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conține toate funcțiile pentru un Facility Management comercial, tehnic și infrastructural.  Funcțiile sunt puse la 

dispoziție de către eSIP ca SaaS (Software as a Service). Baza pentru un Facility Management semnificativ și profesional 

este un registru cu suprafețele clasificate ale obiectelor și cu echipamentele tehnice ale acestora.

gestionează toate datele necesare pentru procesele financiare relevante și pentru valorificările unui Facility

Management ca spre ex.: bilanțul în timpul sau la sfîrșitul anului, planificarea financiară, tranzacțiile de plată prin bancă

și prin oficiul poștal, planul contului clienților, contabilitatea chiriașilor, debitorilor și creditorilor.

Conține toate funcțiile necesare pentru gestionarea datelor și procesele pentru o administrare eficientă a bunurilor

imobile. Planul tipului de costuri constituie  baza pentru întocmirea bugetului de costuri și a veniturilor din chirie,

pentru facturarea costurilor de încălzire și a costurilor de exploatare, pentru decontarea serviciilor și întocmirea

situației financiare.    

este baza pentru un management eficient  al comenzilor. ID∙CloudOP  face posibilă definirea diferitor tipuri de comenzi

și este astfel inclus în procesele zilnice.

este un sistem complet pentru o structurare financiară a proiectelor cum ar fi clădirile renovate, construcțiile noi,

renovarea unui apartament sau structurarea altor proiecte ce nu sunt legate de construcții. Toate funcțiile sunt complet

integrate în sistemul ID∙Cloud.

conține toate funcțiile necesare pentru gestionarea financiară a activelor, planifică viitoarele decontări și dobînzi, dar le

calculează și pe cele curente. Valoarea contabilă a activelor, valoarea internă, valoarea calculatorică, valoarea de

reprocurare sunt mereu actuale.   

este integrat în toate funcțiile ID∙Cloud. IDCRM este aplicat mai ales în închiriere, în managementul evenimentelor și

pentru acordarea unuei comenzi. Profitul durabil este rezultatul utilizării consecvente a  IDCRM prin integrarea deplină

în softul de comunicații de birou și în managementul documentelor.

creează decontarea salariilor pentru angajați și pentru îngrijitorii clădirii. Cu interfața inclusă în ID∙CloudHR la

ID∙CloudFI și la ID∙CloudCO costurile forței de muncă sunt atribuite proprietății imobiliare și transferate în contabilitatea

financiară. Diverse valorificări și documente, cum ar fi certificatul de salariu, sunt incluse.

în Facility Management face procesele comerciale structurate și standardizate. Standardizarea duce la o creștere a calității, 

procesele structurate duc la economisirea timpului și totodată la creșterea satisfacției clienților.



Platformele Hardware

Sistemele companiei InterDialog Software AG pot fi instalate pe toate platformele hardware.

Pentru sistemele Apple este necesar de instalat componentele Microsoft Windows corespunzătoare, deoarece ID∙Cloud 

este dezvoltat pentru platforma Windows. 

Pentru dispozitivele mobile sunt dezvoltate doar funcții care pot fi utilizate în mod semnificativ pe partea frontală.



Clienții noștri
Baugenossenschaft der

Strassenbahner von Zürich 

Bernasconi Tapeten,

Aarburg
Genossenschaften

- Zürich

- Ostschweiz

- Genève

- Vaud

- Neuchâtel 

http://www.bszimo.ch/
http://www.bernasconi.ch/
http://www.deck.ch/
http://www.denner.ch/index.htm
http://www.huk.de/-snm-0177507459-1173699361-00c440000c-0000001018-1174311737-enm-index.jsp
http://www.roentgenhof.ch/index.cfm
http://www.gkb.ch/
http://www.prestige.ch/
http://www.tenovis.ch/
http://www.uniqueairport.ch/
http://www.wotreva.ch/
http://www.zueblin.ch/
http://www.bern.ch/leben_in_bern
http://www.migros-luzern.ch/index.php
http://www.suter-immo.ch/index.php?menu=start
http://www.migros.ch/Migros_DE/Content/
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FM-Sistem
FM comercial 

