
 

 

 

 

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL – 3.8. 

 

Vážení zástupci realitních kanceláří, naši partneři,  

Dovolte nám představit nejnovější a naprosto unikátní verzi Poski REALu, verzi 3.8. Dokument 

popisuje hlavní novinky a změny, které s sebou tento upgrade přináší. Prosím přečtěte si jej opravdu pečlivě, 

změny jsou tentokrát poměrně veliké a mohou vám ušetřit spoustu času a peněz. S vývojovým týmem jsme 

nad novými funkcemi strávili stovky hodin práce a proto doufáme, že vám novinky verze 3.8 opravdu 

pomohou.  

Z těch nejdůležitějších změn věnujte prosím pozornost především Obchodnímu případu, novému 

systému výpočtu provizí, protokolu o prohlídce, kreditovému systému nebo práci s kanbanovou 

tabulí pro plánování vašich úkolů v RK. Naprostou novinkou, kterou pro vás chystáme spustit již tohle jaro, 

je také web nemovitosti na (opravdu) jedno kliknutí.  

Aktivace všech níže popsaných funkcí závisí především na typu verze vaší licence, tedy na tom, 

zda využíváte verzi Klasik, Easy nebo Start. V případě nejasností můžete o aktivaci těchto funkcí požádat 

svého obchodního zástupce nebo skrze váš realitní software v MENU „Nastavení – Nastavení systému“.  

Pevně věříme, že budete s novinkami spokojeni, a že jsme vaše potřeby tímto upgradem vyslyšeli.  

TEAM Poski REAL 



 

 

VYBRALI JSME PRO VÁS TO, CO OPRAVDU STOJÍ ZA POZORNOST 

V softwaru proběhla celá řada změn a úprav. Některé jsou drobnější, jako změna ikonek a 

jednodušší design, a některé jsou rozsáhlejší a pomohou vám v řadě denních činností. V tomto dokumentu 

vás seznámíme s těmi nejdůležitějšími. Všichni naši klienti, kteří si Poski REAL pronajímají, mají systém 

aktuální, včetně posledních funkcionalit. Může však dojít k situaci, že máte starší webové stránky, které 

blokují aktualizaci, proto je nutné provést také úpravy s vaším webem. Ty, kterých se výše zmíněné týká, 

budeme samozřejmě informovat.  

Naším cílem je udělat takový CRM systém, který bude ovládat všechny činnosti a aktivity 

realitní kanceláře z jednoho místa, a to zejména:  

• Exportování nemovitostí 

• Ovládání a tvoření všech vašich webových stránek přes systém  

• Editování a vyplácení vašich uskutečněných obchodů 

• Vyřešení GDPR a ochranu osobních údajů klientů a zájemců 

• Plánování a editaci schůzek 

• Komunikaci s katastrem nemovitostí  

 

 

 

1 Funkce Klik and GO aneb protokol o prohlídce 

Možnost podepsat protokol na prohlídce ihned na místě, prstem na vašem telefonu či tabletu. 

Včetně potřebné GDPR dokumentace. 

To je novinka, kterou určitě ocení každý z vás. Jednoduše protokol s klientem vyplníte a podepíšete 

online – ve svém telefonu či tabletu. Protokol o nabídce poté na jedno kliknutí zašlete vašemu zákazníkovi 

a máte tak splněno i GDPR. Dokument se automaticky uloží pod jménem klienta také v softwaru Poski REAL. 

A co se týče administrativy GDPR – máte hotovo! 

 



 

 

 Protokol o prohlídce je rychlý a jednoduchý, díky tomu můžete získat tisíce kontaktů ročně s 

neskutečnou úsporou času. Navíc nemusíte ztrácet drahocenný čas papírováním a skenováním 

prohlídkových dokumentů. 

 

2 Web nemovitosti   

Počet nemovitostí na trhu se nenápadně zvyšuje. Dá se proto očekávat, že v budoucnu si budou 

makléři chtít vytvořit svůj web nemovitostí pro zvýšení efektivity prodeje, a hlavně také k náboru 

nových zakázek. Tedy pro konkrétní nabídku si budete moci připravit individuální prezentaci. V nové verzi 

3.8. si můžete vyrobit prodejní web nemovitosti na jedno kliknutí. Stačí si dobít váš kredit v Poski REALu. 

Platit za web nemovitosti budete pouze po dobu, kdy bude stránka spuštěna – doba od – do placení každý 

měsíc. Dobít kredit můžete jednoduše, a to skrze platební bránu Comgate přímo ve vašem softwaru. Web 

nemovitostí na jedno kliknutí bude spuštěn koncem dubna 2019. 



 

 

 

 

3 Úprava hlavního dashboardu 

Velkou a viditelnou změnou je úprava dashboardu a hlavního menu. Na žádost většiny z vás 

jsme ponechali svátky, ale změnili jsme hlavní část dashboardu. Vznikly 4 záložky, kdy první z nich je 

akviziční. Další slouží k práci s vašimi kontakty. Červená záložka ukazuje, kolik máte nabídek a kdy jim 

například končí platnost či rezervace. Poslední záložkou je plánování, kde vidíte hlavní naplánované úkoly a 

jejich stavy. Práce se softwarem je díky úpravám jednodušší a přehlednější. 

