Informace k aktualizaci Poski REAL
verze 2.12, vydání 13.12.2013

Vážení zástupci realitních kanceláří,
dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.12, která opět přichází
s několika vylepšeními.
Připomínáme, že je vhodné aktualizovat program minimálně jednou ročně, a to zejména kvůli
aktualizacím exportních můstků a opravám drobných chyb, které s exporty souvisí. Aktualizace provádíme
3-4x ročně. O vydání verze jste průběžně informováni a to emailem, informací na blogu Poski.com, a také
na produktové webové stránce programu – www.realitni-system.com

Ve verzi 2.12 naleznete následující úpravy – rozčleněné podle témat:
1 Vylepšení programu, nové funkce (výběr nejpodstatnějších)

Zbrusu nový kalendář s řadou vylepšení a funkcí
Modul kalendář byl dostupný I v předchozí verzi, ve verzi 2.12 však prošel kompletním přepracováním. Rapidně byla
vylepšena přehlednosti kalendáře a jeho funkčnost. Zadávání a prohlížení aktivit je nyní daleko jednodušší a
příjemnější.

Nejvýznamnější novinky:



události lze importovat z Google Kalendáře, import se provádí automaticky (po nastavení)



díky propojení s Google Kalendáře lze události zadávat i na mobilu nebo tabletu



události lze vytvářet pro skupiny, pobočky nebo dle hierarchie (ředitelé, makléři apod.)



lze vytvořit až 7 druhu události, které jsou barevně rozlišeny



k jednotlivým nabídkám, klientům nebo uživatelům lze přidat aktivity a statusy (např.: dokončeno)



lze zadat upozornění na události (e-mailem)



lze zobrazit kalendáře podřízených



kalendáře lze prohlížet v několika zobrazeních (den, týden, měsíc)



kalendář je integrován přímo do hlavní stránky Poski REAlu

Možnost vložení video prohlídek k nabídkám nemovitostí
K nabídkám je nově možno přidávat video s video prohlídkou nemovitosti. Vše funguje velice jednoduše, stačí vložit
odkaz s adresou videa na serveru youtube.com.
Video se následně zobrazí u nabídky na vlastním webu a exportuje se na vybrané realitní servery. Je nutné vždy
připravit webové stránky pro zobrazení videa.

Snadnější cílení poptávek na více obcí
Nově lze při zadávání poptávek cílit na více obcí zároveň (dříve šlo cílit na celý okres nebo jen na vybranou obec).
Jednotlivé obce lze jednoduše vybrat z speciálního okna v průběhu zadávání poptávky.

Nová úvodní (domovská) stránka Poski REAlu
Kompletním přepracováním prošla úvodní stránka Poski REAlu. S možností interaktivní úpravy celého programu.

Statistiky ihned na očích
Na úvodní stránce přibyl zbrusu nový modul statistiky s přehledem nejdůležitějších údajů
kanceláře a konkrétního makléře (počet nabídek, exporty, provize).

a ukazatelů realitní

Nové menu a možnosti nastavení

Boční menu bylo zmenšeno a tak bylo dosaženo více prostoru pro zobrazení obsahu na stránce. Vzniklo nové horní
menu ve stylu záložek. Menu lze fixovat a tím zajistit jeho neustále zobrazení při práci s programem, což ulehčí práci
zejména uživatelům s menšími monitory.

Interaktivní plocha
Jednotlivé boxy na úvodní stránce Poski REAlu lze nově skrývat a opět zobrazovat. Každý uživatel si tak může
nechat zobrazovat jen ty informace, které skutečně potřebuje.

Nový interaktivní kanál pro informace o chybách exportů
V rámci vylepšení servisní podpory byla zprovozněna nápověda exportů export.poskireal.cz, kde lze nalézt
informace o známých chybách exportů a o jejich řešeních.
Informace se dostávají I do Poski REAlu. V případě, že při exportu narazíte na již známou chybu, dostanou se k

Vám v rámci Poski REAlu informace o způsobu řešení.
Uživatelům Poski REAlu to přinese úsporu nákladů za podporu a neustálý přehled o nabídkách.