FM tehnic 

FM infrastructural

Baza centrală

de date a adreselor

Management 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

Funcțiile întregului FM sistem

Contabilitatea multi-chiriaș

Contabilitatea investițiilor

Decontarea proiectului

Gestionarea contractelor

Gestionarea arendei

Factura costurilor de exploatare

Carte cu informația clădirilor

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 

Compensarea serviciilor interne și străine

Decontarea mediilor

Condominium

Gestionarea contului de depozit



Management Organizația Angajator

Partener
Managementul

clădirilor

Clienți

Gestionarea 

Investițiilor
Ipotecă Achiziții

Întreținerea 

Decontarea

proiectului

Gestionarea

cadastrului

Creditor

Proprietar

Parteneri dif.

Interesat

Chiriașul

Proprietarul

Imobiliare

Clădiri Teren

Etaj

Obiecte

Obiect de 

închiriere

Obiecte 

utilizabile

Proprietatea
Centru de

profit

Raport 

financiar

Capitol de

Costuri aux.

Managementul

polițelor de

asigurare

Contract 

de 

arendă

Model de date FM Sistem



Datele clienților și structura acestora

• Administrația: ID-CloudRE poate include mai multe administrații. Administrația este termenul 

generic pentru toate datele:

- clieților subalterni, inclusiv a tuturor datelor relevante ale contabilității ca planul                                      

contului, obiectul și centrul de cost, etc.

- partenerilor și adreselor

• Proprietate: Toate imobiliarele, clădirile, etajele, obiectele și spațiile sunt obiecte independente 

de date. Indiferent de proprietari (clienți), imobiliarele și suprafețele sunt unice și pot  

fi organizate geografic în dependență de țară, regiune, adresă.

• Partener Un partener cu toate datele (cum ar fi adresele, tipurile de parteneri) este de obicei  

un obiect independent care apare în sistemă o singură dată și este asumat doar 

administrației. În cazul în care sunt introduse mai multe administrații în sistem, 

partenerii pot fi asumați acestor administrații.

• Angajat Angajatul (propriu sau străin) este un obiect  independent fără relație ierarhică.

• Alte date       - Textele standard (unele dependente de client).

- Model de documente pentru documente externe

- Ulitizator și utilizator-grupe

- Banca principală

- Lista de coduri poștale

- ș.a.

Lista de mai sus nu este completă. Au fost numite și explicate doar cele mai importante date și structura

acestora.



Contabilitate – Date generale -1

ID∙Cloud∙RE este un sistem complet cu tote funcțiile pentru gestionarea unui imobiliar complex, dar și cu o contabilitate completă 

necesară care include:

- o contabilitate financiară

- facturarea cheltuielilor de exploatare pentru:

- decontarea costurilor de încălzire și de funcționare

- factura imobiliară în mai multe etape cu posibilitatea de calculare a randamentelor și a indicatorilor

- decontarea costurilor directe în dependență de tarif (mass – media de toate tipurile)

- contabilitatea internă a costurilor

Sunt disponibile toate funcțiile necesare de înregistrări contabile și de decontare a costurilor. În standard sunt incluse numeroase 

valorificări. 

Cu ajutorul generatorului de rapoarte ID∙Report, utilizatorul poate crea rapoarte și rezumate grafice individuale.

Regulile contabilității ID∙CloudRE se bazează pe concesiunea totală a unui document.

- La crearea sau generarea automată a unui document se va referi la:

- contul financiar

- tipurile de costuri

- registrele auxiliare debitor și creditor, purtător de costuri sau capitol de costuri

- Anul fiscal, luna de înregistrări contabile și perioada de lucru productiv

- anul fiscal nu trebuie să coincidă cu anul calendaristic

- perioada de lucru productiv este considerată ca periodă de restricție pentru facturarea costurilor de încălzire și a costurilor

suplimentare



Contabilitate – Date generale -2

- Prin înregistrarea documentului în caz de afaceri, datele contabile pentru deduceri, indicatorii și alte calcule pot fi 

analizate și apreciate.

