
EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO ZÁKAZNICKÝ SYSTÉM 
V OBLASTI VÝROBY A DODÁVKY ENERGIÍ

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO
FACILITY A PROPERTY MANAGEMENT

Chastia FM je první původní slovenský systém CAFM/CMMS/CIFM/CIS/
GIS pro evidenci, správu, provoz, údržbu majetku a sledování nákladů na 
provoz hmotného a nehmotného majetku.

Systém je plně modulární, díky čemuž si může každá společnost složit 
jen ty moduly, které potřebuje pro řešení svých každodenních potřeb 
v oblasti Facility a Property Managementu, v oblasti energetického ma-
nagementu a také v oblasti výroby a dodávky energií a služeb.

Chastia Helpdesk je webové rozšíření systému Chastia FM pro zadávání, 
správu a řešení požadavků na údržbu v prostředí internetového prohlíže-
če. Systém je připraven na zpracování velkého množství požadavků podle 
vyspecifikovaných pravidel a workflow.

Spojením těchto dvou systémů nabízíme hotová řešení určená 
zejména pro:

Správce objektů

Banky • Školy • Hotely • Administrativní 
budovy • Nemocnice • Obchodní centra 
• Obchodní řetězce • Realitní kanceláře • 
Bytová družstva a podniky

energetické SpolečnoSti

Energetičtí auditoři • Hledání a 
vyčíslování úspor spotřeby energií                           
• Energetický management Monito-
ring & Targeting

tepelná hoSpodářStví

teplárenSké SpolečnoSti

Výrobci a dodavatelé tepla • Dodavatelé 
vody • Dodavatelé elektřiny • Dodavatelé 
plynu

všichni oStatní, kteří vlaStní nebo potřebují Spravovat majetek



Naše řešení efektivně doplňují vaše ostatní informační systémy zavedené ve společnosti. Na jedné straně jsou 
to manažerské a ekonomické informační systémy a na straně druhé technické systémy.
Při nasazování řešení se opíráme o vaše požadavky, naše dlouholeté know-how v oblasti správy majetku a in-
formačních technologií a samozřejmě upravíme řešení na míru tak, aby vždy plně vyhovovalo vašim potřebám.

• KVALITNÍ EVIDENCI MAJETKU
Základem systému Chastia FM je efektivní a rychlé vyhledávání informací o spravovaném majetku v databázi 
nebo přímo v mapách a výkresech. Jednoduchým způsobem najdete všechny důležité informace o daném ob-
jektu nebo zařízení ze všech modulů řešení.

• PŘEHLED O STAVU EVIDOVANÉHO MAJETKU, PLOCH, ZAŘÍZENÍ
Vždy a v každém okamžiku budete okamžitě informováni o stavu vašich spravovaných objektů, ploch, zařízení. 

• KVALITNÍ SPRÁVU A VYTVÁŘENÍ SMLUV, FAKTUR, VYÚČTOVÁNÍ
Správa smluvních vztahů, automatické generování smluv, sledování celého životního cyklu smluvních vztahů až 
po možnost generování zálohových předpisů, splátkových kalendářů, faktur a vyúčtování za pronajaté/spravo-
vané prostory, služby, energie. 

• EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ MANAGEMENT A NEUSTÁLÝ PŘEHLED O SPOTŘEBĚ ENERGIE
Energetický management, který zajistí kvalitní sledování spotřeb energií, jejich rozpis, vyhodnocování a pomocí 
metody Monitoring & Targeting vám napomáhá hledat možnosti úspor a jejich následné vyčíslení v technických 
i ekonomických jednotkách.

• PŘEHLED O PLÁNOVANÝCH ČINNOSTECH, PROHLÍDKY, REVIZE ATD.
Řízení plánovaných činností, prohlídek, revizí, kalibrace měřidel, školení atd. je v případě systému Chastia FM 
úplná hračka. Díky přehledným zprávám jste vždy informováni o stavu plnění nebo neplnění plánovaných úkolů.

• MOŽNOST JEDNODUCHÉHO ZADÁVÁNÍ POŽADAVKŮ NA ÚDRŽBU PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ 
 (NEPLÁNOVANÁ ÚDRŽBA) 

Aplikace Chastia Helpdesk přímo v prostředí internetového prohlížeče vám a vašim klientům umožňuje rychlé 
a přehledné zadávání požadavků na údržbu, schvalování požadavků, sledování rozpracovanosti jednotlivých 
požadavků, jejich nákladů a následnou fakturaci.

