INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL
Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016

Vážení zástupci realitních kanceláří,
Rádi bychom vám představili novou verzi našeho oblíbeného realitního softwaru, která jako vždy, přináší
spoustu novinek a vylepšení, která výrazně zpříjemní práci s programem.
Důležitou součástí každé aktualizace jsou i aktualizace exportních můstků, které jsou naprosto klíčové pro
správné fungování exportu vašich nabídek na realitní servery.
Aktualizace našeho programu provádíme zhruba 2 x ročně a minimálně jednou za rok doporučujeme
aktualizaci programu provést každé realitní kanceláři. Jen tak můžeme garantovat
kompatibilitu všech funkcí a splnění aktuálních legislativních požadavků.

1 Výběr nejvýznamějších změn v nové verzi
V následujících řádcích Vám představíme nejvýznamnější změny v nové verzi Poski REALu.

1.1 Změna podmínek pro stávající klienty
Naše klienty posloucháme a snažíme se maximálně všem vyhovět. Vyslyšeli jsme tak hlasy po
zjednodušení našich služeb a došlo tak k radikální úpravě podmínek spolupráce pro klienty, kteří mají
historicky odkoupenou licenci Poski REALu. A jaké jsou změny?
Služby Podpora dostupnosti, Príma podpora, Webhosting se budou v následujícím čase
postupně rušit a sjednocovat se pouze do jedné, výhodnější služby – platba měsíční licence. Ta
je dále rozdělená dle výše balíčků. Věříme, že tento jasnější přístup bude pro všechny přínosem.
Přijde Vám, že hlavní důvod je zdražování – není to tak. Neboť obdržíte následující:


upgrady zcela zdarma (úspora cca min 8 000 Kč ročně) v rámci rozsahu své licence



diskový prostor dle výše balíčku až 10 GB



emaily dle výše balíčků až neomezený počet



až 1 h servisní podpory každý měsíc



u vyšších balíčků neomezený počet exportních můstků



inzerci na serveru Black reality Zdarma

Podrobný dokument, který vysvětluje všechny změny, zájemcům rádi zašleme. Poprosíme tedy o
kontaktování. V průběhu měsíce března navíc budeme všechny naše klienty s touto změnou informovat také
telefonicky.

1.2 Jedeme za Vámi - Pražské školení ovládání Poski REALu
Na základě připomínek klientů, připravujeme první veřejné školení Poski REALu. To proběhne na
přelomu dubna/května letošního roku. Podrobnosti a přesný termín, Vám jako vždy zašleme, nejpozději do
14 dní, ale už nyní, pokud máte o školení zájem, je možné předběžně objednat účast Vašich makléřů.
Cena minimálně 4 hodinového školení nepřesáhne za osobu 400 Kč a kapacita bude omezená.

A co bude náplní školení?


ovládání systému Poski REAL - praktické ukázky



ukázky používání jednotlivých modulů



Cloud REAL MLS – aneb udělejte si franšízy za 5 minut



další směřování Poski REALu a jeho další vývoj



dotazy klientů



kam se vyvíjí webové stránky a proč je mít



co je to SEO a jeho nejčastější mýty

Ze strany Poski.com očekáváme účast minimálně 4 členů z týmu Poski REAL. Věříme, že si
uděláte čas a naše školení navštívíte.

1.3 Cloud REAL - franšíza založená za 5 minut a zcela Zdarma
Uvažujete se založením vlastní realitní franšízy? Jejda, to je peněz co to stojí, že? Máme pro Vás jiné
a podstatně levnější řešení.
Vyzkoušejte s námi jedinečnou možnost sdílet jednoduše své nabídky v systému MLS Cloud REAL
s jinou Vámi vybranou realitní kanceláří. Zvýšíte tak podstatně rychlost prodeje Vámi nabízené
nemovitosti a dosáhnete podobného efektu, jako u franšízového způsobu spolupráce. V některých lokalitách
v ČR je tato funkcionalita velice poptávaná a vhodná také pro nezveřejněné nabídky, které nemohou být
veřejně exportovány na realitní servery.