- Domeniul de afaceri este alocat partenerilor individuali în managementul de parteneri. Un partener poate fi atît debitor cît 

și creditor. Un chiriaș poate fi spre exemplu furnizor, îngrijitor sau proprietar. Cu toate acestea partenerul va fi introdus în

sistem o singură dată. La înregistrarea documentului la partener trebuie să fie adăugat și domeniul de activitate. În așa fel va

fi disponibilă o contabilitate a debitorilor și creditorilor în dependență de domeniul de afaceri.

Paginile următoare arată întreaga funcționalitate a unui sistem de contabilitate complet și modern.



Prezentarea generală a contabilității financiare

Contabilitate financiară

cu valută

străină

Estimările costurilor financiare

Plan de conturi străine

Standard – Raportare
- Extras de cont

- Soldul total și bilanțul de închidere

- Limita tranzitorie 

- Protocolul rotației

- Bilanțul și comparația anuală

- Contul de profit și comparația

anuală

- Acordul clienților

- Indicatori

- Calcul de lichiditate

- Calcule pentru fluxul de capital

Raportare individuală BI

Funcțiile înregistrărilor contabile

Registre subsidiare Debitori
Funcțiile înregistrărilor contabile

- Factura

- Nota de credit

- Anularea automată

- Factura finală

- Decontarea documentului

Standard – Reporting
- Extras de cont

- Soldul total și bilanțul de închidere

- Lista de propuneri de plată

- Protocol de propuneri de plată

- Înștiințare de plată

- Lista de somații

- Protocol de somație

- Somație/ Nr independent de

niveluri de somații

- Confirmări de venituri 

Raportare individuală BI

Metode de bugetare /prognozare

Limita tranzitorie

Prezentarea  reportului în

cont nou

Consolidarea

Rotația automată a conturilor

ABACUS / SAP-Interfețe

Servicii informaționale

- Extras de cont

- Afișarea documentului

- Soldul contului după anii

fiscali

- Reminder

Cont colectiv după

domeniul de afaceri

Gestionarea poștală

Somație de plată

Recuperarea datoriilor

Diverse modalități de plată

Report automat în cont

nou

Registre subsidiare Debitori



Prezentarea generală a calculării costurilor

Calcularea 

costurilor Planul tipurilor de costuri

Planul conturilor externe

/străine

Standard – Raportare

- Extras de cont

- Soldul total și bilanțul rezultatelor

- Limita tranzitorie și protocolul

Rezoluției

- Comparațiile planificate și reale 

- Acordul clienților

- Indicatori

Raportare individuală BI

Funcțiile înregistrărilor contabile

Factura capitolului

de costuri

Funcțiile înregistrărilor contabile

- facturarea internă a costurilor

- Alocarea automată a costurilor
- Capitol de costuri > Capitol de costuri

- Capitol  de costuri > Plătitori

- Plătitori > Plătitori

Standard – Raportare 
- Extras de cont / Centru de costuri

- Comparațiile planificate și reale /

Centru de costuri

- Extras de cont / plătitori

- Comparațiile realizare-planificare

a costurilor/ plătitorii

- Protocolul alocărilor

- Indicatori

- ș.a.

Raportare individuală BI

Metode de bugetare /prognozare

Limita tranzitorie

Consolidarea

ABACUS / SAP- Interfețe

Serviciile informaționale

- Extras de cont

- Prezentarea documentului

- Comparațiile planificate și reale 

comparaiile anuale

Cesiunea capitolelor de

costuri Decontarea

creditului și a costurilor

suplimentare

Cesiunea plătitorilor

Imobiliare / Clădiri

Plătitorii și

planul tipurilor de costuri

Calendarul alocărilor

Schema alocărilor (BAB)

Planul de bază a tipurilor

de costuri

Calcularea plăților

Consolidarea



Baza de date a partenerilor și adreselor – date generale

Baza centrală de date a partenerilor și adreselor cuprinde toți partenerii pentru toate funcțiile întregului sistem.

Partenerul va fi creat o singură dată indiferent de numărul de clienți. 

Un partener poate cuprinte un număr nelimitat de domenii de afaceri. Domeniile posibile de afaceri sunt:

- Chiriaș

- Proprietari de condominium

- Debitor

- Interesat

- Creditor

- Centre de servicii

- Agent de asigurare

- Bănci

- Clienți

- Proprietari

- ș.a.

