Mobil Besiktning

Mobil besiktning innebär att du
kan besikta en lägenhet direkt på
plats via din läsplatta eller smartphone.
• Alla besiktningar lagras på respektive objekt.
• För nya objekt skapar du lägenhets alla delar och tillbehör direkt i
gränssnittet.
• Du kan fotografera med mobilkameran och lägga upp bilderna på
respektive objekt.
• Plats för anteckningar och kommentarer.

Inmatningsfält för besiktning. Samtliga fält skapas vid första besiktningstillfället.

Protokollsutskrift. Lagras och kan
mejlas eller skrivas ut för underskrift.

Mobilt inloggninggränssnitt. Vid besiktning väljs Byggnader.

REAL
Fastighetssystemet

Nu sista aviseringen innan vi är framme i Hallsberg

REAL Fastighetssystem är ett helt och hållet webbaserat system för
ekonomisk fastighetsförvaltning. Webbaserat innebär några viktiga och
unika egenskaper:
• Frihet att logga på från vilken dator som helst, var du än befinner dig
• Slut på alla lokala installationer, uppdateringar och backup
• Plattformsoberoende, PC eller Mac spelar ingen roll
• Säkerhet mot dator- och diskkrascher.
• Maximal säkerthet mot stöld och brand via rigoröst skalskydd
Fem ytterligare anledningar till att välja REAL Fastighetssystem för din
fastighetsadministration:
• När du behöver ett system som hanterar hyresrätter, lokaler, bostadsrätter, samfälligheter, arrenden och/eller tomträtter med mera?
• När du vill ha tryggheten att hela tiden få systemet uppdaterat med
nyheter, påverkade av dig själv, andra användare eller omvärldsfrågor?
• När du vill ha omgående svar när du ringer supporten och slippa
sitta i långa telefonköer eller försöka knappa dig runt, styrd av någon
elektronisk röst?
• När du vill få ett pris som inte spränger hela budgeten och som bygger på att du enbart betalar för det du använder och behöver?
• När du vill du kunna få utbildning anpassad till dina förutsättningar
och din personals önskemål?

Kuriosa:
•2012 aviserades 8 427 410 677
kronor via REAL.
• I REAL hanteras drygt 3 200
fastighetsbolag och 220 000 objekt på årsbasis.
• Ca 800 kunder och 2 500
användare administrerar sin
ekonomiska förvaltning via REAL
Fastighetssystemet.
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