1.3.1 A co to vlastně Cloud REAL je?
Cloud REAL je samostatný modul v systému Poski REAL. Pokud je v instalaci aktivován, může daná
realitní kancelář libovolně označenou nabídku uvolnit do tohoto MLS modulu Cloud REAL.
V praxi to pak znamená, že danou nabídku v omezené podobě mohou sdílet jiné realitní kanceláře,
které využívají realitní software Poski REAL. Nabídku stačí v systému označit, vybrat partnerské realitní
kanceláře a sdílet. Nabídka se posléze zobrazí vybraným kancelářím v Poski REALu i s kontaktem na makléře
a konkrétní realitní kancelář. Nejedná se tak o zobrazení všech záznamů, ale pouze zobrazení části
méně citlivých dat.

A to navíc zdaleka není všechno.

Cloud REAL nabídky v Cloud REALu se propisují také do poptávek. Jednoduše tedy zadáte poptávku
Vašeho poptávajícího klienta a systém Vám řekne, jestli k ní je vhodná nějaká Vaše nabídka, nebo nabídka
jiné RK, která je v programu Cloud REAL.
Navíc i nadále do verze 3. 3. zcela Zdarma.

1.4 Vylepšení přesnosti zobrazení nemovitosti na mapě díky Katastru
Zobrazení nemovitosti na mapě v rámci zadání nabídky je v nové verzi Poski REALu 3.3 ještě přesnější.
Přesná pozice vybrané nemovitosti se nově získává přímo z katastru nemovitostí. Na mapě po zadání adresy
se zobrazí následující možností zobrazení respektující rozostření:


přesný bod na mapě (pakliže není rozostření vždy, se uvádí pouze tento bod)



označení ulice



polygon oblasti v případě vyššího rozostření

Z uživatelského pohledu bude jasnější, jak přesně máte zájem adresu na servery exportovat a kde se
může předběžně na mapě zobrazit bod objektu.

1.5 Nahlížení do katastru nemovitostí přímo z Poski REALu
V rámci zadávání adresy nové nabídky v Poski REALu jsme pro makléře připravili novou užitečnou funkci.
Po zadání adresy nabídky lze skrze speciální odkaz přejít přímo na stránky katastru nemovitostí.

1.6 Nová plovoucí lišta se stránkováním a akcemi
S každou novou verzí přinášíme nové funkce a vylepšení, která usnadňují každodenní práci realitního
makléře.
V nové verzi tak najdete speciální plovoucí lištu v přehledech (např.: klienti, nabídky, poptávky), která
usnadňuje stránkování a nabízí rychlé akce.

1.7 Změna vytvoření nových exportních můstků
Od verze 3.3 přicházíme s novinkou. Exportním můstky si může každý uživatel, který má potřebné
oprávnění v systému nastavit sám, práce se tak značně zjednoduší. Odpadne sice naše kontrola, jestli
exportní můstky fungují správně, nicméně v případě zhlédnutí video nápovědy bude velice jednoduché
všechna nastavení udělat samostatně, bez naší asistence. I nadále bude samozřejmě možné využívat služeb
naší podpory.

1.8 Dokonalý přehled o exportech
Export nabídek na realitní servery patří mezi klíčové funkce každého realitního softwaru a ani Poski
REAL není výjimkou. Nový detail exportů umožňuje zobrazit počet exportovaných nabídek včetně seznamu
všech aktuálně exportovaných nabídek na konkrétní server*, včetně možnosti prokliku přímo na konkrétní
inzeráty.

*možnost prokliku na konkrétní inzeráty podporují pouze vybrané realitní servery

1.8.1 Změny exportů - co se upravilo na serverech


export aktualit na Fb ignoruje chybu 100 (už asi bylo smazáno)



export aktualit na Fb nyní s odkazem a obrázkem



export: zaznamenání akce, při níž vznikla exportní dávka



export: revidovány hlášky při exportu makléřů u můstků na bázi Srealit



export: reality_idnes_cz - navýšení limitu pro rozměry odesílaných fotografií (maximálně 1920x1920