În dependență de domeniul de afaceri trebuie să fie introduse informațiile corespunzătoare.



Baza de date a partenerilor și adreselor– Prezentarea funcțiilor

Parteneri și adrese
Tipurile de adrese

- liber configurabile

- fără restricție

Contacte

- Nume, date personale

- Tel. Fax / Email

- Indicatorii limbii

Tipuri de conturi

- liber configurabile

- fără restricție Standard – Raportare
- Lista de adrese 

- Managementul documentelor

- Business Directory

- Registrul încasărilor

- Registrul plăților

- Prezentarea vînzărilor

- Registrul domeniilor de afaceri

- Datele etichetelor

Raportare individuală BI

Adrese

- Valabilitatea de la-pînă la

-Tel./Fax / Email

- Indicatorii limbii

Date personale ale partenerilor

Datele companiei

Catalog de adrese

Parteneri și adrese
Relația partenerilor

BKP Catalog

Datele de plată și incasare

-Nr participantului.

- Conturi cu verificare poștală

- Conturi bancare

Domenii de afaceri
- Informații somație

- TVA-Nr. / Coduri

- Date de solvabilitate

Relații

- Contracte de chirie

- Documentele înregistrărilor

contabile

- Comenzi



Managementul clădirilor – date generale

Datele managementului clădirilor sunt o bază pentru toate funcțiile managementului imobiliar. Structurile sund descrise mai 

detaileat pe pagina următoare.

Toate suprafețele (obiectele și spațiile) sunt clasificate în conformitate cu standardele suprafețelor. În Elveția suprafețele 

sunt clasificate la moment exclusiv în fucție de SIA 416 respectiv DIN277.

Datorită registrului cu informația despre clădiri schimbările suprafețelor pot fi înregistrate în orice moment.

Registrul contractelor rămîne neschimbat. Doar în cazul cînd apare o schimbare de contract în privința suprafeței, sistemul 

va prelua noile versiuni de suprafață ale registrului de spațiu în registrul contractelor. 

Pentru decontarea costurilor de încălzire și a celor suplimentare este valabilă starea suprafețelor din registrul cu informația

despre clădiri pentru întreaga perioadă de decontare. Repartizarea costurilor va fi recalculată odată cu schimbarea suprafeței.



