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Un soft imobiliar profesional

utilizat de ani de zile în Elveția și în Germania

Temele sunt:

� Profit durabil datorită utilizării ID∙CloudRE

Procese importante în management

Structuri pentru o contabilitate semnificativă a costurilor

Sistem automatizat de facturare 

Indicatori

� Registrul ca bază pentru gestionarea profesională a proprietății

Structura clădirilor

Clasificarea suprafețelor pentru calculele de referință și evaluări

Echipamentul încăperilor și echipamentul tehnic

� Ce este Facility Management?

� Prezentarea live



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



ID∙CloudHR
Human Resource

ID∙CloudCO
Cost Accounting

ID∙CloudPM
Project Management

ID∙ServiceDesk
Single Point of Contact

ID∙CloudAM
Asset Management

ID∙CloudFI
Finace Accounting

ID∙CloudOP
Order Processing

ID∙CRM
Customer Relationship Mgmt

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.



Funcțiile pentru un Facility Management profesional

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



Suprafața sistemului ID HAST (InterDialog High Screen Technology)



Suprafața sistemului ID HAST (InterDialog High Screen Technology)
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Sistem de raportare ID·BI· Graphic (ID Business Intelligence Grafic)



Integrarea sistemului Desktop Application ( ID·SI )