export: black_reality_cz - zabezpečení proti problémům s Unicode v textech



export: ulovdomov_cz - export nabídky se skrytou cenou



export: annonce_cz - odložení dávky "smazat" hned po dávce "změna



export: viareality_cz - zapnuto automatické prodlužování, platnost inzerátu je 90 dní



export: export makléřů nyní u vybraných serverů skončí chybou, pokud se mají exportovat makléři pod stejnou
e-mailovou adresou



export: export makléřů nyní zobrazuje odkaz na více informací na export.poskireal.cz



export: export makléřů nyní u vybraných serverů (sreality.cz a ulovdomov.cz) využije nová pole "login
na server.cz" u uživatele



modul: export/top - cron pro topování netopuje nabídku, která byla v aktuální hodině už topovaná (jakýmkoli
způsobem)



modul: export - oprava cesty k fotografii maklere, oprava cesty ulozeni XML



modul: export - většina chyb komunikace a serveru se nyní bude ukazovat jako chyby dávek



modul: export - domybytypozemky_cz - zvětšena maximální velikost exportovaných fotek



modul: export - expertreality_cz - nepodporuje skrytou cenu



modul: export - bytyadomy_cz - opraven překlad městské části na pražský obvod –



modul: export - reality_avizo_cz - implementováno rozostření



modul: export - chyba foto nezablokuje celé připojení, ale jen příslušnou nabídku - IIS #76674
o

annonce_cz, bydleni_cz, bytyadomy_cz, ceskereality_cz, expats_cz, grandreality_cz, inocean_cz,
netrealit_cz,

o

novereality_cz, prazskereality_cz, realcity_cz, reality123_cz, reality_bazos_cz, reality_idnes_cz

o

reality_tvujdum_cz, realitymorava_cz ,pozemky_cz ,facebook_com

o

black_reality_cz, byty_cz, domybytypozemky_cz, eurobydleni_cz, expertreality_cz, global_rs,



o

hyperreality_cz, inzercerealit_com, jihoceskenemovitosti_cz, kup_nemovitost_cz,

o

nejlevnejsi_realitka_cz, realingo_cz, realitnieso_cz, realitnikomora_cz, realitnitrznice_cz,

o

realitymix_centrum_cz, realitypro_eu, sreality_cz, ulovdomov_cz, viareality_cz

modul: export - facebook_com - přeskakování/odkládání namačkaných dávek stejné nabídky

- modul: export

- nový přehled


modul: export - po kliku na exportní server se uživatel dostane na přehled dávek (časovou osu)



modul: export - export do XML rozšířen o možnost exportovat i prodané nabídky, do URL stačí přidat parametr
"vcetne_ks=1",



modul: export - realitnikomora.cz a hypocentrum.cz zarazeni do sekce "ostatní"
nápovědy - modul Export



modul: exporty - seřazení serverů dle priorit (Cloud REAL a FB povýšen)



modul: exporty - nové zadávání přípojení k exportu



Exporty: Hlídač spuštěných cronexport procesů na serveru



Exporty: Umožnit smazat připojení, i když je dávka + nápovědy



Exporty - velikost fotografií (přes 20 můstků)



nastavení exportu v maximální velikosti fotografií, které podporuje daný realitní server



nejlevnejsi-realitka.cz - implementace videoprohlídek



Export: Bazos.cz - prodlužovací skript, po 60 dnech dojde k regeneraci nabídky (a strhne se 1 Kč z kreditu za
nový export dle podmínek bazos.cz)

1.9 Vylepšené exporty na Facebook
Poski REAL nabízí jedinečnou funkci exportu nabídek přímo na Facebookové stránky realitní kanceláře.
Nově umí k nabídce, kterou se rozhodnete exportovat, přidat i vlastní popisek anebo nastavit výchozí text,
který se bude zobrazovat u všech exportovaných nabídek z realitního softwaru.

1.10 Inovovaný modul uživatelé
Vylepšené vytváření nových uživatelů v systému nově umožňuje odeslání přihlašovacích údajů nového
uživatele na zadaný email. K určení bezpečného hesla pomáhá ukazatel síly hesla uživatele s grafickým
indikátorem.

Samotný uživatel může nově editovat své vlastní osobní a kontaktní údaje bez nutnosti zapojení
nadřízeného.

