
Managementul 
Spaţiului

Realizează o utilizare eficientă a spaţiului reducând costurile ocupării acestuia

Automatizează distribuţia costurilor în raport cu suprafaţa ocupată

Conectează desenele clădirilor cu date despre activele corporale, infrastructură şi 

utilităţi, asigurând acurateţea informaţiilor

Alocă utilizarea spaţiului şi distribuie costurile asociate cu acurateţe pentru a evita 

disputele financiare între ocupanţi

Rapoartele includ:
Refacturări – Extras de Costuri
Refacturări – Împărțire Prorată
Refacturări – Analiză Detaliată
Refacturări - Analiză BOMA
Suprafaţa medie pe angajat 
Vizualizarea grupurilor în funcţie de 
departament
Analiză departamentală
Ocuparea spațiului pe departamente
Camere pe departament
Analiza standardelor de suprafață
Comparaţii între diferite camere
Vizualizarea zonelor de servicii
Analiza de standarde pentru grupuri - 
Rezumat
Vizualizarea camerelor pe 
departamente
Vizualizarea camerelor neocupate
Planuri de ocupare
Raportare personal pe cameră
Raportare personal pe departament
Localizarea personalului

plus multe altele ...

Analiza inventarului de spaţiu pe departament simplifică procesul de refacturare 

Beneficii
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Universitatea din Missouri – Columbia 
determină necesarul de spațiu cu 
ARCHIBUS
Universitatea din Missouri - Columbia (UM) este situată într-un orășel universitar 
de aproape 70.000 de locuitori, cu o populație de 24.000 de studenți. Biroul de 
Facilities Space Planning și Management al campusului, sub conducerea lui Scott 
Shader, este responsabil de activitățile de planificare a spațiului pentru peste 200 
de clădiri ale principalului campus al Universității Missouri și pentru alte peste 
900 de clădiri, de pe întreg teritoriul statului. Ele includ patru incinte spitalicești și 
cincisprezece stații de agricultură experimentală. Această componentă 
imobiliară include o impresionantă suprafață de 15 milioane de metri pătrați, 
care este administrată integral de către campus cu ajutorul ARCHIBUS. 
"Eu consider că rolul meu în această instituție este acela al unui consultant 
pentru nevoile de spațiu," spune Shader, Manager al planificării și administrării 
spațiului. ”ARCHIBUS servește ca bază pentru aproximativ 50% din informația de 
care am nevoie pentru a-mi duce la bun sfârșit îndatoririle. Îmi furnizează 
informații legate de cine ocupă un anumit spațiu și de gradul de ocupare a 
încăperilor de către un departament". Biroul lui Shader compilează datele 
instituționale de personal, financiare, precum și datele legate de studenți, cu 
sistemul ARCHIBUS. 

Planificarea spațiului de la nivelul zero 
"Acum, când planurile AutoCAD ale etajelor și inventarul spațiilor sunt integrate 
în baza de date ARCHIBUS, putem vedea toate aplicațiile și putem extrage 
informații legate de spațiu dintr-o singură sursă. Acest lucru economisește în jur 
de 10 ore pe săptămână din timpul echipei mele, timp pe care obișnuiau să îl 
petreacă făcând comparații și rapoarte pe hârtie," declară Shader. Timpul necesar 
pentru raportare este, de asemenea, mai scurt. 

Soluția completă #1 în lume pentru Real Estate, Managementul Infrastructurii 
și Facilities Management
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Universitatea din Missouri - Columbia

Columbia, MO, USA

1.135 de clădiri; peste 15 milioane de metri 
pătrați de spațiu (toate administrate cu 
ARCHIBUS)

Space Management, Overlay with Design 
Management for AutoCAD and Revit

Autodesk AutoCAD

Integrarea planurilor pe etaje ale campusului cu 
baza de date pentru inventarul spațiului

Posibilitatea de a calcula ușor recuperarea 
costurilor indirecte; optimizarea studiilor 
asupra inventarului de spațiu; creșterea 
productivității personalului angajat

Utilizarea Web Central pentru a oferi acces la 
informații întregii comunități a campusului; 
integrarea informațiilor despre angajați cu 
datele despre camere în cadrul bazei de date 
ARCHIBUS.

O mai bună administrare a resurselor 
Astăzi, departamentul  lui Shader administrează un sistem CAFM  (Computer 
Aided Facilities Management) și e responsabil de mentenanța voluminoaselor 
planuri ale etajelor și de disponibilul de spațiu. Este una dintre cele mai mari 
instalări ARCHIBUS pentru spațiu, în domeniul educațional. "Avem peste 2.000 de 
planuri de etaj de actualizat și peste 50.000 de înregistrări de încăperi în baza 
noastră de date  ARCHIBUS", menționează Shader. Actualizarea informației este 
un proces continuu, iar departamentul  face anual un studiu asupra 
disponibilului de spațiu, pentru verificarea acurateții datelor. 
O altă responsabilitate este aceea de a furniza informații legate de spațiu, 
exprimate în metri pătrați și ca planuri ale etajelor, pentru recuperarea costurilor 
indirecte (Indirect Cost Recovery - ICR). În incinta universității au loc multe activități 
non-universitare, iar costurile aferente încălzirii, electricității și curățeniei 
încăperilor în care se desfășoară aceste evenimente trebuie monitorizate.  
Departamentul condus de Shader este de asemenea responsabil de 
determinarea necesarului de spațiu la UM. Un model previzional bazat pe o 
formulă de calcul permite personalului să decidă de cât spațiu are nevoie o 
școală, un colegiu, un departament, în conformitate cu activitățile desfășurate, 
responsabilitățile și bugetele alocate. Ulterior se consultă sistemul ARCHIBUS 
pentru a se compara aceste informații cu suprafața utilizată în acel moment. 

Un model exemplar  
Realizările lui Shader la Universitatea din Missouri au fost recunoscute de 
International Facility Management Association. Shader a fost invitat să țină 
numeroase prelegeri despre modul în care  organizațiile pot să înregistreze 
succese similare în Facilities Management. 
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