Managemntul clădirilor – structura

Bunuri 

imobiliare

Teren

- Data primirii și expedierii

Clădiri

- Data primirii și expedierii

1

-

n

Etaje

- Data primirii și expedierii

Obiecte / Spații

- Data primirii și expedierii

Obiecte - Clasificarea 

Versiunea etajului

- valabil – din data

Obiect-/ versiunea spațiului

- valabil – din data

Tehnica / Infrastructura 

Infrastructura 

Tehnica / Infrastructura 

Tehnica

Tehnica / Infrastructura 

Cadastru

Cadastru



Managementul clădirilor – Prezentare de date

Proprietate imobiliară
- Număr și descriere

- Tip

Adrese

Registrul proprietarului

Standard – Raportare

Bunuri imobiliare - listă

- Purător de costuri - listă

- Prezentarea infrastructurii

- Lista proprietarilor

- Lista de active

- Lista proprietăților imobiliare

- Prezentarea veniturilor

- Prezentarea suprafețelor și chiriilor

- Comparație realizare-planificare a 

costurilor

Raportare individuală BI

Informația infrastructurii

TVA

Valorile imobiliare Evaluări imobiliare

Purtători de costuri

Plan de buget și prognoză

Clasarea costurilor reale și

suplimentare
Capitol de costuri



Managementul clădirilor – Prezentarea datelor

Clădiri

- Număr și descriere

- Tip

- Oficiu de mediere/conciliere

- Întreținere

- Poziție și regiune

- Data expedierii și primirii

Adresă

Registrul proprietarului

Standard – Raportare
- Registrul clădirilor

- Registrul purtătorilor de costuri

- Prezentarea echipamentului

- Registrul proprietarilor

- Lista de active

- Prezentarea veniturilor

- Prezentarea suprafețelor și chiriilor

- Comparație realizare-planificare a 

costurilor

Raportare individuală BI

Informații echipament

TVA - optare

Valorile clădirilor

Purtători de costuri

Plan de buget și prognoză

Clasarea costurilor reale și

suplimentare
Capitol de costuri



Managementul clădirilor – Prezentarea datelor

Etaj

- Număr și descriere

- Tipul etajului

- Data de acces

- Data expedierii

Registrul proprietarilor

Standard – Raportare
- Registrul purtătorilor de costuri

- Prezentarea echipamentului

- Registrul proprietarilor

- Prezentarea suprafețelor și chiriilor

-- ș.a.

Raportare individuală BI

Informații echipament

TVA - Optare

Purtători de costuri

Etaj - Versiune
- Valabil – din data de

- Suprafața totală și net

- Înălțimea

-- ș.a.



Managementul clădirilor – Prezentarea datelor Obiectiv / Spațiu

Obiectiv

- Număr și descriere

- Tipul obiectivului

- Data de acces

- Data expedierii

Registrul proprietarilor

Standard – Raportare
- Registrul purtătorilor de costuri

- Prezentarea echipamentului

- Registrul proprietarilor

- Prezentarea suprafețelor și chiriilor

Raportare individuală BI

Informații echipament

Tipurile de chirii și prețuri

Purtători de costuri

Obiectiv - Versiune
Valabil – din data de

- Clasa suprafeței DIN 277

- Netto m2

- Brutto m2

- Numărul de unități

- Optat da / nu

- Numărul camerelor



Gestionarea contractului de arendă – definiții generale

Gestionarea contractului de arendă ID∙Cloud∙RE este în stare să administreze toate tipurile de contract cu acceași funcție de 

sistem. Pe baza tipului de contract, în care fiecate tip de contract va fi parametrizat:

- trebuie să fie introduși anumiți parametri

- vor fi efectuate anumite calcule

- va fi generat un document în dependență de tipul de contract

- va fi creată o factură în dependență de tipul de contract

- vor fi generate înregistrări contabile după anumite reguli

Următoarele funcții vor fi realizate de funcția de contract:

- Generarea planului – Documente contabile pînă la sfîrșitul bugetului – Perioadă

- Corectarea automată a înregistrărilor contabile prin schimbarea de început / sfîrșit al contractului și valorile locative

- Generarea automată a stornării, a notei de credit și a cheltuielilor suplimentare

- Schimbarea automată a veniturilor din chirie pentru contractele de index

- Generarea automată a datelor importante, cum ar fi opțiunea, acțiune următoare, etc.

Pot fi definite următoarele modalități de plată:

- Facturarea: factură unică, factură colectivă, document intern de înregistrări contabile

- Încasări – Interval: lunar, trimestrial, semi-anual, anual

- Tip de scadență: în avans, plată suplimentară

- Schimbarea partenerului de încasare: prin introducerea unui alt partener



Componentele contractului  

Gestionarea contractului - Apartament

- Spații de birou

- Spații comerciale

- Zone de depozitare

- Parcare / Garaje

Chirie în dep. de venit

Componentele de schimbare ale chiriei

- Index

- Rata de referință

- Costuri de exploatare forfetar

- Costuri de exploatare valoare mijlocie

- Investiții cu valoare crescîndă

Arendă

Drept la construcție

Modalitate

Împrumut

Chirie

Partenerul de contract

Purtător de costuri - clasificarea

Durata contractului

- început și sfîrșit

Termeni de reziliere

Layout contract

Cauțiuni

Răspundere

Mangementul documentelor

Paramentrul principal

Obiectul contractului

-Unități de obiective

- Suprafețe

- Infrastructuri

Condițiile de plată

Rezerve de închirieri

- Chirie local și district

- Randament brut de acoperire a costurilor

- Randament net de acoperire a costurilor

- Investiții cu valoare crescîndă

- Chirie minimă

- Acont – Chirie

- Reduceri de introducere

- Rată de referință

- Rată de costuri

Formula de calcul



Conceptul ID - Dashboard – interfață transparentă a sistemului  

ID – Dashboard este centrul de informare pentru toate procesele, este controlul, dar și comunicarea tuturor partenerilor unui 

bun imobil. Pentru fiecare grup de utilizator poate fi creat un dashboard separat și, în același timp, este reglat și sistemul 

de autorizare pentru fiecare utilizator.