1.11 Důležité dokumenty stále na jednom místě
Ke každé nabídce může makléř přidat řadu důležitých dokumentů (např. smlouvy, podklady od právníků)
a tyto podklady nově zůstanou s konkrétním případem po celou dobu práce v systému a to i po převodu
nabídky na rezervaci a kupní smlouvu.

1.12 Vylepšený náhled klienta
Všechny důležité informace o konkrétním klientovi nyní najdete přehledně na jednom místě.
Stačí využít inovovaný přehled klienta, který nabízí základní informace o klientovi, přehlednou mapu s jeho
působením a důležité statistiky o počtu nabídek nebo o počtu prodaných nebo rezervovaných nabídek.

1.13 Nové přehledy pro rezervace, kupní smlouvy, exporty a aktivity
Vylepšené přehledy přináší celou řadu novinek, které výrazně zpříjemní práci s programem.
Ve verzi 3.3 jsou připravené nové přehledy v modulech rezervace, kupní smlouvy, exporty a aktivity.

1.14 Možnost individuálního nastavení přehledu
Každý přehled si nově může uživatel nastavit dle svého přání (zobrazení konkrétních sloupců,
výchozí řazení, zobrazení rychlého náhledu) a jeho volba zůstane uložena i pro jeho budoucí práci v
programu.
V přehledech je zapracovaná i nová navigace, která se svým způsobem podobá prostředí Google.
Editovat záznamy je tak nově možné jak v daném řádku záznamu (pokud si uživatel nastaví možnost editace
v řádku), tak také v hlavní horizontální liště. Horizontální lišta nově slouží jako místo pro editaci záznamů,
umístění ovládacích prvků nebo nápovědy.

1.15 Rychlý náhled pro úsporu vašeho času
Stačí označit konkrétní rezervaci, kupní smlouvu, export nebo aktivitu a bez nutnosti přechodu do
jejich profilu okamžitě v pravém sloupci programu uvidíte jejich základní údaje.

1.16 Vylepšená časová osa pro váš dokonalý přehled o aktivitách makléřů
Sledování aktivit jednotlivých makléřů nikdy nebylo snadnější. S novou funkcí časové osy uvidíte
všechny aktivity konkrétního makléře v systému na jednom místě. Jasně, přehledně a názorně.
U makléře můžete sledovat jednotlivé aktivity včetně jmen klientů. K jednotlivým aktivitám navíc lze přidávat
i komentáře.

1.17 Individuální dashboard na úvodní stránce aneb důležité informace na
jednom místě
Unikátní funkce, která umožňuje zobrazení vybraných údajů ze systému přehledně a na jednom
místě. Jednotlivé “boxy” s informacemi lze na stránce libovolně přesouvat a dokonce lze měnit i jejich
velikost*.

* Pro vyvolání funkce přesunu boxů je nutné mít aktivovaný „Režim úprav“ ikonou na centrálním panelu.

1.18 Monitoring Dražeb
Stále se více rozvíjející fenomén dražeb naleznete také nově v Poski REALu. Jedná se o službu třetí
strany, která je integrovaná do Poski REALu ve formě iframu. Služba je dostupná pro všechny klienty, kteří
budou mít upgrade na verzi 3.3.
Zaregistrovat se můžete zde nebo přímo přes Poski REAL. Registrací získáte zdarma přístup na 24 hodin
a můžete využívat všechny funkcionality této služby. Dle Vaší spokojenosti se můžete rozhodnout nad dalším
využíváním této služby.

1.19 Vylepšené zobrazení fotografií
Fotografie konkrétní nabídky lze nově prohlížet ve zcela novém prohlížeči fotografií, který přináší
možnost prohlížení fotografií v nové modernější formě a bez ořezu. Celý prohlížeč je samozřejmě responzivní.

1.20 Aktualizace nápovědy pro snadnější používání - videonápovědy
Poski REAL patří mezi nejvíce komplexní realitní systémy na trhu a umí toho opravdu hodně. V nové
verzi jsme proto připravili nové nápovědy pro ještě snadnější práci s Poski REALem. Novinkou je rozšíření
nápověd o video nápovědy užívání v sekci odkazy.

