Informace k aktualizaci Poski REAL
verze 3.0, vydání 20.10.2014

Vážení zástupci realitních kanceláří,
dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 3.0, 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

Soupis změn ve verzi 3.0 – čtěte pozorně
Poski REAL přichází v nové verzi 3.0, která s sebou přináší řadu vylepšení a inovací. Výběr těch hlavních naleznete
v tomto dokumentu. Poski REAL se tak stává opět silnějším hráčem na trhu realitních softwarů. Za toto děkujeme
především našim zákazníkům. Níže je soupis nových úprav a změn verze 3.0.

1 Responzivní design nové generace
Responzivní design znamená konec omezení pro práci s Poski REALem na mobilních zařízeních. Díky
optimalizaci prostředí programu, lze v programu pracovat i na tabletu nebo mobilu stejně jako doposud na
klasickém počítači.
Rozložení programu se přizpůsobí konkrétní velikosti obrazovky Vašeho zařízení.
Do nové verze 3.0 jsme zapracovali řadu dalších vylepšení, která vyplynula z průběžného testování a cenných
připomínek našich klientů. Budeme rádi, pokud nám návrhy na zlepšení budou naši klienti posílat i nadále.

2 Úprava exportního rozhraní na základě změn Sreality.cz
V reakci na změny importního rozhraní serveru Sreality, bylo nutné provést další řadu úprav exportního můstku.
Lze říci, že se jedná v podstatě o zcela nové provedení tohoto můstku s novými parametry. Změny v „pravidlech“
inzerce na Sreality.cz podrobněji popisujeme na našem blogu.

3 Vylepšení fulltextové vyhledávání
Nové ještě lepší vyhledávání v Poski REALu přináší relevantnější výsledky a lepší našeptávač. Na vylepšení
tohoto prvku pracujeme nepřetržitě. Nově došlo k upřesnění výsledků vyhledávání rozdělený dle kategorií (nabídky,
uživatelé, klienti) a dalším úpravám, zejména vizuálním.

4 Individuální filtry nabídek
Zajímají vás konkrétní nabídky s vybranými vlastnostmi? Filtrování nabídek nikdy nebylo tak snadné jako nyní. V
nové verzi Poski REALu si můžete snadno vytvořit vlastní filtry pro nabídky, které vás zajímají. Vytvořené filtry
pak najdete přímo na úvodní stránce našeho realitního softwaru. Práce se systémem tak bude opět rychlejší.

5 Nápověda pro nové uživatele Poski REALu
Používání našeho realitního softwaru nikdy nebylo snadnější, pro nové uživatele jsme připravili speciální
nápovědu, která vysvětluje funkce nejvíce používaných ovládacích prvků Poski REALu. Nápovědu budeme

vylepšovat nepřetržitě. Už za 14 dní budou připravené první videomanuály pro nové uživatele softwaru.
Nápověda se zobrazí při prvním spuštění Poski REALu a lze ji kdykoliv později zapnout v nastavení.

6 Přehled aktivit v kalendáři a vylepšení aktivit
Na žádosti klientů jsme připravili přehledný výpis veškeré aktivity týkající se nabídek v Poski REALu. Přehled lze
filtrovat dle makléře, data, typu aktivity (prohlídka, poptávka, nabídka, uživatel, klient). Zlepšuje se tak přehlednost,
zejména managerských pohledů. Součástí zlepšení funkce aktivity, je zapisování u nabídek, prohlídek, poptávek
všech aktivit na jedno místo. U modulů tak vzniká jeden přehledný řetězec záznamů, rozdělený do skupin.

