EFEKTÍVNE RIEŠENIE PRE
FACILITY A PROPERTY MANAGEMENT
EFEKTÍVNE RIEŠENIE PRE ZÁKAZNÍCKY SYSTÉM
V OBLASTI VÝROBY A DODÁVKY ENERGIÍ
Chastia FM je prvý pôvodný slovenský CAFM/CMMS/CIFM/CIS/GIS systém pre evidenciu, správu, prevádzku, údržbu majetku a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku.
Systém je plne modulárny, vďaka čomu si môže každá spoločnosť vyskladať len tie moduly, ktoré potrebuje pre riešenie svojich každodenných
potrieb v oblasti Facility a Property Managementu, oblasti energetického
manažmentu a tiež výroby a dodávky energií a služieb.
Chastia Helpdesk je webové rozšírenie systému Chastia FM pre zadávanie, správu a riešenie požiadaviek na údržbu v prostredí internetového
prehliadača. Systém je pripravený na spracovávanie veľkého množstva
požiadaviek podľa vyšpecifikovaných pravidiel a workflow.

Spojením týchto dvoch systémov ponúkame hotové riešenia
určené najmä pre:

Správcovia objektov
Banky • Školy • Hotely • Administratívne
budovy • Nemocnice • Obchodné centrá
• Obchodné reťazce • Realitné kancelárie
• Bytové družstvá a podniky

Tepelné hospodárstva
Teplárenské spoločnosti
Výrobcovia a dodávatelia tepla • Dodávatelia vody • Dodávatelia elektriny •
Dodávatelia plynu

Energetické spoločnosti
Energetickí audítori • Hľadanie
a vyčíslovanie úspor spotrieb energií
• Energetický manažment
• Monitoring & Targeting

Všetci ostatní, čo vlastnia alebo potrebujú spravovať majetok

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU...
Naše riešenia efektívne dopĺňajú Vaše ostatné informačné systémy zavedené v spoločnosti. Na jednej strane
sú to manažérske a ekonomické informačné systémy a na strane druhej technické systémy.
Pri nasadzovaní riešenia sa opierame o Vaše požiadavky, naše dlhoročné know-how v oblasti správy majetku
a informačných technológií, a samozrejme upravíme riešenie na mieru tak, aby vždy plne vyhovovalo Vašim
potrebám.

Ekonomické
a manažérske
systémy

CAFM systém
Chastia FM a Chastia Helpdesk

Technické
systémy
(Dispečing, MaR, ...)

Facility and Property Management
Energy Management

NASADENÍM SYSTÉMOV OKREM INÉHO ZÍSKATE AJ 
•

Kvalitnú evidenciu majetku
Základom systému Chastia FM je efektívne a rýchle vyhľadávanie informácií o spravovanom majetku v databáze
alebo priamo v mapách a výkresoch. Jednoduchým spôsobom nájdete všetky relevantné informácie o danom
objekte alebo zariadení zo všetkých modulov riešenia.

• Prehľad o stave evidovaného majetku, plôch, zariadení
Vždy a v každom momente budete okamžite informovaní o stave Vašich spravovaných objektov, plôch, zariadení.

• Kvalitnú správu a vytváranie zmlúv, faktúr, vyúčtovaní
Správa zmluvných vzťahov, automatické generovanie zmlúv, sledovanie celého životného cyklu zmluvných vzťahov až po možnosť generovania zálohových predpisov, splátkových kalendárov, faktúr a vyúčtovaní za prenajaté/spravované priestory, služby, energie.

• Efektívny energetický manažment a neustály prehľad o spotrebách energií
Energetický manažment, ktorý zabezpečí kvalitné sledovanie spotrieb energií, ich rozpočítavanie, vyhodnocovanie a pomocou metódy Monitoring & Targeting Vám napomáha hľadať možnosti úspor a ich následne
vyčíslenie v technických aj ekonomických jednotkách.

• Prehľad o plánovaných činnostiach, prehliadkach, revíziách, atď.
Riadenie plánovaných činností, prehliadok, revízií, ciachovaní meradiel, školení, atď. je v prípade systému
Chastia FM úplná hračka. Vďaka prehľadným reportom ste vždy informovaní o stave plnenia alebo neplnenia
plánovaných úloh.

• Možnosť jednoduchého zadávania požiadaviek na údržbu cez internetové rozhranie
(neplánovaná údržba)
Aplikácia Chastia Helpdesk priamo v prostredí internetového prehliadača Vám a Vašim klientom umožňuje
rýchle a prehľadné zadávanie požiadaviek na údržbu, schvaľovanie požiadaviek, sledovanie rozpracovanosti
jednotlivých požiadaviek, ich nákladov a následnú fakturáciu.

• Prehľad o stave riešenia jednotlivých požiadaviek na údržbu
Vďaka efektívnym vyhodnoteniam ste vždy detailne informovaní o aktuálnej rozpracovanosti požiadaviek,
reakčnej doby správcu, ...

MODULY SYSTÉMU

Systémy Chastia FM a Chastia Helpdesk sú plne modulárne, pričom jednotlivé moduly obsahujú množstvo podmodulov, pomocou ktorých zvládnete všetky činnosti spojené s Property a Facility Managementom.
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KONTAKTUJTE NÁS

Vybrané referencie v oblasti Facility managementu,
Energy managementu, výroby a dodávky energií:
• ENGIE Services a.s.
-

AUPARK Bratislava
CENTRAL Bratislava
Poštová banka, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
a ďalšie...

• BK, a.s.

- BILLA, s.r.o.
- Slovak Telekom, a.s.
- Všeobecná úverová banka, a.s.

• STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.
- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
- Slovenská sporiteľňa, a. s.

• PB Servis, a.s.

- Poštová banka, a. s.

• Arridere s.r.o.
• CBA VEREX, a.s.
• CIMEX GROUP
• Continental Matador Rubber, s.r.o.
• Danube Facility Services s.r.o.
- EUROVEA Bratislava

• ENERGOCHEMICA TRADING a. s.
• EUROVEA a.s.
• Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.
- Slovak Telekom, a.s.

• J & T REAL ESTATE a.s.
• Medirex Servis, s.r.o. - člen MEDIREX GROUP
• MEI Property Services s.r.o.
• M-MARKET Reality, s.r.o., Lučenec
• Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
• Nemocnica Poprad a.s.
• Skupina Veolia Energia Slovensko
• SLOVEO a.s.
- JAGUAR LAND ROVER
- PSA PEUGEOT CITROËN

• Správa služieb diplomatickému zboru a.s.
• Svet zdravia, a.s.
• Zeitgeist Asset Management s.r.o.
Ďalšie referencie nájdete na našej internetovej stránke www.chastia.com.
Ak máte záujem o osobné predvedenie systému alebo bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

CHASTIA s.r.o.
Košická 3446/68, 058 01 Poprad, Slovenská republika
tel.: +421 52 426 10 41, fax: +421 52 773 12 49
info@chastia.com, www.chastia.com

0920-FM-SK

LEPŠIE 1 KRÁT VIDIEŤ AKO 100 KRÁT POČUŤ!