2 Ostatní úpravy, exporty

2.1 modul: export - sreality.cz, realitymix.centrum.cz
• úprava odesílání příznaku 'rezervace'

2.2 modul: export - realitymorava.cz
• optimalizace použitím nové metody _pomocne_makleri()
• optimalizace použitím nové metody _http_get_send()
• přidáno posílání fota makléře

2.3 modul: export -reality.cz-Z_TYP_OBJEKTU
• modul: zs, export - implementace nemožnost označit nabídku pro export pokud nevyhovuje podmínkám serveru
(např. výměna, zahraniční, atd.)
'building_type' přesunut do 'Z_DRUH_BUDOVY', nahrazeno 'object_type'

2.4 -modul: export - realhit.cz
• úprava u listPhoto() pokud dojde k chybě, tak se export přeruší a zapíše se chyba
• modul: zs - aktualizován odkaz na vyhledání nabídky na sreality.cz

2.5 modul: export - realitnieso.cz
•

přidána podpora nového parametru 'exclusivity' modul: export - prazskereality.cz

• revize podle nové dokumentace
• modul: ssb - zrušeno 'množství' u pozemku

2.6 modul: export - eurobydleni.cz
•

úprava chybového hlášení [453], je rozdílné oproti Sreality.cz

2.7 Další úpravy v programu oproti verzi 2.11
• Zrychlování práce s programem
• Změna ukládání vlastností nabídky
• Změna názvosloví a úprava menu v programu
• Úprava našeptavače adres o našeptání až po číslo popisné
• Revize modulu rezervace a celého obchodního případu
• Úprava filtrace v programu
• Změna exportů nabídek pro nové připojení
• Oprava zadávání vodoznaku
• Přidání zajímavých odkazů
• Grafické úpravy programu, zejména vzhledu
• Změna ukládání fotografii v programu u nabídek, komprimace fotek
• Rozostření adresy na vlastní www stránky
• 25 drobných oprav, nemající vliv na funkci programu

3 Co připravujeme do verze 2.13 - vydání duben 2014

•

Webové stránky do mobilu
Pro verze KLASIK máme připravené webové stránky také pro mobilní zobrazení

•

Nové číselníky adres RUIAN
Ve verzi 2.13 budeme měnit číselníky pro zadávání adresy do programu

4 Ceny aktualizace
Aktualizace

Cena aktualizace

Aktualizace programu z verze 2.11 na 2.12

1 400 Kč

Aktualizace programu z verze 2.10 na 2.12

1 900 Kč

Aktualizace programu z verze 2.9 na 2.12

3 700 Kč

Aktualizace programu z verze 2.8. na 2.12

4 900 Kč

Aktualizace programu ze starších verzí
Ceny funkcí nad rámec aktualizace

Individuální kalkulace
Cena funkce

Nastavení od Odeslání přání klientům v den narozenin

1 000 Kč

Topování vybraných nabídek v konkrétní den a čas

2 500 Kč

Google street view na www stránce

1 000 Kč

Nový kalendář – pouze pro nové instalace

7 900 Kč

Verzi aktualizace zjistíte pod polem přihlašovací stránky do své verze programu Poski REAL.

Pokud Vás zaujala některá ze změn, neváhejte a obraťte se na nás s požadavkem na aktualizaci.
Cenová náročnost Vám bude zkalkulována podle stáří Vaší verze. Kontaktujte svého obchodní zástupce, podporu
Poski.com nebo managera produktu Poski REAL.
Doporučujeme Vám tyto aktualizace provádět pravidelně. Jedině tak zabráníte zvyšování nákladů, které
mohou vzniknout v případě nepravidelných servisních aktualizací.
V Ostravě 13.12.2013
Ing. Vladimír Vaněk
Manager produktu
vladimir@poski.com

