
Avantaje

1. Funcționalitatea gestionării complete a facilităților

2. Tehnologia dashboard pentru corelarea datelor și a componentelor 

sistemului

3. Sistem de raportare a utilizatorilor finali pentru rapoarte, grafică și figuri

4. Tehnologie individuală pe ecranul mare al utilizatorului

5. Sistem de tichete complet integrat

• Probleme tehnice

• Cerere de contract

• Cerere generală

6.  Gestionarea documentelor și arhiva de documente



ID∙CloudHR
Human Resource

ID∙CloudPM
Porject Management

ID∙ServiceDesk
Single Point of Contact

ID∙REPORT
Reporting System

ID∙SI
System Integration

ID∙CloudFI
Finace Accounting

ID∙CloudOP
Order Processing

ID∙CRM
Customer Relationship Mgmt

ID∙Document
Document Management

ID∙CloudAM
Asset Management

ID∙CloudCO
Cost Accounting

Avantajul 1 :
- Funcționalitatea gestionării complete a facilităților-



ID∙Cloud∙RE

FM-Sistem
FM comercial

FM tehnic

FM infrastructural

Baza

centrală de date a adreselor

Managementul central

al documentelor

Sistem de raportare BI

pentru valorificări și grafic

Întregul sistem de informații

ale managementului

Managementul datelor

Procedura centrală

de autorizare

Angajați integrați/

Structuri organizatorice

Sistem integrat

de înregistrare a timpului

Contabilitatea multi-chiriaș

Contabilitatea investițiilor

Decontarea proiectului

Gestionarea contractelor

Gestionarea contractelor de arendă

Factura costurilor de exploatare

Registru

Decontarea costurilor interne și externe

Decontarea serviciilor de compensare int. / ext.

Key management

Gestionarea inventarului și a investițiilor

Echipament tehnic

Managementul întreținerii și a defecțiunilor

Facturarea costurilor de exploatare

Decontarea mediilor după tarif

Compensarea serviciilor interne și străine

Decontarea mediilor

Condominium

Gestionarea contului de depozit

Avantajul 1 :
- Funcționalitatea gestionării complete a facilităților -



Avantajul 2 :
- Tehnologia dashboard pentru corelarea datelor și a componentelor 

sistemului -

Help Desk

Raportare

Extras de 
cont

Îngrijitor FM Portal

Agenda

Arhiva de 
documente

Notițe
Contract

URLGoogle Maps

Email
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Avantajul 3 :
- Sistem de raportare a utilizatorilor finali pentru rapoarte, grafică și figuri -



Bara laterală ConținutPanoul meniu

Avantajul 4 :
- Tehnologia individuală pe ecranul mare al utilizatorului -



Avantajul 5 :
- Sistem de tichete complet integrat -



Avantajul 6 :
- Gestionarea documentelor și arhiva de documente -


