
InterDialog Software AG
Partenerul competent pentru sistemele IT ale

managementului imobiliar și ale contabilității imobiliare



InterDialog Software AG

Oetlisbergstrasse 43

8053Zürich

www.interdialog.ch

info@interdialog.ch

Președinte al Consiliului de administrație : Rudolf von Bachellé, 

Küsnacht ZH

Director General  : Heinz Dornbierer, Zürich

➢ Fondată în 1976

➢ Producător și deținător al sistemelor InterDialog

➢ Centru de competență pentru dezvoltarea sistemelor pentru industria 

imobiliară



Structura actuală a companiei InterDialog Software AG

Titularul licenței ID·Cloud InterDialog Software AG, Oetlisbergstrasse 43, 8053 Zürich

Consultant clienți Elveția eSIP AG

Adresa Alte Landstrasse 110, 8702 Zollikon

Angajați 2

Responsabil   Jean-Luc Grieshaber

Marketing / Vânzări InterDialog Software AG

Adresa Alte Landstrasse 110, 8702 Zollikon

Angajați 1,5

Responsabil  Heinz Dornbierer

Dezvoltarea sistemelor Management Finance Systems S.R.L.

Adresa Chișinău Moldova

Director general și Heinz Dornbierer

acționar

Angajați 6 dezvoltatori de sisteme, vârsta medie aprox. 32, Maeștri în Știință

Responsabil  Vadim Marin

Partener de integrare a              1 persoană

Sistemului în România susținută direct de către MFS Chișinău MD



ID∙FMPortal
(Aplicație web)

ID∙ServiceDesk

Baza de date
(Oracle)

ID∙CloudRE

Baza de date
(Oracle)

ID∙CloudRE
(Aplicația web

Aplicație client-
server)

Sistem de tichete

pentru defecte în sistemele  tehnice Anlagen

pentru chiriași/ proprietari / îngrijitori

Sistem de management comercial pentru

management/  contabilitate / proprietari

Portal de informații / comunitar

pentru chiriași/ proprietari / îngrijitor/ conducere

Arhitectura IT a sistemelor ID·Cloud

pentru managementul facilităților

Servicii web pentru integrarea
datelor imobiliare și a datelor de 

utilizator
ale sistemului ID·CloudRE

Servicii web pentru integrarea 
datelor imobiliare și a chiriașilor

(și a datelor de la sistemele terțe)

ID·ServiceDesk
(Aplicație web)



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/


Serviciile noastre

➢ Întreținerea tehnică și dezvoltarea ulterioară a sistemelor

➢ Gestionarea proiectelor, Implementarea și menținerea sistemelor InterDialog

➢ Dezvoltarea rapoartelor și a graficelor individuale

➢ Definirea și dezvoltarea proceselor

➢ Instruirea privind lucrul cu sistemele InterDialog și cu alte programe Software

➢ ID-IMMO Hosting 

➢ Transferul automat de date din toate sistemele comune de gestionare a 

proprietăților imobiliare

➢ Vânzarea și întreținerea echipamentelor IT, a software-lui und și a rețelelor IT

➢ Consultanța IT pentru servere, calculatoare și rețele



Funcții de administrare a facilităților comerciale

✓ Gestionarea portofoliului imobiliar

✓ Gestionarea suprafețelor / a registrelor de spații

✓ Gestionarea completă a  contractelor pentru suprafețe, unități rezidențiale și echipamente 

tehnice

✓ Sistema de rezervarea a camerei / spațiilor

✓ Procedura de schimbare a chiriei complet automatizată

✓ Facturarea costurilor pentru încălzire conform distribuitorilor, în funcție de consum

✓ Facturarea costurilor suplimentare conform distribuitorilor fixi, în funcție de consum și tarife

✓ Administrarea codominiului

✓ Contabilitatea multi-client, contabilitatea financiară și a costurilor

✓ Contabilitatea debitorilor și a chiriașilor

✓ Contabilitatea creditorilor

✓ Gestionarea activelor și contabilitatea activelor

✓ Comanda

✓ Managementul proiectelor pentru întreținere și  clădiri noi conform planului de costuri pentru 

construcție

✓ Gestionarea documentelor și arhiva de documente

✓ Generator de rapoarte pentru evaluări

Soluția completă pentru administrarea comercială și tehnică a facilităților pentru 

fiecare tip de proprietate și utilizare a proprietății



✓ Managementul suprafeților și a spațiilor

✓ Managementul strategic al spațiilor

✓ Curățenie

✓ Managementul cheilor

✓ Managementul securității și a protecției împotriva incendiilor

✓ Gestionarea inventarului și a activelor

✓ Întreținerea și gestionarea defectelor

✓ Echipament tehnic

✓ Planificarea și simularea mutării

✓ Generator dinamic de rapoarte pentru evaluări

Soluția completă pentru administrarea comercială și tehnică a facilităților 

pentru fiecare tip de proprietate și utilizare a proprietății

Funcții de gestioanarea a facilităților tehnice



ID-FMServiceDesk

Platforma ideală pentru comunicarea între toate persoanele implicate într-o proprietate: administratori de 

proprietăți, chiriați, administratori de facilități și furnixori de servicii pentru:

✓ Defecțiuni ale clădirilor, echipamentelor

✓ Înregistrarea și gestionarea comenzilor a serviciilor interne și externe

✓ Gestionarea acordurilor/contractelor de întreținere și de servicii

✓ Solicitările chiriașilor și utilizatorilor

✓ Înregistrarea și controlul timpului pentra angajații interni și pentru furnixorii externi de servicii

Sistem de tichete

Pentru comunicarea dintre administrație și client



✓ Contabilitate la nivel superior SAP FI/CO , ABACUS

✓ Sistemul de salarizare SAP HR , ABACUS și Sage

✓ Sistem de gestioanare a portfoliului Immopac

✓ Arhivele de documente Therefore (Canon)

✓ CAFM – Sistem I.C.F.M. und conjectFM

Soluția completă pentru administrarea comercială și tehnică a facilităților 

pentru fiecare tip de proprietate și utilizare a proprietății

Interfețe externe



✓ O vastă experiență la implementarea sistemelor de gestionare imobiliară

✓ Dezvoltarea continuă și adaptarea sistemelor InterDialog la schimbarea cerințelor 

pieței

✓ Mulți ani de practică în crearea proceselor în gestionarea facilităților

✓ Toate sistemele InterDialog sunt mereu adaptate la tehnologia actuală

✓ Toate sistemele sunt disponibile pe intra- și internet

✓ O vastă experiență în realizarea interfețelor

✓ Personal calificat care Vă înțelege preocupările și le transformă în soluții optime

7 Gründe für eine Partnerschaft mit InterDialog

Noi creăm un software pentru nevoile și proprietatea Dvs.


