Informace k aktualizaci Poski REAL
verze 3.1, vydání 17.3.2015

Vážení zástupci realitních kanceláří,
dovolujeme si vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 3.1, 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 x 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
Klíčové odkazy:
1. Informace aktuální verzi - http://www.realitni-system.com/realizace/aktualniverze
2. Blog Poski.com - http://blog.poski.com/category/realitni-software/
3. Aktuální servery - http://www.realitni-system.com/exporty
4. Podpora Poski.com - http://iis.poski.com/podpora/prihlaseni

Poski REAL ve verzi 3.1 – čtěte pozorně
Vážení klienti Poski REALu,

jak jsme avizovali dopředu, vydáváme pro Vás další aktualizaci oblíbeného realitního softwaru Poski REAL,
tentokrát s číselným označením 3.1, pro pravidelné účastníky aktualizací opět za minimální náklady.
Níže si dovolíme popsat novinky o této verzi s podrobnějším popisem.
Velice děkujeme za podněty těm kancelářím, které nám pomáhají Poski REAL zdokonalovat i díky Vám roste
počet uživatelů a tím jsme schopni naše služby postupně zlevňovat a zkvalitňovat.
Od verze 3.1. (toto platí pouze pro ty kanceláře, které mají odkoupené řešení Poski REALu) jsme zdokonalili
služby o novou – podpora dostupnosti, která nahrazuje službu webhositing www stránek a systému.
Podrobnější informace o podpoře dostupnosti, naleznete dále v dokumentu. Klienti, kteří podporu dostupnosti už
využívají, těch se samozřejmě informace netýká.

Děkujeme za podrobné přečtení tohoto dokumentu. Níže je podrobný popis novinek.
TEAM Poski.com

1 Více makléřů u nabídky = větší efektivita práce s nabídkou
Doposud mohl s jednou realitní nabídkou pracovat pouze její vlastník a jeho nadřízený (případně díky funkci
zástup, zastupující), v nové verzi jsme přidali možnost, aby s nabídkou mohli pracovat i spolupracující makléři.
Využití je jasné - makléři mohou dát své hlavy dohromady a společně spolupracovat na
prodeji nemovitosti. Tuto úpravu využijí zejména síťové realitní kanceláře a pak také
makléři, například během zástupu na dovolené.
V případě, že je vlastník nabídky nedostupný, může za něj zase v rámci zpracování
zaskočit jeho kolega, bude mít přehled o nabídce, bude mít umožněno k ní zapisovat
záznamy apod.
Nebude tak docházet ke zpožděním z důvodu nemoci, dovolené apod. a k následné
nespokojenosti klientů.
Na realitní servery se bude i nadále exportovat vlastník nabídky (pokud bude u nabídky označen), ale nově může
být až 5 dalších makléřů u jedné nabídky. Počet makléřů u nabídky je možné centrálně evidovat v modulu systém.
Zastupující makléř může editovat nabídky, zapisovat aktivity a provádět s nimi základní operace. Topování,
stáhnutí zakázky a funkce, které mohou ovlivnit finanční výkon realitní kanceláře může ovlivňovat pouze majitel
zakázky. Na zdokonalení funkce bude pracovat do verze 3.2, jako vždy díky vaším podnětům.

Obr. Více makléřů u nabídky

2 Sjednocení přehledů nabídek (menu) = snadnější přístup k informacím
Dřívější rozdělení přehledu nabídek v levém menu na několik částí (moje, podřízení,
všechny) se ukázalo jako ne zcela optimální a proto v nové verzi došlo ke sjednocení
přehledů do jednoho místa. Rozdělení je tak nově v záložkách, nad tabulkou nabídek,
kde je kompletní přehled nabídek, včetně archivovaných.
Došlo také k možnosti zobrazit si v přehledu nabídek i nabídky v archívu v rezervacích

apod. Pohled na nabídky je tak ucelený.
Novinkou v přehledech nabídky je také zobrazení klienta (majitele nabídky) přímo ve výpisu nabídek s
možností dohledání přes filtr nabídek.
Došlo také k vizuálním úpravám menu napříč programem, překreslení ikonek do responzivního designu (pro práci s
programem na mobilech) a částečnému zrychlení načítání programu.