7 Vylepšené topování nabídek – automatické topování.
Topování nabídek v Poski REALu ve verzi 3.0 obsahuje řadu nových funkcí, které zásadně usnadní a zefektivní
celý proces znovu zvýraznění nabídek na realitních serverech.
Nově lze vytvořit speciální filtry a v nich nastavit vlastnosti nabídek, které budeme chtít topovat (například:
typ nemovitosti, cenu, lokalitu, realitní server).
V druhém kroku následně nastavíme datum začátku a konce topování s možností nastavení času pro konkrétní
den v týdnu. Dochází tak k nastavení automatickému topování.
Nové topování umožní výrazně lepší zacílení a i úsporu nákladů.
Aktuální verze Poski REALu umožňuje topování nabídek na :
Sreality.cz, Avizo.cz, Reality.iDNES.cz, HyperReality.cz, RealHit.cz, Expats.cz, Nejlevnejsirealitka.cz, Realitnitrznice.cz.

Jedná se o zpoplatněnou funkci, automatické topování, není součástí upgradů.

8 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 využijí zejména realitní kanceláře, které na trhu teprve
začínají. Rozšíří tak možnosti inzerce a nezaplatí, po určitou dobu, 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 2-3 roky zcela ZDARMA

9

Další menší úpravy softwaru
✗

Úprava zapínání funkcí po přihlášení do softwaru. Úprava modulu systém, možnost ovlivnění barevnosti.

✗

RUIAN - Rozšíření parcely, stavební – pozemková, úprava při zadávání adresy

✗

Optimalizace parametrů vlastnosti nabídky ve druhém kroku zadávání

✗

Přepracování navigace v případě zadávání nabídky, úprava kroku majitelé se zlepšením navigačních
elementů a ověřování duplicity klienta.

✗

Změna zadávání ceny u nabídky, skrytí vlastností zadávaných na Sreality, zjednodušení zadávání v
případě, že nebude zadána provize k nemovitosti. Úprava vypisovací tabulky.

✗

Zlepšení vizuálu výpisu nabídek.

✗

Exporty – revize pohledu na seznam přiřazených připojení, zjednodušení výpisu chyb u exportních
můstků.

✗

Exporty – optimalizace exportních dávek a zrychlení cronů exportů. Automatický export systémově
nastaven co 15 minut.

✗

Revize modulu stránky, nyní je možné využívat kompletní editace obsahu na www (platí pro nové klienty,
není součástí upgradu).

✗

Prohlídky – zrušení modulu prohlídky, prohlídky spojeny s kalendářem a aktivitami.

✗

Kalendář – proběhly další úpravy vylepšení kalendáře. Možné přesunout do kalendáře také prohlídky.

✗

Úprava google API maps.

✗

Úprava generování CSV souborů v modulu klienti.

✗

Úprava vizuálu napříč softwarem stylovací úpravy.

✗

Statistiky – revize modulů, zrychlení načítání v případě, že je součástí instalace statistický modul.

✗

Statistiky – import statistik zobrazení nabídek na serveru Sreality, do Poski REALu. (není součástí
upgradu, úprava k dokoupení)

10 Ostatní vylepšení a úpravy
a) revize stávajících exportních můstků:

✗

reality.cz – proběhla revize můstku dle poslední dokumentace

✗

black-reality.cz – revize můstku + možnost exportů video prohlídek formou odkazů na server

✗

domybytypozemky.cz – revize zadávání adresy, RUIAN úpravy, aktualizace dle verze Srealit 4.0.1

✗

sreality.cz – komplexní přepracování můstků s novými parametry. Více na blogu Poski.com

✗

reality123.cz – úprava exportů makléřů. Pokud není exportován makléř, export kontaktních údajů pobočky

✗

Reality.idnes.cz – změna hostname pro FTP připojení, částečná revize můstku

✗

prazskereality.cz – drobná oprava můstku u chybně zadaných adres, aby nekončily exporty chybou

✗

eurobydleni.cz – úprava odesílání adres dle dokumentace.