ID∙Cloud∙RE  - Structura Dashboard  

Bara laterala ConținutPanoul meniu



Funcția de căutare (de ex. partener/adresă)  

Toate funcțiile de căutare sunt structurate logic și conțin informațiile necesare pentru o căutare rapidă. Fereastra ,căutare,

conține toate funcțiile pentru o prelucrare rapidă. Odată introduse criteriile de căutare pot fi salvate și recuperate pentru o 

căutre repetată. 



Cockpit  

Sistemul dispune de o varietate de funcții Cockpit, care oferă automat utilizatorului informații importante la momentul potrivit. 

Acest lucru îmbunătățește calitatea muncii și mărește satisfacția comunicării între toți partenerii.



ID∙SI  - Funcțiile datelor de bază

Sistemul



ID∙SI - Funcțiile datelor de bază



Notițe 

Pentru toate zonele pot fi introduse notițe cu dată, tip, titlu și text. Acestea pot fi accesate / recuperate direct sau în totalitate.

Notițele sunt accesibile tuturor utilizatorilor.



M I S - ID∙Cloud∙RE  - Comentarii

Sistemul



ID∙Reporting - Raportarea

Sistemul



ID∙SI - Gestionarea documentelor



ID∙SI - Desktop 

Sistemul



Gestionarea documentelor și arhiva de documente

Numărul mare de documente pe care le crează sistemul ID∙Cloud∙RE este generat de diferite funcții ale sistemului.

Toate documentele sunt pregătite, tipărite și la dorință arhivate de MS-Office, Word sau Excel.

Toate informațiile necesare pendru pregătirea și arhivarea documentelor în LAN și WAN sunt păstrate în baza de date de 

către ID∙Cloud∙RE. La fel pot fi integrate logo-uri și semnături.

Documentele primite (scrisori, grafice)

Pentru arhivarea documentelor primite ID∙Cloud∙RE pune la dispoziție o funcție corespunzătoare a sistemului. În catalogul 

de documente va fi explicat cum și unde  trebuie arhivat documentul.

Arhivarea email-urilor și a documentelor prin MS-Office

ID∙Cloud∙RE pune la dispoziție un Plug – in pentru integrarea MS-Office în ID∙Cloud∙RE pentru arhivare. În așa fel email-

urile în Outlook pot fi transferate automat de către ID∙Cloud∙RE în arhiva de  documente. Aceasta este valabil pentru Word 

și Excel.



Gestionarea documentelor și arhiva de documente

Generarea documentelor cu modelele în Word în exemplul facturii pentru chirie

Funcția sistemului

Factura ptr arendă

Partener- / Adresă –

- Nume

- Adresa facturării

- Persoana de contact

Datele contractului

- Obiect - Date

- Încasări - Date

Document - Date

- Componentele arendei

- Prețuri

Datele clientului

- Nume

- Datele TVA

- ESR - Date

Angajat – Date

- Nume

- Tel. / Fax / Email

ASCII

File

Word

Model

MS-Office (Word)

Funktion

Serienbrief

Catalog de documente

- Loc de printare

- Loc de depunere

- Sistem de arhiv

Document

Factura ptr

arendă

Arhiva de

documente

MS-Office (Word)

Funcție

Scrisoare în serie



Procedura de autorizare – Prezentarea grafică

Grupe de utilizatori

Aplicații

Grupe de utilizatori

Angajat

Date principale

Drepturi pentru

Mandant

Kostenträger

Partnerart

Finanzkonto

Kostenart

Tip de decontare

Workflow

Administrația

Prelucrarea funcției

Client

Purtător de costuri

Tip de parteneri

Cont financiar

Tip de costuri

Prelucrarea datelor

- depunere

- schimbare

- afișare

- ștergere

- depunere

- schimbare

- afișare

- ștergere

- drept legat de 

valoare



Procesul de autorizație – Definiții

Procesul standard de autorizație pentru sistemul ID∙Cloud∙RE este un sistem închis. Acesta se bazează pe grupele de 

utilizatori și pe utilizatori ce aparțin grupelor. Funcțiile de prelucrare și procesare ID∙Cloud∙RE sunt atribuite grupelor 

individuale de utilizatori. Numărul grupelor de utilizatori și al utilizatorilor este infinit. Pentru autentificarea fiecărui utilizator 

în sistemul ID∙Cloud∙RE trebuie introdusă parola care inițial este identică cu id-ul utilizatorului. ID-ul utilizatorului este de

max. 10 cifre și poate fi definit în mod liber. 