Obr. Přehled nabídek

3 Automatické ukládání konceptů nabídky
Ačkoliv se snažíme zadání nabídek co nejvíce ulehčit a zjednodušit, stále jde o poměrně komplexní proces, který
vyžaduje zadat poměrně dost údajů a zabere určitý čas. Novinkou v Poski REALu je podstatné vylepšení funkce
automatického ukládání každého kroku zadání nabídky ve formě konceptu (rozpracované nabídky).
Kdy tuto funkci oceníte?
-V průběhu zadávání nabídky, musíte přejít k jiné práce (telefonát, návštěva klienta)
-Vypršel vám bezpečnostní limit pro přihlášení do programu
-Došlo k nečekanému výpadku elektřiny nebo internetu
-Došlo k „zaseknutí PC“
Ve všech těchto případech v nové verze nepřijdete o svá doposud zadaná data u nabídky.
Uložení je jednoduché, stačí po dokončení daného kroku, při zadávání nabídky, kliknout v
pravém horním rohu na uložit koncept (ikona diskety).
Je nutné myslet na to, že uložení může být po vyplnění daného kroku s vyplněním povinných parametrů.
Pakliže je nabídka uložená v konceptu, je označená editační ikonou v posledním sloupci v přehledu nabídek. Do
rozpracovaného konceptu (nabídky) je možné vstoupit z levého menu nabídky – koncepty.

Obr. Automatické ukládání konceptů

4 Snadné dokoupení nového modulu přímo z programu
Zaujala vás funkce nebo modul, který ve svém programu doposud nemáte? Žádný problém!
V nové verzi jsme připravili možnost zakoupení přímo z prostředí vašeho programu.
Do budoucna plánujeme pracovat s kreditem (poté půjde nakupovat obdobně, jako když
kupujete aplikace do mobilu), prozatím funguje nová funkce jako cílený požadavek na naši
podporu.
Možné dokoupení funkcí naleznete v modulu systém – dokoupení.

5 Ještě lepší nahrávání fotek a souborů k nabídkám (hromadný upload)
Fotografie tvoří naprostý základ nabídky. I proto jsme se na ně zaměřili a připravili jsme
zbrusu nový systém pro jejich nahrávání do programu, jde zejména o funkčnost
nahrávání, která je nově upravená. Vylepšením verze 3.1 je vhodnější komprimace
nahraných obrázků, tuto funkci oceníte zejména kvůli značené úspoře nahraných dat v
programu. Obrázek je možné nahrát v podstatě v jakékoli běžné velikosti (0,5 – 5 MB).
Další úpravou je snadnější změna u řazení pořadí fotografií nabídek. Pořadí fotek tak
změníte uchopením řádku (přes ikonu změna) a umístěním na jakékoli místo v pořadí
(pořadí je očíslováno).
Kvůli nevyužívání funkce jsme zcela odstranili nahrávání fotografii k nabídkám po jedné. Nově všechny instalace
i v balíčku START budou mít pouze hromadný upload fotografii.
Pro pochopení funkcionality, prosím sledujte nápovědy v programu.

6 Více popisků k jedné nabídce
Požadavky popisky nabídek u některých exportních serverů, zejména Srealit, se začínají lišit.
Proto byla připravena nová funkce, která umožňuje zadat speciální popisek pro Sreality a
vlastní webové stránky (kde je navíc možné text formátovat). Aktuálně tak bude možné zadat
popisek obecný (ten bude na všech serverech) a popisek, který se zobrazí na Srealitách, kde je
možné speciální úprava textu.
Nemusíte mít strach o vyšší časovou náročnost práce s nabídkou, text se přenáší jednoduše zapnutím tlačítka –
stačí jej tedy pouze upravit.

Obr. Více popisků k nabídce

7 Nastavení vybraných funkcionalit přímo v programu
Poski REAL umí stále více věcí a tím přibývá i možností nastavení.
Doposud bylo třeba většinu nastavení řešit skrze servisní podporu naší společnosti, v nové
verzi bude možné některé vybrané funkce nastavit přímo v programu. Jde například o velikost
fotek, limit počtu topování nabídek u makléře, nebo výchozí úroveň rozostření adresy, apod.
Funkce budeme postupně přidávat i na základě připomínek našich klientů.
Nově tyto změny nastavení, bude možné provést v modulu systém – nastavení.

8 Snadnější zadávání adresy u pozemku
V případě zadání parcely bude nově možné upřesnit část obce, městskou část i ulici.
Upřesněné nastavení pozitivně ovlivní úspěšnost exportů a párování nabídek a poptávek. K
úpravě došlo k z důvodů, problémových zadání parcel přes číselník RUIAN. Pokud makléř
zadává parcelu, může po najití adresy v našeptavači doplnit adresní údaje.