1.21 SEO Technická optimalizace dynamických stránek
V nové verzi Poski REALu jsme se nezaměřili jen na vylepšení práce se samotným systémem, ale i na
pokročilá nastavení samotných webových stránek, které jsou na systém napojeny.
Nový SEO+ balíček za příplatek nabízí pokročilé technické vylepšení onpage faktorů webových stránek (titulky,
popisky a klíčová slova stránek, struktura nadpisů, canonical) pro výpis a detail nabídek.

Zjednodušeně se jedná o pokročilou optimalizaci onpage faktorů dynamických webových stránek, která se u
výroby klasických webových stránek standardně neprovádí.

Proč si pořídit SEO balíček?



získáte pokročilou optimalizaci dynamických stránek vašeho webu (výpis nabídek, detail nabídek)



titulky, popisky a nadpisy budou upraveny tak aby obsahovaly zvolená klíčová slova



duplicita obsahu bude řešena skrze canonical



úpravou onpage faktorů zvýšíte sílu svého webu ve výsledcích vyhledávání

2 Drobné změny a vylepšení


Práva na záznamy i mimo hierarchii uživatelů
o

Nově lze nastavit uživateli (např. Asistentka) práva na záznamy určitých poboček, skupin nebo
jednotlivých makléřů mimo jejich nastavenou hierarchii



V přehledu nabídek budou rozpracované úpravy nabídek označeny písmenem „K“ (koncept) před
nadpisem v přehledu nabídek



Každému uživateli lze nastavit vlastní patičku emailu, které poté bude automaticky připojená
k emailům ze systému, konkrétně k:



o

odeslání emailu k nabídce (z přehledu nabídek)

o

odeslání emailu klientovi (z přehledu klientů)

o

ohlasy nabídky

bazos.cz – automatické prodloužení platnosti inzerátu po 60 dnech
o

tato aktualizace bude dle pravidel bazos.cz zpoplatněna jako každé jiné vyexportování nové
nabídky



Nová varianta (označení D) A4 tiskové PDF sestavy



Nová anglická tiskové PDF sestavy (pokud máte aktivní zadávání anglických textů)



Úprava emailové notifikace na spárování poptávek

o

Nově se budou viditelně zobrazovat kontakty (email, telefon) na makléře nabídky a poptávky
přímo v obsahu notifikace

o


Klienti poptávky uvidí kontakt na makléře poptávky

Úpravy funkce klonování. Nově si budete moci v modulu Nastavení nastavit:
o

do jakého kroku bude nabídka přesměrována při klonování

o

zda zachovat nastavení exportu původní nabídky při klonování



Export nabídek do XLS (Excelu)



Revize exportu klientů do XLS (Excel), náhrada původního exportu do CSV souboru



Aktualizace a rozšíření nápověd a navigací v systému



Optimalizace Java skriptových funkci pro rychlejší běh systému v prohlížeči



Rozšíření statistických údajů v náhledové kartě uživatele.



Vylepšená práce s topováním nabídek
o

Zlepšení informovanosti makléře o topování, ať nedochází k nechtěnému topnutí Vizuální
rozšíření o údaje:

o



času posledního vyexportovaného topu



nezpracované topnutí ve frontě



dnešní topnutí (zpracované)

Přidány nové limity k centrálnímu nastavení topování


Limit pro maximální počet topnutí jedné nabídky v rámci systému



Časový interval mezi jednotlivými topnutími (v hodinách)

Revize procesu odstranění exportního připojení
o





Nově systém nabízí možnost smazat připojení, i když nejsou vyřešeny všechny exportní dávky

Kup-nemovitost.cz – implementace exportu video prohlídek

3 Exporty na servery v hodnotě 30 000 Kč*
Pořízení jakékoliv verze Poski REAL = možnost exportovat na partnerské realitní servery. *Exporty
zdarma platí pro nové klienty.
Název realitní
serverů