La autorizarea pentru funcțiile de prelucrare și informare pot fi acordate drepturi pentru:

- clienți

- purtători de costuri (imobiliare, clădiri)

- conturi financiare individuale

- tipurile individuale de costuri 

- tipurile individuale de decontări

- etc.

La fel pot fi acordate drepturi pentru prelucrarea elementelor individuale de date, a conținutului și valorii.



Procesul de autorizație – Setările sistemului

Parola - Regulă

Regulile de autorizație pentru organizarea de 

date a poziției de management și a centralei



eSIP AG  Kunde

eSIP AG Centrul IT

Soluția IT: Hosting eSIP

Internet

F
i
r
e
w
a
l
l

Citrix - Server ID∙CloudRE 
(Windows 2012)

Serverul bazei de date
(Windows 2012)

Securitatea 

datelor

Arhiva de 

documente

Imprimarea  

în masă

Supraveghere /

Help Desk

Imprimare unică sau în masă

ID∙CloudRE Citrx - Client



Infrastructura IT

Soluția IT: Client – Server 

ID∙CloudRE
Serverul bazei de 
date (Windows 2012)

Securitatea

datelor

Imprimanta pentru

imprimări unice și în masă

ID∙CloudRE

Client-1 Client-2 Mai mulți clienți

Fișier - Server
pentru gestionarea 

documentelor
(Windows 2012)

Internet – Conexiune

pentru Help Desk și

pentru tranzacții



Structura costurilor Soluția Client – Server (Instalarea la client)

Poziția Preț în EUR

ID-IMMO Sistem de bază Licența p/u un singur utilizator
- inclusiv baza de date și software-ul terț

8.000,00

ID-IMMO Sistem de bază Licența p/u mai mulți utilizatori
- Licența pentru server
- 2. – 4. Utilizatori – Licență
- 5. – 8. Utilizatori – Licență
- 9. – 16. Utilizatori – Licență

8.000,00

4.000,00

3.000,00

2.000,00

Servicii pentru
- Instalarea sistemelor și a bazei de date
- Parametrizarea și introducerea ID-IMMO
- Instruirea angajaților

Conform listei de 

prețuri

Taxe pentru întreținere
- Taxa anuală a tuturor taxelor de licență

15%



Structura costurilor pentru soluția Hosting

Poz. 1: Taxa de utilizare pentru sistemul complet ID-IMMO:
- Suport

- Release - schimbare

- Internet Help – Desk

- Parametrizarea standardă s sistemului

- Standard – Layout pentru documentele clienților, ca de ex. Contracte de închiriere, facturarea chiriei, somație, 

scrisoarea în serie, etc.

- Calcularea prețului:

pachetul minim pe an va fi de EUR 2.400,00

Venit net din chirie în mil. EUR  / an Taxa anuală în % Taxa anuală în EUR

0 – 10 mil. 0,15 max. 15.000,00

10 – 20 mil. 0,13 max. 26.000,00

20 – 50 mil. 0,11 max. 55.000,00

ab 50 mil. 0,09

Poz. 2 Servicii de introducere (conform listei de prețuri) :
- Instalarea bazei de date ID-IMMO 

- Conectarea la rețea WAN între eSIP AG și client

- Introducerea și menținerea ID-IMMO

- Instruirea angajaților

Poz. 3 Costurile de funcționare pentru:
- Utilizarea serverului incl. Spațiu de stocare

- Backup / Recovery, securizat extern

- Reuniuni de proiect, asistență tehnică etc.



ID – IMMO

un sistem mereu actual