Obr. Doplnění adresy u parcely

9 Komplexnější vyhledávání v programu
Stále pracujeme na vylepšování fulltextového vyhledávání v rámci Poski REALu.
Nově lze vyhledávat i v archivu nabídek, což ulehčí prací nejednomu realitnímu makléři. Tuto
funkcionalitu jsme implementovali zejména díky připomínkám realitních kanceláří.

10 Vylepšené zadávání ceny – další úspora času
Pomocník zadávání ceny prošel výraznou vizuální změnou a funkčním zjednodušením. Nově
je možné zadávat provizi nabídky i s DPH (v předešlé verzi bylo třeba zadat provizi bez
DPH). Odpadá tak nutnost nadbytečných výpočtů a dochází ke snížení potencionální
chybovosti.
Došlo také ke značenému vizuálnímu posunu zadávání ceny.

Obr. Změna pomocníka zadání ceny

11 Vylepšený náhled nabídek
Došlo k vizuální úpravě náhledu nabídky. Protože se do náhledu vstupuje přes fulltextové
vyhledávání a náhled nabídky nebyl dokonalý, došlo k jeho úpravě a značnému funkčnímu
rozšíření. Nově tak lze pracovat s nabídkou přímo v náhledu, vybrané parametry lze přímo z
náhledu editovat a tím tedy upravit. Náhled je rozdělen na interní a veřejný. Veřejný náhled
respektuje stav, který je u nabídky označen a exportuje se na realitní servery. Interní náhled
zobrazuje všechny zadané údaje, tedy i celou adresu, pokud je adresa rozostřená, cenu, provizi apod. Jedná se
tedy o náhled pro realitního makléře.

12 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 3.1 jsme zapracovali řadu dalších vylepšení, která vyplynula z průběžného testování a cenných
připomínek našich klientů.

Obr. Ukázka responzivního designu Poski REAL

13 Exporty ZDARMA na nové servery v hodnotě 30 000 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. Pokud sečteme inzerci ZDARMA, tak jak ceny prezentují realitní servery, dostaneme hodnotu přes
30 000 Kč za inzerci už na 8 serverech, po určitou dobu ZDARMA. Tuto výhodu využijí zejména realitní kanceláře,
které na trhu teprve 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):

✗

Byty.cz
nový realitní server, kde je možné inzerovat po dobu 3 měsíců zcela ZDARMA.

✗

Realingo
nový realitní server, kde je možné inzerovat dokonce zcela ZDARMA, dle vyjádření provozovatele
neomezeně..

✗

Nejlevnější realitka
server, kde je možné inzerovat po dobu 6 měsíců zcela 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

14 Ostatní vylepšení a úpravy
✗

Modul: exporty – vylepšení nápovědy. V případě, že se u můstku objeví chyba, je návrh řešení chyby
vylepšen v POP up okně v řešení chyby.

✗

Modul: exporty – úprava prokliků na počet aktivních, neaktivních, neexportovaných nabídek

✗

Modul: uživatelé – vizuální, barevné zobrazení, jestli se uživatel (makléř) exportuje na realitní servery.
Export makléřů (ANOxNE) jde ovlivnit přes modul systém – nastavení.

✗

Modul: exporty – pakliže bude můstek 48 hodin neaktivní (například kvůli chybnému fontu písma) tedy
export neprobíhá, dojde k vypnutí můstku po 48 hodinách a vizuálnímu označení můstku.

✗

Modul exporty – přeexportování nabídky – nová funkcionalita, která umožní přeexportovat všechny nabídky
v případě, že například můstek nebude mít zobrazen aktuální počet nabídek. Funkcionalita je v přehledu
daného serveru pod ikonou akce. Je možné i zvolit ve výpisu nabídek konkretní počet nabídek a
přeexportovat je na realitní všechny realitní servery. POZOR – funkci používejte velice opatrně. V
případě, že dochází k přeexportovávají většího počtu nabídek, může přeexportování trvat i několik hodin.
Reexportované nabídky se zobrazí na serveru (pokud to server podporuje) s datem aktualizace.

