
zjednodušte si svoju prácu • zaveďte poriadok v údajoch • znížte náklady
ASSET | FACILITY | PROPERTY | ENERGY | MANAGEMENT



Rýchlo a efektívne eliminujte nesprávne nastavené procesy. 
Zjednodušte svoju prácu jedným softvérovým riešením. 

Integrujte dokumenty a procesy do jedného systému. Jedno 
rozhranie výrazne šetrí čas a rovnako zlepšuje i produktivitu 
práce.

Poriadok v údajoch a rýchly prístup k nim znamená mať všet-
ky potrebné dáta na jednom mieste s ľahkou dostupnosťou. 
Výsledkom je koniec nadmerných papierovačiek a vyhľadá-
vania dokumentov na viacerých miestach.

Reálny detailný prehľad o živote budovy vám umožní jed-
noduchšie identifikovať možnosti ako ušetriť náklady. Stačí 
správne nastaviť starostlivosť o budovu a energetický ma-
nažment.



•	 svoje	procesy	z	týždňov	na	hodiny

•	 obsadenosť	priestorov	pomocou	space	managementu

•	 procesy	evidencie	nájomných	zmlúv	a	fakturácie

•	 čas	strávený	agendou	property	managementu	

•	 riadenie	preventívnej	a	korektívnej	údržby	

•	 energetickú	náročnosť	nehnuteľností	a	spotreby	energií

•	 data	management	

•	 reporting	-	kvalitný	reporting	pomáha	budovať	dôveru		
 medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkom

ZOPTIMALIZUJTE



ČO
PONÚKAME

Softvérové riešenie 
dostupné cez desktop, web alebo mobilné 
zariadenia,	ktoré	Vám	pomôžu	zoptimalizovať	
procesy a zefektívniť riadenie prevádzky 
nehnuteľností.



EnErgy managEmEnt
Evidencia odberných miest, meradiel, sledovanie 
stavu na meradlách, online zber dát z meradiel 
(IoT), detailný online reporting pre energetického 
manažéra.

Facility managEmEnt
Efektívna správa majetku, plánovanie 
preventívnej údržby, evidencia a riadenie 
neplánovanej – korektívnej údržby.

aSSEt managEmEnt
Dokonalý prehľad o majetku, pasportizácia 
nehnuteľností a technických zariadení 
v databázovej a grafickej podobe (2D, 3D, AR), 
space management.

ProPErty managEmEnt
Prehľadná evidencia priestorov, zmlúv, prenájmy 
priestorov, fakturácia za nájmy, energie a služby. 
Detailný reporting pre property a asset 
management.
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Facility managEmEnt SPoloČnoSti
•	 BK	Group
•	 DANUBE	Facility	Services
•	 ENGIE	Services
•	 Leadec
•	 Reiwag	Facility	Services
•	 STRABAG	Property	and	Facility	Services
•	 VEOLIA

oBcHoDnÉ cEntrÁ
•	 EUROVEA	Bratislava
•	 Aupark	Bratislava
•	 CityArena	Trnava
•	 Forum	Poprad
•	 Galéria	Martin
•	 BILLA
•	 CBA	VEREX
•	 100+	obchodných	prevádzok

HotEly
•	 10+	hotelov	

aSSEt anD ProPErty managEmEnt
•	 J	&	T	REAL	ESTATE
•	 ARCONA	CAPITAL
•	 ZEITGEIST	Asset	Management
•	 CIMEX	INVEST
•	 správcovia	penzijných	a	realitných	fondov

nEmocnicE
•	 30	nemocníc
•	 12	polikliník
•	 60+	laboratórií

BanKy
•	 Všeobecná	úverová	banka	(Intesa	Sanpaolo	Group)
•	 Slovenská	sporiteľňa	(ERSTE	Group)
•	 ČSOB	Banka	(KBC	Group)
•	 1000+	budov

PriEmySEl
•	 Groupe	PSA	Slovakia	(Stellantis),	Trnava
•	 Jaguar	Land	Rover,	Nitra
•	 CONTINENTAL	MATADOR	RUBBER,	Púchov



1.

2.

3.

skontaktujte nás
zanalyzujeme vaše procesy 
nasadíme softvérové riešenie Chastia FM

CHASTIA s.r.o.
Košická	3646/68
058	01	Poprad
Slovenská republika

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

+421 52 426 10 41

info@chastia.com

www.chastia.com
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