EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE DLA
FACILITY I PROPERTY MANAGEMENT
EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE DLA SYSTEMU KLIENTA
W ZAKRESIE PRODUKCJI I DOSTAWY ENERGII
Chastia FM jest pierwszym, oryginalnym słowackim systemem CAFM/
CMMS/CIFM/CIS/GIS do ewidencji, zarządzania, użytkowania, konserwacji majątku i kontrolowania kosztów użytkowania majątku rzeczowego i niematerialnego.
System jest w pełni modułowy i dlatego każda spółka może pobrać tylko
te moduły, które są jej potrzebne do rozwiązywania codziennych spraw
w zakresie Managementu Facility i Property, obszarze menedżmentu
energetycznego oraz produkcji i dostawy energii oraz usług.
Chastia Helpdesk jest internetowym rozszerzeniem systemu Chastia
FM do zlecania, administrowania i rozwiązywania wymagań dotyczących konserwacji w środowisku przeglądarki internetowej. System jest
przystosowany do przetwarzania dużej ilości zleceń zgodnie z wyspecyfikowanymi zasadami i workflow.

Łącząc te dwa systemy oferujemy gotowe rozwiązania
przeznaczone dla

Administratorów obiektów
Banki • Szkoły • Hotele • Budynki administracyjne • Szpitale • Centra handlowe
Sieci handlowe • Biura nieruchomości
Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty

Gospodarka cieplna
Ciepłownie
Producenci i dostawcy ciepła • Dostawcy
wody • Dostawcy energii elektrycznej
• Dostawcy gazu

Spółki energetyczne
Audytorzy energetyczni
• Poszukiwanie i wyliczanie oszczędności
energii • Menedżment energetyczny •
Monitoring & Targeting

Wszyscy inni posiadacze i administratorzy majątku

ROZWIĄZANIA NA MIARĘ...
Nasze systemy efektywnie uzupełniają Wasze pozostałe systemy informatyczne wprowadzone w spółce.
Z jednej strony są ti systemy menedżerskie i ekonomiczne systemy informatyczne, a z drugiej strony systemy
techniczne.
Przy wprowadzaniu rozwiązania opieramy się o Państwa wymagania, nasze wieloletnie know-how w zakresie
zarządzania majątkiem i technologiami informatycznymi i oczywiście dopasowujemy to rozwiązanie na miarę
tak, aby zawsze w pełni odpowiadało Waszym potrzebom.

Systemy
ekonomiczne
i menedżerskie

System CAFM
Chastia FM i Chastia Helpdesk

Systemy
techniczne
(Dyspozytornie,
AKPiA, ...)

Facility and Property Management
Energy Management

WPROWADZENIE SYSTEMÓW ZAPEWNIA MIĘDZY INNYMI
•

POPRAWNĄ EWIDENCJĘ MAJĄTKU
Podstawą systemu Chastia FM jest efektywne i szybkie wyszukiwanie informacji o zarządzanym majątku w
bazie danych albo wprost na mapach i rysunkach. W prosty sposób znajdujemy wszystkie odnośne informacje
o danym obiekcie albo urządzeniu ze wszystkich modułów tego rozwiązania.

• PRZEGLĄD STANU EWIDENCJOWANEGO MAJĄTKU, POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ
Zawsze i w każdym momencie będziecie natychmiast informowani o stanie administrowanych obiektów,
powierzchni, urządzeń.

• POPRAWNE ZARZĄDZANIE I TWORZENIE UMÓW, FAKTUR, ROZLICZEŃ
Zarządzanie stosunkami umownymi, automatyczne generowanie umów, obserwacja całego cyklu obowiązywania stosunków umownych, aż po możliwość generowania zasad zaliczkowych, kalendarzy spłat, faktur i
rozliczeń za wynajęte/administrowane pomieszczenia, usługi, energię.

• EFEKTYWMY MENEDŻMENT ENERGETYCZNY I CIĄGŁY PRZEGLĄD ZUŻYCIA ENERGII
Menedżment energetyczny, który zapewnia dokładną kontrolę zużycia energii, jej rozliczanie, analizowanie, a
za pomocą metody Monitoring & Targeting pomaga Wam szukać możliwości oszczędności, a następnie wyliczenia ich w jednostkach technicznych i ekonomicznych.