• PŘEHLED O STAVU ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH POŽADAVKŮ NA ÚDRŽBU
Díky efektivním vyhodnocením jste vždy detailně informováni o aktuální rozpracovanosti požadavků, reakční 
době správce,…

NASAZENÍM SYSTÉMŮ MIMO JINÉ ZÍSKÁTE TAKÉ

CAFM systém
Chastia FM a Chastia Helpdesk

Facility and Property Management
Energy Management

Technické
systémy
(Dispečink, MaR, ...)

Ekonomické
a manažerské 
systémy

ŘEŠENÍ ŠITÁ NA MÍRU ...



Systémy Chastia FM a Chastia Helpdesk jsou plně modulární, přičemž jednotlivé moduly obsahují množství podmodu-
lů, pomocí nichž zvládnete všechny činnosti spojené s Property a Facility managementem.

Moduly Chastia FM: Základní modul, Modul Grafika, Modul Katalogy, Modul Dokumenty, Modul Plochy a prostory, 
Modul Správa a nájmy, Modul Energie a služby, Modul Majetek, Modul Ověřování zařízení, Modul Sklady, Modul 
Lidské zdroje.

Legenda:

Evidence Provoz Helpdesk

Karty zařízení

Workflow Sledování stavu
požadavků E-mailové notifikace Pracovní příkazy

Dokument management

Grafický vektorový 
prohlížeč

Webové prostředí  Vysoká bezpečnost 
Šifrovaný přístup

Jednoduchý přístup
z celého světa

Rychlá zpětná vazba
pro klienty

Správa ploch

Grafický vektorový editor

Skupiny a individuální 
oblasti

Inteligentní tisk výkresů

Adresář firem
a kontaktních osob

Smluvní vztahy

Generování smluv Energetický management Sledování dodavatelů 
zařízení a servisu

Pronájmy Monitoring & Targeting Sledování opotřebení 
objektů a zařízení 

Rezervace Importy odpočtů Plánování činností
prohlídky, revize, ...

Dodávka služeb Odběrná místa Historie činností

Dodávka energií Měřicí místa Sledování změn
zařízení

Fakturace Rozúčtování energií
a  služeb Sledování reklamací

Vyúčtování Evidence měřidel Daně, poplatky, odpisy

Plán tržeb Ověřování měřidel Listy vlastnictví, parcely, 
nemovitosti,...

Došlé platby Ověřování zařízení Skladové hospodářství

Evidence majetku

Zadávání požadavků
na údržbu Schvalování požadavků Sledování nákladů

na řešení požadavků
Propojení na skladové 

hospodářství

Chastia FM
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Chastia Helpdesk

Centralizovaná správa 
technické dokumentace

Sledování odpočtu
měřidel

Rozšířená evidence
technických zařízení

MODULY SYSTÉMU 



LEPŠÍ 1 KRÁT VIDĚT NEŽ 100 KRÁT SLYŠET!

Vybrané reference v oblasti Facility managementu,
Energy managementu, výroby a dodávky energií:

Další reference naleznete na naší internetové stránce www.chastia.com.
Pokud máte zájem o osobní předvedení systému nebo bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. 
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KONTAKTUJTE NÁS 

CHASTIA s.r.o. 
Košická 3446/68, 058 01 Poprad, Slovenská republika
tel.: +421 52 426 10 41, fax: +421 52 773 12 49
info@chastia.com, www.chastia.com

• ENGIE SERVICES A.S.
- AUPARK Bratislava
- CENTRAL Bratislava
- EUROPA Zvolen
- Poštová banka, a.s.
- Slovak Telekom, a.s.
- Slovenská pošta, a.s.
- Všeobecná úverová banka, a.s.
- a ďalšie...

• BK, a.s.
- BILLA, s.r.o.
- Slovak Telekom, a.s.
- Všeobecná úverová banka, a.s.

• STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.
- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
- Slovenská sporiteľňa, a. s.

• PB Servis, a.s.
- Poštová banka, a. s.

• Arridere s.r.o.
• Continental Matador Rubber, s.r.o.
• Danube Facility Services s.r.o.

- EUROVEA Bratislava

• ENERGOCHEMICA TRADING a. s.
• EUROVEA a.s.
• Home Pro Správcovská s.r.o., Bratislava
• Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.

- Slovak Telekom, a.s.

• J & T REAL ESTATE a.s.
• Medirex Servis, s.r.o. - člen MEDIREX GROUP
• MEI Property Services s.r.o. Praha, Česká republika
• M-MARKET Reality, s.r.o., Lučenec
• Nemocnica Poprad a.s.
• Skupina Veolia Energia Slovensko
• Správa služieb diplomatickému zboru a.s., Bratislava
• Svet zdravia, a.s.
• Zeitgeist Asset Management s.r.o.


