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Přišel čas posunout vaši firmu do digitální éry a k vyšší efektivitě s českým softwarem.
myTEAM® řeší správu dokumentů, řízení projektů, vedení porad a automatizaci
firemních procesů s podporou práce na dálku. To vše je propojeno konceptem
úkolů – základních stavebních kamenů každé firemní aktivity.

ŘÍZENÍ PROVOZU
Správa nemovitosti, byť i jediné, přináší spoustu práce. Ze zákona je totiž nutné provádět
nejrůznější kontroly, odečty a další činnosti. Pokud chcete, aby vaše budovy byly v pořádku,
nevyhnete se také pravidelným opravám. Šikovným pomocníkem vám může být modul
myTEAM® Nemovitosti. Kromě správy budov vám pomůže i s pravidelnou péčí o firemní
vozový park.

PÉČE O NEMOVITOSTI
Sjednocení řízení nemovitostí
Principem modulu je sjednocení správy
nemovitostí do jednoho pracovního prostředí.
Modul přináší dohled a kontrolu nad stávajícím
stavem budov s cílem evidovat veškerou
dokumentaci a zkoordinovat postupy vedoucí
ke kvalitnější údržbě, přehlednější komunikaci
a snížení nákladů na provoz. Taková integrace
řízení sníží chybovost a poruchovost.

Správa budov
Modul Nemovitosti je vhodný pro menší
a střední podniky. Základem je evidence
objektů a jejich údajů. Každá nemovitost má
svého správce, což může být některý z interních
zaměstnanců nebo i firma, která objekt externě
spravuje. Samozřejmostí je možnost zadávat
ad hoc úkoly k nemovitostem komukoliv ve
společnosti, a máte-li zakoupen také modul
Smlouvy, můžete si je k nemovitostem přikládat.

Pravidelné kontroly
U nemovitostí je možno evidovat libovolný
počet plánovaných revizí, které v pravidelných
intervalech vytvářejí úkoly na správce. Správcem
může být zaměstnanec vaší společnosti nebo
externí firma. V druhém případě si pouze
zkontrolujete, že že byla revize opravdu
provedena. Pokud je třeba, lze k takové revizi
založit i ad hoc úkol pro jakýkoliv případ.

Dokumenty, úkoly
K jednotlivým nemovitostem je možné vkládat
dokumenty, jakou jsou například výkresy nebo
stavební deník. Je také možné zadat úkoly na
jednoho nebo více řešitelů, tak abyste měli
přehled o ukončení jednotlivých činností,
např. oprav.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Evidence budov
a pracovních prostorů

Plánování
revizí

Smlouvy a výpisy
z katastru nemovitostí

Agenda pojistných
událostí

Pravidelná
údržba

Usnadňuje správu nemovitostí
včetně plánování revizí a údržby

REVOLUČNÍ DESIGN
myTEAM® je založen na ovládání prostřednictvím panelů místo klasických oken. Toto jedinečné rozhraní nabízí nové možnosti
zobrazování dat a práce se vzájemně propojenými informacemi v několika panelech současně, bez nutnosti zavírat konkrétní
okna v klasickém rozhraní. Umožňuje jak využití širokoúhlých monitorů při práci v kanceláři, tak snadnou práci v terénu na
tabletech nebo mobilních telefonech.
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