
zjednodušte si svou práci • zaveďte pořádek v datech • snižte náklady
ASSET | FACILITY | PROPERTY | ENERGY | MANAGEMENT



Rychle a efektivně eliminujte nesprávně nastavené procesy. 
Zjednodušte svou práci jedním software řešením. 

Integrujte dokumenty a procesy do jednoho systému. Jedno 
rozhraní výrazně šetří čas a také zlepšuje produktivitu práce.

Pořádek v datech a rychlý přístup k nim znamená mít všech-
na potřebná data na jednom místě se snadnou dostupností. 
Výsledkem je konec nadměrného papírování a vyhledávání 
dokumentů na vícero místech.

Skutečně detailní přehled o provozu budovy vám umožní 
jednoduše identifikovat možnosti, jak ušetřit náklady. Stačí 
správně nastavit péči o budovu a energetický management.



• svoje procesy z týdnů na hodiny,

• obsazenost prostor pomocí space managementu,

• procesy evidence nájemních smluv a fakturace,

• čas strávený agendou property managementu, 

• přehled preventivní a reaktivní údržby, 

• energetickou náročnost nemovitostí a spotřeby energií,

• data  management, 

• reporting - kvalitní reporting pomáhá budovat důvěru  
 mezi správcovskou společností a vlastníkem.

ZOPTIMALIZUJTE 



CO
NABÍZÍME

Software řešení 
dostupné přes počítač, web anebo mobilní 
zařízení, které Vám pomůže optimalizovat 
procesy a zefektívnit řízení provozu 
nemovitosti.



ENERGY MANAGEMENT
Evidence odběrných míst, měřidel, sledování 
stavu na měřidlech, online sběr dat z měřidel 
(IoT), detailní online reporting pro energetického 
manažera.

FACILITY MANAGEMENT
Efektivní správa majetku, plánování preventivní 
údržby, evidence a řízení neplánované – 
korektivní údržby.

ASSET MANAGEMENT
Dokonalý přehled o majetku, pasportizace 
nemovitostí a technických zařízení v 
databázové a grafické podobě (2D, 3D, AR), 
space management.

PROPERTY MANAGEMENT
Přehledná evidence prostor, smluv, pronájmu 
prostor, fakturace za nájmy, energie a služby. 
Detailní reporting pro property a asset 
management.
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FACILITY MANAGEMENT SPOLEČNOSTI
• BK Group
• DANUBE Facility Services
• ENGIE Services
• Leadec
• Reiwag Facility Services
• STRABAG Property and Facility Services
• VEOLIA

OBCHODNÍ CENTRA
• EUROVEA Bratislava
• Aupark Bratislava
• CityArena Trnava
• Forum Poprad
• Galérie Martin
• BILLA
• CBA VEREX
• 100+ obchodních provozů

HOTELY
• 10+ hotelů 

ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT
• J & T REAL ESTATE
• ARCONA CAPITAL
• ZEITGEIST Asset Management
• CIMEX INVEST
• správcové penzijních a realitních fondů

NEMOCNICE
• 30 nemocnic
• 12 poliklinik
• 60+ laboratoří

BANKY
• Všeobecná úvěrová banka (Intesa Sanpaolo Group)
• Slovenská spořitelna (ERSTE Group)
• ČSOB Banka (KBC Group)
• 1000+ budov

PRŮMYSL
• Groupe PSA Slovakia (Stellantis), Trnava
• Jaguar Land Rover, Nitra
• CONTINENTAL MATADOR RUBBER, Púchov
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kontaktujte nás
zanalyzujeme vaše procesy 
nasadíme software řešení Chastia FM

ASSET | FACILITY | PROPERTY | ENERGY | MANAGEMENT

+420 703 144 608

info@cz.chastia.com

www.chastia.com

CHASTIA CZ s.r.o.
V jámě 1598/4
110 00 Praha 1
Česká republika


