými databázemi)

 Podrobná evidence 
movitého a nemovitého 
majetku a jeho umístění

 Evidence osob a subjektů, 
které majetek využívají 

 Správa dokumentace 
k majetku (technická 
dokumentace, investice, 
plány apod.)

HLAVNÍ  PŘÍNOSY

 Centralizovaný systém 
pro správu majetku

 Agregace dat z jiných 
aplikací do rozhraní 
jednoho systému

 Zamezení duplicitní 
evidenci

 Přístup k informacím, které 
se týkají správy a využití 
majetku
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