• PRZEGLĄD PLANOWANYCH CZYNNOŚCI, PRZEGLĄDÓW, REWZJI ITP.
Zarządzanie planowanymi przeglądami, rewizjami, cechowaniem mierników, szkoleniem itp. jest w przypadku
systemu Chastia FM bardzo proste. Dzięki przejrzystym raportom jesteście zawsze poinformowani o stanie
realizacji albo zatrzymaniu planowanej czynności.

• MOŻLIWOŚĆ PROSTEGO WPROWADZANIA ZLECEŃ NA KONSERWACJĘ PRZEZ INTERFEJS INTERNETOWY
(KONSERWACJA NIEPLANOWANA))
Aplikacja Chastia Helpdesk umożliwia Wam i Waszym Klientom bezpośrednio w środowisku przeglądarki internetowej szybko i przejrzyście składać zlecenia na konserwację, zatwierdzać warunki, obserwować poziom
wykonania zleceń, ich koszty i ostateczne fakturowanie.

• PRZEGLĄD STANU ZAAWANSOWANIA POSZCZEGOLNYCH ZLECEŃ KONSERWACJI
Dzięki efektywnym analizom jesteście zawsze szczegółowo informowani o aktualnym poziomie wykonania
zleceń, czasie reakcji administratora, ...

MODUŁY SYSTEMU

Systemy Chastia FM i Chastia Helpdesk są w pełni modułowe, przy czym poszczególne moduły zawierają wiele podmodułów, za pomocą których wykonujemy wszystkie czynności związane z Menedżmentem Property i Facility.
Moduły Chastia FM: Moduł Podstawowy, Moduł Grafika, Moduł Katalogi, Moduł Dokumenty, Moduł Powierzchnie i
pomieszczenia, Moduł Zarządzanie i najem, Moduł Energia i usługi, Moduł Majątek, Moduł Sprawdzanie urządzeń,
Moduł Magazyny, Moduł Zasoby ludzkie.

Ewidencja majątku

Stosunki umowne

Obserwowanie wskazań
mierników

Rozszerzona ewidencja
urządzeń technicznych

Karty urządzeń

Generowanie umów

Menedżment energetyczny

Kontrola dostawców
urządzeń i serwisu

Graficzna przeglądarka
wektorowa

Wynajmy

Monitoring & Targeting

Kontrola zużycia obiektów
i urządzeń

Graficzny edytor
wektorowy

Rezerwacje

Importy odliczeń

Planowanie działania,
przeglądy, rewizje, ...

Inteligentne drukowanie
wyktesów

Dostawa usług

Miejsca poboru

Historia pracy

Scentralizowane zarządzanie
dokumentacją techniczną

Dostawa energii

Miejsca pomiaru

Kontrola zmian urządzeń

Zarządzanie dokumentami

Fakturowanie reklamacji

Rozliczenie energii i usług

Śledź skargi

Zarządzanie powierzchnią

Księgowanie

Ewidencja mierników

Podatki, opłaty, odpisy

Grupy i powierzchnie
indywidualne

Plan przychodów

Sprawdzanie miernikówl

Listy własności, parcele,
nieruchomości, ...

Książka adresowa firm
i osób kontaktowych

Otrzymane płatności

Sprawdzanie urządzeń

Gospodarka magazynowa

Chastia Helpdesk
Zlecenia na konserwację

Zatwierdzanie wymagań

Kontrola kosztów i
rozwiązań problemów

Połączenie z gospodarką
magazynową

Workflow

Kontrola stanu wymagań

E- mailowe notyfikacje

Polecenia pracy

Środowisko internetowe

Duże bezpieczeństwo
Szyfrowany dostęp

Prosty dostęp
z całego świata

Szybkie sprzężenie
z klientami

Legenda:
Ewidencja

Eksploatacja

Helpdesk

Połączenie z zewnętrznymi systemami

Reporting

Chastia FM

SKONTAKTUJCIE SIĘ

Wybrane referencje w zakresie menedżmentu Facility,
menedżmentu Energy, produkcji i dostaw energii:
• 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.
Dalsze referencje znajdują się na naszej stronie internetowej www.chastia.com.
Jeżeli chcecie osobiści sprawdzić system albo uzyskać dodatkowe informacje, prosimy się z nami skontaktować.

CHASTIA s.r.o.
Košická 3446/68, 058 01 Poprad, Republika Słowacka
tel.: +421 52 426 10 41, fax: +421 52 773 12 49
info@chastia.com, www.chastia.com
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LEPIEJ 1 RAZ ZOBACZYĆ, NIŻ 100 RAZY USŁYSZEĆ!