Skrze záznamy se jednoduše můžete prokliknout do kanbanové tabule, kde je práce s úkoly hračka. 

Můžete si zaznamenávat komentáře a přesouvat úkoly dle stavu. Navíc na hlavním dashboardu vidíte, co 

vám momentálně hoří nejvíce.  

 



 

 

 

4 Obchodní případ 

 

V této verzi jsme se zaměřili i na práci s obchodním případem. Jde o poměrně komplikovaný 

proces a tímto novým řešením vám pomůžeme s dokumentací – od rezervační smlouvy, přes vyřizování 

hypotéky, práci s penězi a kupní smlouvou, až po komunikaci s katastrem nemovitostí. Náš obchodní případ 

vám pohlídá termíny, platbu daní a ostatní data či smlouvy, které potřebujete hlídat. 

 

V menu „Nabídky“ v záložkách Poski REALu vidíte, kde se která nabídka momentálně nachází. Je 

zde tedy zapracovaný nový stav „Návrh na vklad“. 



 

 

 

5 Nový provizní systém  

Nově můžete nechat systém Poski REAL, aby za vás vypočítal provize každému z makléřů. 

Nadřízený jednoduše řídí a edituje příjmy a vyplácení provizí. Díky novému systému uspoříte opravdu hodně 

času a přesně uvidíte, komu jde určitá část peněz a za jaký obchod. Na míru a individuální žádost je možné 

systém také napojit na vámi vybranou banku.  

• Jednoduše můžete řídit a editovat vyplácení provizí 

• Úspora času a práce v dokumentech 

• Nadřízený jednoduše zadá příjmy a částky k výplatě 

• Možnost zapisovat účetní a neúčetní náklady k případům 

• Tiskové sestavy případů 



 

 

• Makléř si zapisuje své náklady 

 

 

Pro makléře není nic jednoduššího, než nastavit si výši procent z obchodu a pak už jen hlídat 

nabídky, které mají spadat do měsíční uzávěrky! 

 

 

 

 



 

 

6 Kreditový systém  

Nabijte si ve svém softwaru kredit a jednoduše využívejte přesně ty funkce, které právě potřebujete. 

Kreditový systém slouží jako rozšíření funkcí ke každé vaší verzi, na kterou se vážou další investice. Díky 

kreditovému systému budete mít navíc své finance úplně pod kontrolou. Aktuálně můžete kredity využívat na:  

• Odesílání SMS 

• Akvizice – zablokování soukromého inzerátu do softwaru 

• Web nemovitosti na jedno kliknutí – v průběhu dubna 2019 

• Komunikace s katastrem nemovitostí 

Stav vaše kreditu uvidíte vždy v hlavičce vašeho softwaru.  

 

 



 

 

Kredit si můžete dobít zcela dle své potřeby. 

 

7 Kanbanová tabule 

Plánujte efektivně a jednoduše. V nové kanbanové tabuli máte jednotlivé úkoly a schůzky 

rozdělené do sloupců „Zadáno“, „Probíhající“, „Úspěch“ a „Neúspěch“. Jakýkoliv úkol můžete editovat, 

přidávat k němu poznámky, přiřazovat makléře a měnit také jeho stav. Vše je samozřejmě napojeno na váš 

Google kalendář.  

 



 

 

8 Duplicitní nabídky  

Jste si jistí, že na daném webu nebo serveru je vaše nabídka pouze jednou? Určitě? Software za 

vás bude stav pečlivě kontrolovat, takže si můžete být jistí, že duplicitu rychle odhalíte. 

 

9 Další úpravy 

9.1 Vylepšená práce při synchronizaci s Google kalendářem 

9.2 Rozšíření GDPR modulu  

10 Drobné úpravy exportů 

Upravili jsme manažerské výstupy a přidali statistiky z prazskereality.cz a ulovdomov.cz. Došlo 

k opravám a aktualizacím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prazskereality.cz/
http://prazskereality.cz/
http://ulovdomov.cz/
http://ulovdomov.cz/


 

 

Kontaktujte nás osobně 

V případě zájmu o provedení aktualizace nebo o konzultaci, kontaktujte naše obchodní zástupce. 

Rádi vám poradíme a pomůžeme! Připomínáme, že všichni klienti, kteří mají pronájem licence, mají upgrade 

zdarma zahrnutý v měsíčním poplatku v rozsahu své licence. U odkoupených verzí je upgrade zpoplatněný 

po individuálním nacenění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výkonný ředitel:  

Ing. Vladimír Vaněk 

vladimir@poski.com 

+ 420 775 383 161 

Obchodní ředitel:  

Ing. Filip Kosík 

filip.kosik@poski.com 

+ 420 734 752 601 
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