Logo

Výhoda pro uživatele našeho programu

Black Reality

kredit v hodnotě až 12 000 Kč zdarma

Reality Pro

6 měsíců inzerce zdarma

Realitní ESO

3 měsíce inzerce zdarma

Inzerce Realit

6 měsíců inzerce zdarma

Expert Reality

6 měsíců inzerce zdarma

Realingo

inzerce zdarma bez omezení

Byty.cz

3 měsíce inzerce zdarma

Reality Morava / Čechy

UlovDomov

odběr realitního zpravodaje zdarma (skrze
RSS)

3 měsíce inzerce zdarma

4 Plán pro další vydání nové verze – 3.4
Doporučujeme všem klientům, aby přešli na nový koncept spolupráce v podobě platby měsíčních
poplatků. Těmto klientům totiž budeme dělat upgrady v průběhu roku pravidelně. Nebude se jednat o tak
rozsáhlé úpravy, jako tomu je nyní (rozsáhlý upgrade se plánuje na druhou polovinu letošního roku – verze
3.4) ale o pravidelné menší upgrady, které nebudou možné v případě, že není měsíční vyřešena
měsíční spolupráce.
Klienti tak nebudou muset čekat na vydání další verze, ale upgrade bude probíhat pravidelněji.
Očekáváme, že menší úpravy, vylepšení, ale také opravy budou řešeny v měsíčních cyklech.
O všem budeme nově klienty informovat v modulu zprávy – který je v každé instalaci Poski REALu
a slouží právě pro odesílání systémových a servisních informací.
Co plánujeme na vydání verze 3.4?


Práci na pokročilejších možnostech plánování úkolů v systému



Nové statistické výstupy a grafy



Další práce na Cloud REAL MLS



Finanční modul, příprava na bankovnictví



Nové pohledy nabídek, poptávek, klientů

5 Ceny aktualizace na novou verzi
Následující ceny platí pro klienty, kteří využívají standartní verzi našeho programu a platí pouze pro
aktualizaci samotného programu, nikoliv webových stránek. Pokud pracujete s individuální verzí programu,
ve které jsme pro vás vyrobili speciální úpravy na míru, bude třeba cenu aktualizace spočítat individuálně.
Cena aktualizace se platí v případě, že je zakoupena varianta odkupu licence.
Klienti, kteří si Poski REAL pronajímají (měsíční nájem licence) mohou upgrade získat odečtením
kreditu, případně jej získat zdarma (pronájem verze Klasik).
Aktualizace vašeho programu můžeme provést do 14 dnů od uhrazení ceny.

Cena aktualizace bude odečtena z vašeho kreditu. Prima
Využíváte naši službu Prima

podpora se hradí v případě odkoupení licence. POZOR, tato

podpora?

služba končí a bude nahrazená měsíčním pronájmem licence
a služeb.

5.1 Aktualizace programu na verzi 3.3
V tabulce níže je názorně vidět výhoda pronájmů licence. Obsahuje všechny upgrady zdarma.
Neplatí se žádné finance navíc. Doporučujeme tedy tuto změnu spolupráce.

Aktualizace dle vaší současné verze programu

U odkoupení

U nájmů

Aktualizace programu z verze 3.2 na verzi 3.3

3 500 Kč

zdarma

Aktualizace programu z verze 3.1 na verzi 3.3

7 000 Kč

zdarma

Aktualizace programu z verze 3.0 na verzi 3.3

8 000 Kč

zdarma

Aktualizace programu z verze 2.14 na verzi 3.3

10 000 Kč

zdarma

Aktualizace programu ze starší verze na verzi 2.14

individuální

individuální

Jak zjistit číslo vaší Číslo vaší verze najdete na přihlašovací
verze programu?

stránce

do

vašeho

programu

(www.realitnikancelar.cz/poskireal/).

V případě zájmu o provedení aktualizace nebo zájmu o konzultaci kontaktujte naše obchodní zástupce.
Rádi vám poradíme a pomůžeme!

Ing. Pavel Žůrek

Ing. Vladimír Vaněk

739 300 830

775 383 161

pavel.zurek@poski.com

vladimir@poski.com

Zpracoval

Datum

Ing. Vladimír Vaněk

1. 3. 2016

Verze dokumentu
1.5