✗

Modul: exporty – další úpravy můstků, jako je MD5 hash hesla, chyby připojení pobočky (v případě špatného
zadání hesla apod)

✗

Modul: exporty – nová funkcionalita synchronizace nabídek. V přehledu připojení akce – synchronizovat
nabídky dojde u můstků Sreality, RealHit, Realitní tržnice, Realitní komora, Byty.cz k vytvoření informativní
tabulky, která upozorní na nabídky, které na serveru nejsou vyexportované, nebo které jsou například na
serveru navíc (z důvodů ručního zadání).

✗

Video návody – odkazy – video návody. Zde postupně přidáváme video návody pro práci s programem.
První videa už jsou připravená.

✗

Nové responzivní ikony v programu – Došlo k vizuálnímu překreslení uživatelských ikonek také pro
responzivní zobrazení.

✗

Modul: statistiky návštěvnosti Sreality – Došlo k vizuální úpravě statistik nabídky v programu pro Sreality. Je
možné také nově, v případě zakoupení modulu statistiky, sledovat kompletní výkon Srealit.

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Modul: stránky - přidána možnost napojeni na blog (mikrostránky makléřů)

✗

Modul: dokumenty - oprava souboru

✗

Modul: klienti - zobrazováni editace klientu nadřízeným uživatelům

✗

Modul: kalendář - sdíleny kalendář - možnost vytvářet události cíleným osobám, oprava editace v náhledu

✗

Modul: kalendář – u vytvoření prohlídky je tlačítko, které přesměruje rovnou na vytvoření nové poptávky

Modul: nabídky - zlepšení orientace ve funkci hromadného topování
Modul: poptávky - vizuální vylepšení (čísla kroku záložek, přidání tlačítek pro vyber lokality nahoru i dolu)
Modul: exporty - skryti neaktivních můstků bez připojení
Modul: prohlídky – tlačítko na snadné vytvoření poptávky přímo z prohlídky
Modul: fulltextové hledání - úprava fulltextu, hledáni i v archivu nabídek a klientů
Modul: klienti – vizuální vylepšení hledání už existujících klientů
Modul: klienti – přidání možnosti zvolit "ostatní" zemi (mimo Evropu)
Modul: reklamy - otevření odkazu do nového okna
Modul: reklamy rozdělení statistik u reklam na Vše, Zobrazení, Prokliky
Modul: reklamy - oprava stránkováni v závislosti na filtru

✗

Modul: nabídky – zrušení flashového hromadného nahrávání fotek a nahrazeno za fileComponent

✗

Modul: uživatele - možnost vypnutí responzivního zobrazení

✗

Modul: nabídky- zrušeni hodnoty 'stravováni' z číselníku 'a_zs_other'

✗

Modul: nabídky - možnost editovat nabídku ve vice oknech, možnost vytvořeni vice nabídek ve vice oknech

✗

Modul: export - sreality.cz - přenastaveni maximálních rozměrů fota na 1024x768

✗

Modul: nabídky - úprava klonování, kdy se nebude duplikovat prefix v případě, kdy vlastni číslo již prefix
obsahuje

✗

Modul: statistiky - úprava zobrazeni grafu ve firefoxu

✗

Modul: poptávky - odstranění funkce smazat poptávku

✗

Modul: - klávesové zkratky pro práci s PR

✗

Modul: Statistiky – zrušení návaznosti na prohlídky

✗

Modul: uživatelé – přidání nové funkce "asistentka"

✗

Modul: klienti - zobrazeni filtru makléřů v přehledu klientů i pro makléře (pro možnost vyfiltrovat svoje klienty)

✗

Modul: klienti - zobrazeni přehledu archivních klientů pro skupinu uživatelů "makléř"

✗

Modul: export - načítání chybových hlášek přímo do PR

✗

Modul: export – úprava odesílání energy_performance_attachment pro můstky můstky sreality.cz,
jihoceskenemovitosti.cz, global, realitymix.centrum.cz, viareality.cz

✗

Modul: export – zlepšení zadávání MD5 hesla u připojeni

✗
✗
✗

Modul: export - annonce.cz - přidání parametru 'other_payments' ('cena_poznamka')

✗

Modul: nabídky - při používání pomocníka zadání ceny, docházelo ve specifických případech k vynulování
plochy

