Informace k aktualizaci Poski REAL
verze 2.13, vydání 5.5.2014

Vážení zástupci realitních kanceláří,
dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.13, 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

Nejvýznamnější změny ve verzi 2.13 – čtěte pozorně
Poski REAL ve verzi 2.13 doznal opravdu značných změn. Investice na vývoj v teto verze byla v počtu min. 450
hodin programátorů. Proto věříme, že změny budou líbit a naši stálí a i nový partneři z řad realitních kanceláří budou
spojeni.
Největším vývojem prošel programový kód Poski REALu. Díky této změně, je Poski REAL, jako jeden z prvních
realitních softwarů, připravený pro práci na mobilních zařízeních, jako jsou tablety a chytré telefony.
Velikou úpravou prošlo také zadávání adres, kdy je nasazená nová databáze RUIAN. Zadání adresy nemovitostí je
nyní opravdová hračka a to i v případě, že zadáváte parcelní číslo, tedy neznáte například u pozemků jasnou
adresu.

1 Responzivní design aneb pracujte s Poski REALem kdekoliv a kdykoliv
Responzivní design znamená konec omezení pro práci s Poski REALem na mobilních zařízeních. Díky
optimalizaci prostředí programu, lze ve verzi 2.13 v programu pracovat i na tabletu nebo mobilu stejně jako
doposud na klasickém počítači.
Rozložení programu se přizpůsobí konkrétní velikosti obrazovky Vašeho zařízení.
Informace z programu si tak jednoduše můžete prohlížet i bez pracovního počítače z pohodlí domova nebo mimo
pracovní stůl na svém tabletu. Makléři pak mohou s programem pracovat přímo v terénu a při prohlídce nemovitosti
rovnou zadávat data do systému.

2 Nové inteligentní zadávání adresy (RÚIAN)
Díky nahrazení původního rejstříku adres UIR-ADR novým registrem identifikace adres a nemovitostí RUIAN,
můžeme v nové verzi Poski REALu zajistit obsáhlejší a aktuálnější databázi adres.
Aktuální databáze adres významně usnadňuje zadávání nabídek do programu.

3 Nové funkce kalendáře
Kalendář v Poski REALu byl od předchozí verze značně vylepšen (např. ukládání filtrů), mezi nejvýznamnější
novinky patří možnost nasdílení celého kalendáře pro určitou pobočku, skupinu nebo uživatele. Novinkou je
propojení s google kalendářem (import i export), design. Pamatování navolených filtrů apod.

4 Nové dokumenty
Práce s dokumenty v Poski REALu bude nyní daleko snadnější než kdykoliv předtím. Dokumenty lze třídit do skupin
a nahrávat do jednotlivých složek. Dokumenty jsou stále oblíbenější funkcí, pro mnoho kanceláří jsou jakousi
knihovnou pro archív všech smluv a materiálů. Dokumenty jsou nově seřazeny do přehledné stromové struktury.
Práci s dokumenty usnadní možnost hromadného nahrávání dokumentů. Jednotlivé soubory i skupiny
dokumentů lze sdílet konkrétním pobočkám, skupinám nebo uživatelům.

5 Roletkové hledání nemovitost
Nové pokročilé filtrování nemovitostí na webových stránkách, rychlejší a intuitivnější než kdykoliv předtím.
Návštěvník webových stránek si může vybrat více lokalit. Více typů konkretní nemovitosti (například u bytů všechny
velikosti). Práce s webem je tak velice intuitivní.
Ukázku nového způsobu filtrování můžete nalézt například na stránkách realitní kanceláře Donna Reality.

6 Exporty ZDARMA na nové servery v hodnotě 26 000 Kč !!
Neustále pracujeme na rozšiřování nabídky exportních můstků na důležité inzertní servery.
Pro zájemce o novou verzi našeho software, jsme připravili mnoho výhod mezi které patří i inzerce na realitních
serverech v hodnotě až 26 000 Kč ZDARMA. Tuto výhodu zejména využijí realitní kanceláře, které začínají. Rozšíří
tak možnosti inzerce a nezaplatí ani korunu navíc. Neustále jednáme s dalšími servery, které sice nemají takový
efekt jako například Sreality, ale když jsou ZDARMA, hřích je nevyužít …..
Díky Poski REALu tak budete moci zdarma inzerovat na těchto serverech (platí pokud jste novými klienty serveru):

✗

Nejlevnější realitka
nový realitní server, kde je možné inzerovat po dobu 6 měsíců zcela ZDARMA.

