PS-WebEMS
Το Pansophic WebEMS είναι ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης εκτιμήσεων, ιδανικό για
εταιρείες, που ασχολούνται με εκτιμήσεις ακινήτων.
Προσφέρει
ένα
ολοκληρωμένο
περιβάλλον
διαχείρισης πληροφοριών, παροχή συγκριτικών
πληροφοριών, παροχή στατιστικών πληροφοριών
στον εκτιμητή, κάνοντας την προεργασία μιας
εκτίμησης ζήτημα λίγων μόνο λεπτών.
Αποτελείται από αρκετά υποσυστήματα όπως, τη
Διαχείριση
Εκτιμήσεων,
τις Πωλήσεις του
Κτηματολογίου, τους Τοπογραφικούς Χάρτες, τους
Χάρτες Πολεοδομικών Ζωνών, κλπ.

Άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες κάποιας
εκτίμησης μέσω μιας οθόνης.
Εκτίμηση
2004/ΧΧΧΧ
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Valuation Structure

Κύρια χαρακτηριστικά:

 Καταχώρηση, επεξεργασία, διαχείριση πληροφοριών
εκτιμήσεων

 Σύνδεση επανεκτιμήσεων, επιστολών με κάθε
εκτίμηση ξεχωριστά

 Σύνδεση Φωτογραφιών με ακίνητα
 Στατιστικές, συγκριτικές πληροφορίες ανά χάρτη,
Ο σχεδιασμός του WebEMS επιτρέπει την
πρόσβαση σε αυτό από οποιοδήποτε σημείο, μέσω
του Internet. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει από
μεμονωμένους υπολογιστές ή από ομάδα
υπολογιστών (περιφερειακά γραφεία). Προσφέρεται
δυνατότητα επικοινωνίας με συστήματα τραπεζών,
μέσω αυτοματοποίησης λειτουργιών ή μέσω
παραγωγής κατάλληλων προς αποστολή αρχείων.

είδος, περιοχή, χρονολογία, κλπ.
Άμεση πρόσβαση στο κείμενο μιας εκτίμησης
Άμεση αναζήτηση με διάφορα κριτήρια
Τιμολόγηση Πελατών και διαχείριση Λογαριασμών
Ασφάλεια πρόσβασης σε χρήστες
Παράμετροι ασφάλειας χρηστών (ώρες εργασίας,
αριθμός εκτιμήσεων, κλπ).
 Αυτόματη παραγωγή εντύπου Τράπεζας Κύπρου







Η αναζήτηση εκτιμήσεων μπορεί να γίνει μέσω
πολλών κριτηρίων όπως:





Αριθμός Εκτίμησης, αριθμός πελάτη
Φύλλο, Σχέδιο, Τεμάχιο, Κτηματικούς αριθμούς
Επαρχία, Πόλη, Χωριό, Τμήμα, Είδος Ακινήτου

Πωλήσεις Κτηματολογίου (1)
Δέχεται τα αρχεία του Κτηματολογίου με τις σχετικές
πληροφορίες πωλήσεων, έτσι ώστε μαζί με τις
εσωτερικές εκτιμήσεις να μπορεί να δώσει
συγκριτικές πληροφορίες για μια περιοχή ή ακόμα
για κάποιο Σχέδιο ή Φύλλο.

Εκτιμήσεις Ακινήτων
Η δομή των αρχείων του συστήματος επιτρέπει την
αυτόματη
σύνδεση
οποιουδήποτε
αριθμού
επανεκτιμήσεων, επιστολών και φωτογραφιών με
την αρχική Εκτίμηση. Ακόμα προσφέρεται η
δυνατότητα
ύπαρξης
απεριόριστου
αριθμού
κειμένων για κάθε εκτίμηση.
www.pansophic.com.cy
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PS-WebEMS
Η αναζήτηση πωλήσεων μπορεί να γίνει με πολλά
κριτήρια όπως:








Επαρχία, Πόλη, Χωριό
Φύλλο, Σχέδιο
Είδος Ακινήτου (μέχρι 5 είδη συγχρόνως)
Διάστημα ετών

Η αναζήτηση τεμαχίων επιτρέπει τον εντοπισμό
ενός τεμαχίου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε
κάποιο συγκεκριμένο χάρτη.
Το υποσύστημα χαρτών τηρά διαφορετικές εκδόσεις
για κάθε χάρτη στις περιπτώσεις καινούργιων
εκδόσεων από το Κτηματολόγιο.

Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
Αριθμό δωματίων

Το σύστημα περιλαμβάνει αριθμό εκτυπώσεων οι
οποίες βασίζονται σε διάφορα κριτήρια.
Αντιστοιχία Ακινήτων
Μέσω περιοδικά ενημερωμένου αρχείου, το
σύστημα συσχετίζει ακίνητα παλαιάς αρίθμησης με
ακίνητα καινούργιας αρίθμησης (παλαιοί χάρτες με
νέους χάρτες).
Ασφάλεια Πληροφοριών
Η πρόσβαση στο σύστημα επιτρέπεται μόνο σε
εξουσιοδοτημένους
χρήστες.
Το
σύστημα
προσφέρει ασφάλεια των πληροφοριών που είναι
καταχωρημένες μέσω μιας σειράς παραμέτρων που
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: πρόσβαση σε
εξουσιοδοτημένους
χρήστες,
πρόσβαση
σε
προκαθορισμένες ώρες της ημέρας, στατιστικά
στοιχεία ανά εκτιμητή και audit trail.
Κατάλογος Χαρτών
Το σύστημα περιλαμβάνει κατάλογο με όλους τους
χάρτες που είναι διαθέσιμοι από το Κτηματολόγιο
(13.500). Μπορεί να γίνει αναζήτηση χαρτών
(παλαιών ή καινούργιων) με διάφορα κριτήρια
όπως:








Φύλλο, Σχέδιο
Κωδικός Πόλης, Χωριού
Ονομασία Πόλης, Χωριού Ελληνικά
Ονομασία Πόλης Χωριού Αγγλικά
Κλίμακα
Τεμάχιο

Η τήρηση του καταλόγου χαρτών επιτρέπει στους
χρήστες την άμεση αναζήτηση, μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα, όλων των διαθέσιμων
Τοπογραφικοί Χάρτες (2)
Το
υποσύστημα
Τοπογραφικών
Χαρτών
περιλαμβάνει όλους τους χάρτες που έχουν
επεξεργαστεί σε μορφή Vectors, από την
Pansophic. Οι χάρτες αυτοί ανέρχονται 800 ενώ η
διαδικασία ψηφιοποίησης συνεχίζεται. Οι χάρτες
προβάλλονται μέσα από Γεωγραφικό Σύστημα
Πληροφόρησης (GIS).
www.pansophic.com.cy

Πολεοδομικές Ζώνες (3)
Μέσω του συστήματος υπάρχει δυνατότητα άμεσης
προβολής των χαρτών με τις πολεοδομικές ζώνες
όπως έχουν δοθεί από το κτηματολόγιο.
Η αναζήτηση πολεοδομικών ζωνών μπορεί να γίνει
με διάφορα κριτήρια.
Άμεση υλοποίηση
Η υλοποίηση του συστήματος μπορεί να γίνει μέσα
σε ελάχιστες μέρες χωρίς να απαιτείται ειδικός
εξοπλισμός από τους πελάτες. Η εγκατάσταση
γίνεται στους Servers της Pansophic στο
εξειδικευμένο Data Centre της LogosNet, Data Fort.
Ο κάθε πελάτης έχει δικό του Web Server
συνδεδεμένο στο Internet με γραμμές 2MBits+.
Κεντρική Τράπεζα
Το σύστημα προσφέρει τις απαραίτητες λειτουργίες
έτσι ώστε να καταχωρούνται σε αυτό οι απαραίτητες
πληροφορίες που έχουν καθοριστεί από την
Κεντρική Τράπεζα, αναφορικά με τον δείκτη
ακινήτων.
(1) Η αγορά των στοιχείων πωλήσεων από το
Κτηματολόγιο επιβαρύνει τον πελάτη
(2) Η αγορά των Τοπογραφικών Χαρτών επιβαρύνει τον
πελάτη
(3) Η αγορά των Πολεοδομικών Ζωνών σε ηλεκτρονική
μορφή επιβαρύνει τον πελάτη

Απαραίτητος Εξοπλισμός
Clients

Microsoft Internet Explorer 6.1+
Mapinfo 5+
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