Software pro správu nabídek
Správu nabídek a některé další vybrané funkce je možno provádět pomocí exportního komunikačního rozhraní, které může být
zakomponováno do realitního software (dále komunikační kanál). Pro využívání některého z níže uvedených veřejně dostupných
komunikačních kanálů je nutné požádat o jeho zprovoznění. Používání je bezplatné.

přehled schválených veřejných komunikačních kanálů:
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popis

odkaz

IREST

Přehledný a intuitivní, online realitní systém pro
komplexní správu činnosti realitní kanceláře
s neomezenými možnostmi nastavení uživatelských
práv každého uživatele a mnoho dalších funkcí
vč. jedinečného systému obchodování nemovitostí
v rámci systému IRest.

www.irest.cz

Realitní systém
REALBrána

Realitní software REALBrána je online webové řešení
pro správu realitní kanceláře, exporty a obsahuje
webové stránky. Neomezený počet uživatelů, žádné
měsíční licenční poplatky.

www.realbrana.cz

Lojza

Nejpoužívanější realitní software a největší distributor
realitních nabídek v České a Slovenské republice.

Softreal

Revoluční on-line realitní software vyvinutý
odborníky na český realitní trh. Ve spolupráci
s makléři vznikl intuitivní a přehledný systém,
který vám pomůže se správou nabídek a poptávek
nemovitostí a navíc poskytne nadstandardní funkce
u jiných systémů nevídané. Statistické funkce
potom ocení především vedení realiních kanceláří či
pobočkových sítí.

ESTATIX

Moderní realitní software.

Urbium

Intuitivní a silný nástroj pro vedení a správu
kompletní agendy realitní kanceláře. Nulové
pořizovací náklady. Žádná instalace realitního
softwaru, možnost využívat okamžitě. Uživatelsky
jednoduché s racionálními a použitelnými funkcemi
a službami.

JarIS

JarIS je informační systém vhodný pro realitní
kanceláře. Umožní rychlou a přehlednou správu
nemovitostí, a zároveň vám pomůže nabídnout
klientům přesně takové nemovitosti, o které
mají zájem.

www.nemovitosti.cz

www.softreal.cz

www.realitni-software.cz

www.urbium.cz

www.jaris.cz

NEMOSHOP.cz

Program NemoAgent nabízí správu realit pro realitní
kanceláře. Zadávání inzerce je rychlé, intuitivní
a umožňuje správu online, s pomocí programu
NemoAgent i offline.

www.nemoshop.cz

Realman

Realitní software pro makléře, realitní kanceláře
i realitní sítě. Nabízíme komplexní služby pro online
prezentaci realitní kanceláře. Žádné pořizovací
náklady, tarify rozděleny dle počtu aktivních nabídek,
emailové schránky, hlídání nákladů a mnoho dalších
funkcí, vše za měsíční platbu bez skrytých poplatků.
Kvalitu služeb snadno ověříte u našich klientů.

www.realman.cz

Poski REAL

Poski REAL je manažerský řídicí systém pro realitní
kanceláře založený na on-line webovém rozhraní.
Jedná se o modulový systém s možností konkrétních
úprav pro danou realitní kancelář u nejvyššího
cenového balíčku spolupráce.
Pokrývá potřeby práce makléřů, malých, středních
a velikých realitních kanceláří. Na velikosti nám
opravdu nezáleží, program pracuje s každým.

www.realitni-system.com
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Hypocetrum
GLOBAL

Systém Hypocetrum GLOBAL je systém pro komplexní
správu klientů, nabídek a poptávek nemovitostí.
Systém Global HC umožňuje párování nabídek
a poptávek nejen v rámci Vaší realitní kanceláře,
ale i s dalšími spolupracujícími realitními kancelářemi.
Dále umožňuje zaznamenávání a plánování
komunikace s klienty, přehledné statistiky
a mnoho dalšího.

www.hypocentrum.cz

ReeGO REAL

Komfortní nástroj pro správu realitních zakázek, řízení
vztahů sklienty a sdílení nabídek a poptávek
s ostatními kancelářemi v rámci sítě ReeGO24.net.

www.reego.cz

Realko

Realitní správce.cz

Realko je realitní software vhodný pro všechny
velikosti i typy realitních kanceláří.
Jde o komplexní online nástroj pro správu realitní
kanceláře včetně plnohodnotného CRM systému.

Realitní program nové generace?
To je „RealitniSpravce.cz”.

www.realko.cz

www. realitni-spravce.cz

Exportní rozhraní serveru Reality.CZ
Kromě veřejných komunikačních kanálů je možné exportní rozhraní integrovat i do proprietálních informačních systémů
jednotlivých realitních kanceláří nebo developerů.
Komunikační rozhraní je postaveno na protokolu SOAP. Klientská stanice vysílá požadavky SOAP, které server zpracovává a vrací
odpovědi SOAP. Minimální požadavek na klientskou stanici je tedy podpora protokolu SOAP. Programátor, který bude chtít používat
základní způsob komunikace se serverem, musí být schopen vysílat a přijímat zprávy SOAP. K ověřování aktualizačního kanálu slouží
balíček programů OPIE, který je k dispozici na platformy MS Windows, Linux a Java.

podmínky používání komunikačního rozhraní
Podrobný popis datového rozhraní a přístup k dalším souvidejícím informacím je poskytován na vyžádání tvůrcům realitního software.
Vytvoření klientské aplikace (komunikačního kanálu) je plně na straně správce software. Správce software je povinen na své náklady
aplikovat změny datového rozhraní v požadovaných termínech.
Pro další informace a zřízení přístupu do administračního rozhraní komunikačního kanálu kontaktujte správu serveru.
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