✗

Domybytypozemky
známý realitní server, kde je pro nové partnery připravená inzerce po dobu 2 měsíců ZDARMA.

✗

RealityPro
server se kterým spolupracujeme dlouhodobě zvýšil dobu bezplatné inzerce na 6 měsíců.

✗

Realitní Eso
inzerce ZDARMA po dobu 3 měsíců

✗

Inzerce Realit
inzerce ZDARMA po dobu 6 měsíců

✗

Expert reality
inzerce ZDARMA po dobu 6 měsíců

✗

Black reality
inzerce s kreditem až 12 000 Kč, tedy cca 3 roky zcela ZDARMA

7 Ostatní vylepšení a úpravy
✗

Exporty
revize povinných parametrů exportního můstku
revize exportů na realitymix.centrum.cz, eurobydleni.cz, hyperreality.cz, inzercerealit.com, sreality.cz –
největší změna úprava odeslání adresy

sreality – úprava list Photo

✗

Statistiky
proběhla technická revize modulu statistiky
nové grafické zobrazení nabídky na webové stránce
funkce časová osa nabídky – mapující průběh práce se zakázkou

✗

Ostatní
úpravy modulu uživatelé
úprava vložení vodoznaku (až po ořezu fotografie)
vizuální změna zobrazení exportovaných nabídek
úprava hromadného uploadu
úprava našeptávače adresy .-Viz RUIAN
korekce zobrazení v prohlížeči Chrome
zrychlení systému úpravou memcache (práva uživatelů)
napojení RSS čteček na webové stránky
revize filtrů napříč systémem
upravený modul klienti o odkaz v kartě aktivity, úprava hledání duplicitních klientů
zrychlené načítání kupních smluv a rezervací
úprava monitoringu Octopus

8 Monitoring Octopus pro a výroba outdorové reklamy
Poski REAL, nemá vlastní monitoring soukromých nemovitostí. Už roky využíváme spolupráci se společnosti
OctopusPro, kde nyní je možné získat velice zajímavé slevy.
Pro nové partnery OctopusPro je připravená sleva ve výši 35 % a 2 měsíců zcela ZDARMA.
S dalším partnerem RealityPro jsme připravili značné slevy pro naše klienty na výrobu outdoorové reklamy, jako jsou
plachty, roll upy, bilbboardy. Levnější cenu než přes Poski REAL na trhu neseženete.
Získejte více informaci na www.realitni-system.com nebo přímo u partnerských firem. Heslo je „Poski REAL“

9 Co připravujeme do verze 3.0 s termínem vydání 5.9.2014
✗

Modul dražby
výroba nového modulu s exportem na webové stránky a hlavní realitní servery

✗

Statistiky Sreality
import statistik zobrazení nabídek do Poski REALU

✗

Developerské projekty
export developerských projektů na realitní servery

10 Ceny aktualizace
Ceny aktualizací jsou platné, pokud RK nevyužíváte žádné individuální úpravy systému. Pokud ano, je nutné provést
dokalkulování. Individuální úpravy Poski REALů, mohou zvýšit náročnost upgrade !. V ceně aktualizací je už také
program v responsivním designu.
POZOR – v ceně aktualizace je pouze aktualizace Poski REALu, nikoli www stránek, realitní klient projeví zájem o
úpravu www je nutné provést dokalkulování.
Pakliže, realitní kancelář využívá balíček Poski REAL – Prima podpora je sleva na upgrade vyšší a to ve výši 2 500
Kč. (oproti ceníkové ceně 1 800 Kč, došlo navýšení bonusu).
Upgrade bude proveden do 14 dní od uhrazení poplatku za upgrade.
Aktualizace

Cena aktualizace

Aktualizace programu z verze 2.12 na 2.13 (včetně responsive)

6 900 Kč

Aktualizace programu z verze 2.11 na 2.13 (včetně responsive)

7 900 Kč

Aktualizace programu z verze 2.10 na 2.13 (včetně responsive)

8 400 Kč

Aktualizace programu z verze 2.9. na 2.13 (včetně responsive)

9 500 Kč

Aktualizace programu z verze 2.8. na 2.13 (včetně responsive)

12 900 Kč

Aktualizace programu ze starších verzí

Individuální kalkulace

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 5.5.2014
Ing. Vladimír Vaněk
Manager produktu
vladimir@poski.com

