real estate

ERP софтвер за градежни компании
Овој комплетен информатички систем ви обезбедува темелен преглед и анализа на
вашите градежни проекти. Системот ги прибира сите податоци во текот на работењето и
ги складира во ваша сигурна и детална датабаза поделена по типови, локации,
припадност, цел, простор, материјал, работна рака и секоја друга категорија која би ја
побарале.
Целта на системот е да во критичните
моменти на работењето ви овозможни
контрола на трошоците, да ве осигура
дека нема да излезат од граница и да ја
зголемат профитната маргина на
проектот.

Infomatrix Real Estate содржи интегирани
модули за материјали, залихи и фиксни
средства кои се водат и запишуваат од
објект или канцеларија, кое ја дава
целосната слика за животниот тек на
изведување на проектот.

Инфопројект д.о.о.

Останати продукти на Инфопројект

Бул. Митрополит Теодосие Гологанов 70/16
1000 Скопје

❏ Infomatrix Retail

☎ (02) 3090-233
✉ info@infoproject.biz
http://www.infoproject.biz

❏ Infomatrix Finance

ЕДБ: 4030994272730
Сметка: 300-000003820478 Комерцијална Банка
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Функционалности

Интеграција

Преглед на сите објекти на компанијата –
објект, локација, сопстевништво, статус,
искористеност, простор.

Системот е интегриран и неговата цел да
од било која локација може да ви даде
јасни и детални анализи во секој момент
со најновите податоци. Целта на системот
е да во критичните моменти на
работењето ви овозможни контрола на
трошоците, да ве осигура дека нема да
излезат од граница и да ја зголемат
профитната маргина на проектот.

Преглед на внатрешна комплетираност на
објектите – ѕидање, малтерсиување,
поплочување, прозори, врати.
Преглед на сите средства и ресурси на
компанијата – залихи, материјали,
работници, описи, поврзаност со старите
објекти, релокации.
Преглед на сите вработени во
компанијата – систематизација, задачи,
поварзност со објект, комплетираност,
профил и кадар.
Пристап до архива на компанијата –
деловна и техничка документација.
Трошковник на проектите – оперативни,
капитални и комунални трошоци.