✗

Modul: nabídky - úprava zadáváni nabídky, aby neslo zadat nabídku bez plochy

Modul: export - viareality.cz - přidána podpora exportu videa formou odkazu na youtube
Modul: export - exportní můstky - oprava odeslání locality_latitude, locality_longitude, pro můstky - byty.cz,
ceskereality.cz, domybytypozemky.cz, eurobydleni.cz, expertreality.cz, global_rs, inzercerealit.com,
jihoceskenemovitosti.cz, nejlevnejsi-realitka.cz, prazskereality.cz, realhit.cz, realingo.cz, realitnikomora.cz,
realitnitrznice.cz, reality.avizo.cz, sreality.cz

nové exportní můstky:
Přehled všech serverů aktualizujeme zde - http://www.realitni-system.com/exporty

✗

byty.cz – partnerský server

✗

hypocentrum.cz (Global)

✗

realingo.cz – partnerský server

15 Nová služba Podpora dostupnosti
Naše služby neustále zkvalitňujeme. Další informace se týká klientů, kteří si řešení Poski REAL odkoupili, nikoli
těch, kteří si licenci programu pronajali (ti ji mají v ceně nájmu, do rozsahu balíčku).
Protože ze strany klientů se zvyšovali požadavky na automatický export nabídek ze systému a zvýšení kapacity
webhostingu, na četné žádosti jsme vyhověli a připravili pro klienty novou, velice zajímavou službu podpora
dostupnosti.
Od 2/2015 tak službu za webhosting webových stránek a softwaru nahradila služba podpora dostupnosti. Realitní
klienti získají, za téměř stejné měsíční náklady mnohem více servisu a služeb od naší společnosti. Podpora
dostupnosti obsahuje:

•
•
•
•

Vyhrazení diskového prostoru dle výše balíčku od 1GB do 10 GB s možností dokoupení prostoru

•

Servisní podporu v případě nedostupnosti softwaru, chyby, konzultace

•

1x ročně kontrolu webových stránek v prohlížečích (pakliže jsou www od Poski.com)

Počet emailů v rámci daného balíčku od 5 – 10 schránek opět s možností dokoupení.
Každodenní zálohování dat v případě problému se serverem se o data nepřijde
Automatický export nabídek na aktivované realitní servery co 15 až 40 minut dle vytížení programu

Jak si službu pořídit?
Je to velice jednoduché, abychom klienty nijak nezatížili, služba prostě jednoduše automaticky nahradí službu za
webhosting a to tak, že se objeví jiný text na zálohových objednávkách. Podpora dostupnosti je služba povinná, bez
aktivace této služby není možné využívat Poski REAL.
Věřím, že naší zákazníci pozitivně ocení změnu služby, koneckonců jsme ji připravili na míru pro naše klienty.

16 Monitoring Octopus pro a výroba outdorové reklamy
Poski REAL, nemá vlastní monitoring soukromých nemovitostí. Dlouhodobě však spolupracujeme se společností
OctopusPro, kde nyní www.realitni-system.com 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 nebo přímo u partnerských firem. Heslo je „Poski REAL“

17 Co připravujeme do verze 3.2
Další verzi vydáme v srpnu roku 2015 i do ní plánujeme plno nových vylepšení, mimo jiné.

✗

Sdílení nabídek mezi realitními kancelářemi (tzv. MLS systém)

✗

Grafické a technické vylepšení modulu klienti

✗

Doplnění párování poptávek s nabídkami o nové funkcionality

✗

Zahajujeme novou revizi exportním můstků

✗

A plno dalších vylepšení o kterých budeme jako vždy informovat

18 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 balíček Poski REAL – Prima podpora, nebo měsíční platby licence, má určitý
kredit na upgrade z kterého se níže uvedené částky odečtou, nebo dopočítají.
Upgrade bude proveden do cca 14 dní od uhrazení poplatku, nebo objednání služby.
Aktualizace

Cena aktualizace

Aktualizace programu z verze 3.00 na 3.1 (včetně responzive)

1 500 Kč

Aktualizace programu z verze 2.14 na 3.1 (včetně responzive)

2 800 Kč

Aktualizace programu z verze 2.13 na 3.1 (včetně responzive)

4 500 Kč

Aktualizace programu z verze 2.12 na 3.1 (včetně responzive)

7 900 Kč

Aktualizace programu z verze 2.11 na 3.1 (včetně responzive)

9 100 Kč

Aktualizace programu z verze 2.10. na 3.1 (včetně responzive)

9 900 Kč

Aktualizace programu ze starších verzí

Individuální kalkulace

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.

Děkujeme všem, kteří dočetli změny až do konce.

V Ostravě 17.3.2015
Ing. Vladimír Vaněk
Manager produktu
vladimir@poski.com