✗

ceskereality.cz, realitymorava.cz – revize můstku

b) nové exportní můstky:

✗

realitnikomora.cz

✗

realitnitrznice.cz

11 Monitoring Octopus pro a výroba outdorové reklamy
Poski REAL, nemá vlastní monitoring soukromých nemovitostí. Dlouhodobě však spolupracujeme se společností
OctopusPro, kde nyní můžete získat velice zajímavé slevy.
Pro nové partnery OctopusPro je připravená sleva ve výši 35 % + 2 měsíce zcela ZDARMA.
S dalším partnerem RealityPro jsme připravili velmi zajímavé slevy pro naše klienty na výrobu outdoorové reklamy,
jako jsou plachty, rollupy, billboardy. Díky spolupráci RealityPro a Poski REALu dosáhnete na nejlepší ceny na trhu.
Získejte více informaci na www.realitni-system.com nebo přímo u partnerských firem. Heslo je „Poski REAL“

12 Co připravujeme do verze 3.1
Vydání verze 3.1 je naplánované v únoru příštího roku. CCA v jeho polovině. Co této verze připravujeme?

✗

Export developerských projektů na Sreality

✗

Úprava odesílání emailové komunikace ke klientům

✗

Rozsáhlé videomanuály

✗

Revize modulů klienti a poptávky s novými funkcemi

✗

Unikátní sekci pro uživatele na webových stránkách (přístupy pro uživatele do rozhraní pro kontrolu
zakázky)

✗

A plno dalších vylepšení a změn

13 Ceny aktualizace
Ceny aktualizací jsou platné, pokud RK nevyužívá žádné individuální úpravy systému. Pokud ano, je nutné provést
kalkulaci na míru. Individuální úpravy Poski REALu, mohou zvýšit náročnost upgrade!. V ceně aktualizací je už
také program v responzivním designu.
POZOR – v ceně aktualizace je pouze aktualizace Poski REALu, nikoli www stránek. Aktualizace webových stránek
je kalkulována na míru.
Pokud, realitní kancelář využívá službu – Prima podpora je sleva na upgrade vyšší a to ve výši 2 500 Kč (oproti
ceníkové ceně 1 800 Kč, došlo k navýšení bonusu).

Upgrade bude proveden do 14 dní od uhrazení objednávky.
Jak jsme Vás už informovali v minulé verzi. Ceny upgradu jsou vyšší v přechodové verzi 2.13. Podařilo se nám ale
zachovat ceny upgradů ve stejné výši, jako bylo naposledy ve verzi 2.13.
Aktualizace p.REAL

Cena aktualizace

Aktualizace programu z verze 2.14 na 3.0 (včetně responzive SW)

1 600 Kč

Aktualizace programu z verze 2.13 na 3.0 (včetně responzive)

2 000 Kč

Aktualizace programu z verze 2.12 na 3.0 (včetně responzive)

6 900 Kč

Aktualizace programu z verze 2.11 na 3.0 (včetně responzive)

7 900 Kč

Aktualizace programu z verze 2.10 na 3.0 (včetně responzive)

8 400 Kč

Aktualizace programu z verze 2.9. na 3.0 (včetně responzive)

9 500 Kč

Aktualizace programu z verze 2.8. na 3.0 (včetně responzive)

12 900 Kč

Aktualizace programu ze starších verzí už není podporována

Individuální kalkulace

Cena nových modulů nad rámec upgradu verze KLASIK

Cena komponenty

Funkce automatického topování

3 500 Kč

Individuální filtry

1 500 Kč

Statistiky Sreality v softwaru p.REAL

1 500 Kč

Modul aktivity (jsou součástí verze KLASIK)

3 000 Kč

Responzivní design softwaru p.REAL

6 900 Kč

Číslo své aktuální verze zjistíte pod
přihlašovacím formulářem do programu Poski REAL.

Pokud Vás zaujala některá ze změn a novinek v nové verzi Poski REALu, 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 20.10.2014
Ing. Vladimír Vaněk
Manager produktu
vladimir@poski.com

