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Activele corporale, cum ar fi proprietățile imobiliare, clădirile, echipamentele și infrastructura au o importanță crucială pentru 
performanța organizațiilor. Prin administrarea eficientă a acestora puteți răspunde mai bine schimbărilor organizaționale și de piață 
reducând în același timp costurile operaționale și îmbunătățind gradul lor de utilizare. 

Folosind o singură soluție integrată puteți să profitați de datele existente, să creșteți acuratețea informațiilor și să evitați utilizarea 
sistemelor multiple bazate pe tehnologii diferite. Cu ARCHIBUS clienții noștri măsoară parametri și analizează tendințe, evidențiază  
puncte care pot fi optimizate, pun în valoare capacități neutilizate și micșorează costurile operaționale cu până la 35%.

Beneficii oferite de ARCHIBUS:
Îmbunătățește eficiența operațională și minimizează 
investițiile inutile prin optimizarea ciclului de viață al 
infrastructurii și al celorlalte active fixe 
Stochează toate informațiile despre activele corporale și 
infrastructură într-o bază de date centralizată în vederea 
menținerii controlului costurilor și a unei mai bune alocări a 
activelor
Conferă accesul la rapoarte inteligente de tip dashboard care 
urmăresc valorile principalilor indicatori de performanță (KPI), 
asigurând micșorarea riscurilor și respectarea 
reglementărilor în vigoare cum ar fi Sarbanes-Oxley
Ordonează procesele de afaceri prin utilizarea sistemelor de 

workflow pentru 
îmbunătățirea 
eficienței 
operaționale

Managementul Proprietăților Imobiliare 
Managementul Portofoliului 
Administrarea Proprietăților și al 
Închirierilor
Bugetarea Investițiilor
Planificarea Proiectelor

Facilities Management  
Planificarea Strategică a Spațiului
Inventarierea și Alocarea Spațiului 
Utilizarea Spațiului și Refacturarea 
Costurilor  Asociate 
Managementul Relocării
Managementul Proiectelor
Rezervarea și Partajarea Spațiilor 
Pregătirea pentru Situațiile de Urgență 

 
Managementul Mentenan ei și 
Intervențiilor

Operațiuni de Mentenanță și Reparații 
Mentenanță Preventivă și Predictivă
Alocarea Resurselor & Managementul     
Stocurilor 
Help Desk & Managementul 
Intervențiilor
Evaluarea Stării de Uzură
Evaluarea Impactului asupra Mediului 
Key Management
Managementul Flotei

Managementul Rețelelor și Inventarelor 
Managementul Mobilierului și 
Echipamentelor 
Managementul Rețelelor de Date și 
Telecomunicații 
Managementul Contractelor de Service
Proiecte de Relocare  

ț

Utilizatorii au acces la peste 
10.000 de rapoarte predefinite 
precum și la rapoarte personalizate 
de tip dashboard, putând analiza în 
detaliu informații despre infrastructură,
active corporale și utilități  

Domenii gestionate:



Optimizați ciclul de viață al activelor corporale
Monitorizați cheltuielile operaționale ale proprietății, 
echipamentelor, infrastructurii
Prognozați necesitățile și cheltuielile asociate pentru 
alegerea scenariului optim de investiții
Analizați valoarea și performanța activelor pentru 
optimizarea investițiilor
Îmbunătățiți utilizarea spațiului în ansamblu prin 
instrumente puternice de raportare și proceduri de 
redistribuire a costurilor

Centralizați datele despre activele corporale
Identificați tipul, durata utilizării spațiului și vizualizați 
spațiile nealocate pentru planificarea strategică a 
extinderii sau restrângerii organizației
Accesarea securizată pe Web a unor procese cum ar fi 
cererile de relocare, cererile de intervenții și auditul 
spațiului crează un mediu în care utilizatorii autorizați 
consultă direct informațiile, reducând astfel costurile și 
îmbunătățind productivitatea
Asociați datele despre active cu informații grafice 
pentru o raportare rapidă și exactă în interiorul și exteriorul 
organizației
Consolidați raportarea din diverse locații folosind cu 
ușurință date în diferite limbi, monezi și unități de măsură

Stabiliți indicatori de performanță și comparați cu valori 
de referință pentru a permite îmbunătățirea continuă 
a proceselor de afaceri
Impuneți standarde pentru asigurarea îndeplinirii 
obiectivelor organizației
Mentineți actualizate datele care satisfac cerințele de 
raportare internă și externă cum ar fi Sarbanes-Oxley
Integrați informațiile despre activele corporale, 
infrastructur  și utilități cu sisteme ERP pentru micșorarea 
inconsistenței datelor și reducerea erorilor

ă

Urmăriți cheltuielile și reduceți riscul

Eficientizați managementul bugetelor de investiții și al 
proiectelor folosind instrumentele puternice de raportare 
de tip scorecard 
Simplificați procesarea cererilor și ordinelor de intervenții 
prin folosirea formularelor Web și a sistemelor de 
workflow
Evaluați starea de uzură a activelor pentru identificarea 
potențialelor probleme și conformarea la reglementările în 
vigoare 
Optimizați consumul de manoperă și materiale pentru  
îmbunătățirea timpului de răspuns, creșterea satisfacției 
clientului și reducerea costurilor de mentenanță 

Optimizarea proceselor de afaceri

Alcătuit dintr-un set de aplicații complet integrate, care 
abordează toate aspectele managementului activelor 
corporale, infrastructurii și utilităților
Livrarea COTS (Commercial-off-the-shelf) permite 
implementarea în maxim 90 de zile și returnarea investiției 
în 6 luni
Peste 10.000 de rapoarte predefinite
Arhitectura Open System permite schimbul de date cu alte 
sisteme de gestiune a informațiilor și ERP-uri
Structura modulară și scalabilă permite utilizatorilor să 
aleagă combinația de aplicații și opțiunile de 
implementare care se potrivesc cel mai bine cu cerințele și 
bugetul alocat 

Integrare completă și implementare rapidă

Peste 4.000.000 de utilizatori fac din ARCHIBUS soluția #1 
în lume 
Aproape jumătate din companiile din topul “Fortune 50” 
folosesc ARCHIBUS pentru a obține avantaje 
competiționale 
Vânzările de produse ARCHIBUS și servicii asociate 
depășesc 1.7 miliarde $ anual
Prezență în 130 de țări și acoperire globală prin intermediul 
a peste 4.600 de specialiști certificați
25 de ani de experiență în furnizarea soluțiilor de succes, la 
timp și în buget

O soluție garantată
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