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Základní funkční moduly  GC FM Pack

Lokalita

evidence 
územního 

členění – stát, 
kraj, okres atp.

evidence 
lokalizačních 

údajů, geometrií 
a souřadnic

ověřování a 
načítání dat 

RÚIAN
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Majetek
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zařízení a čidel



Základní funkční moduly  GC FM Pack

Majetek

evidence 
nemovitostí -

areály, budovy, 
podlaží, místnosti, 
jednotky, pozemky

evidence movitého 
majetku - hydranty, 
stroje, zařízení vč. 

čidel apod.

flexibilní 
kategorizace a 

hierarchické 
členění majetku

evidence datových 
výstupů z 

monitorovacích 
zařízení a čidel



Základní funkční moduly  GC FM Pack

Majetek

evidence 
nemovitostí -

areály, budovy, 
podlaží, místnosti, 
jednotky, pozemky

evidence movitého 
majetku - hydranty, 
stroje, zařízení vč. 

čidel apod.

flexibilní 
kategorizace a 

hierarchické 
členění majetku

evidence datových 
výstupů z 

monitorovacích 
zařízení a čidel



Základní funkční moduly  GC FM Pack

Subjekty

evidence fyzických 
osob, 

ekonomických 
subjektů, 

zaměstnanců

ověřování na 
veřejné registry 

(ARES)

ověřování na 
základní registry 
(ROS, RÚIAN)

automatická 
aktualizace a 

stahování změn

funkce registru -
přijímání subjektů, 
ověřování, zasílání 

subjektů do 
externích systémů
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Údržba

správa 
nemovitostí a 

zařízení

alerty, 
reporting, 
lokalizace 
problémů

plány údržby, 
pracovní 

příkazy, tickety

revize a 
preventivní 

údržba

vazba na 
měřáky a čidla, 

predikce
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Obchodní 
dokumenty

evidence 
nabídek

evidence smluv 
a dodatků

evidence 
objednávek

evidence faktur 
dle EN 16931 a 

plateb

evidence 
elektronických 

příloh k 
dokumentům

evidence 
hierarchie a 
vazeb mezi 
dokumenty
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Ekonomika 
a reporting

evidence 
ekonomických 

údajů k majetku

evidence vazeb 
na obchodní 
dokumenty

grafické a 
tabulkové 
přehledy



Doplňkové platformy

Integrační 
platforma

slouží k integraci 
modulů FM Pack s 
externími systémy

umožňuje 
komunikaci většinou 

známých 
komunikačních 

protokolů

umožňuje 
implementaci 

vlastních konektorů 



Doplňkové platformy

Mapový 
server

Zobrazení 
stacionárního i 

pohyblivého 
majetku na 

mapě či výkresu

Lokalizace 
pomocí offsetu, 
geografických či 
GPS souřadnic

Zakreslování do 
mapy, měření 
vzdáleností a 

ploch

Výběr pomocí 
oblasti, linie či 

bodu

WM(T)S vrstvy 
ČÚZK a 
ostatních 

poskytovatelů

Tvorba vlastních 
vrstev z 

uživatelských i 
veřejných dat



Doplňkové platformy

Mapový 
server

Zobrazení 
stacionárního i 

pohyblivého 
majetku na 

mapě či výkresu

Lokalizace 
pomocí offsetu, 
geografických či 
GPS souřadnic

Zakreslování do 
mapy, měření 
vzdáleností a 

ploch

Výběr pomocí 
oblasti, linie či 

bodu

WM(T)S vrstvy 
ČÚZK a 
ostatních 

poskytovatelů

Tvorba vlastních 
vrstev z 

uživatelských i 
veřejných dat



Doplňkové platformy

Správa 
uživatelů

rozšířená správa 
uživatelů a rolí FM 

Pack

integrace se 
zákaznickými 

identity 
management 

systémy a LDAP

umožňuje SSO 
funkcionalitu



Doplňkové platformy

Správa 
dokumentů

rozšířená evidence a 
správa dokumentů

evidence 
nestrukturovaných 
dokumentů, skenů, 
obrázků a ostatních 
elektronických příloh

rozšířené možnosti 
vyhledávání

umožňuje verzování
dokumentů a 

evidenci změn

garantuje 
zabezpečení 
dokumentů



Doplňkové platformy

Správa 
3D dat

Import dat z projektu 
(IFC) ve standardu 

pro Building 
Information Model 

(BIM)

Zobrazování budov, 
místností a vybavení 

ve 3D

Lokalizace majetku ve 
3D

zobrazování  atributů 
k elementům modelu



Doplňkové platformy

Modelování a 
správa 

procesů

implementace 
zákaznických 

procesů, procesů 
údržby, schvalování, 

eskalace … 

grafické uživatelské 
rozhraní

import procesů v 
notaci BPMN

integrace se 
základními moduly a 
externími systémy, 
zasílání notifikací
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Obecné vlastnosti FM Pack

Rapidní vývoj

• Interaktivní editor aplikací

• Využití moderních technologií

• Podpora vícejazyčných prostředí

• Snadná implementace výpočtů a vzorečků

Flexibilní architektura

• Možnost provozovat jednotlivé moduly společně i 
samostatně

• Kontejnerizace, škálovatelnost

Pokročilá práce s daty

• Import/export řádků tabulky z/do souboru

• Kopírování/vkládání řádků tabulky do/ze schránky

• Možnost kopírování vybrané hodnoty i celého 
číselníku

• Import dat z projektu (IFC, CAD)

• Import dat z Katastru nemovitostí (z ČÚZK)

• Import dat z RÚIAN

• Import dat z ARES

• Import číselníků z ČÚZK a ČSÚ

Komfortní uživatelské rozhraní

• Jednoduché ovládání, minimalizace 
uživatelských vstupů, našeptávání

• Flexibilita, vysoká modifikovatelnost  vzhledu pro 
konkrétní potřeby zákazníka

Urychlení práce uživatele

• Rychlé načítání – filtrace dat a postupné 
zobrazení na základě potřeby

• Cachování v úložišti prohlížeče – možnost práce 
offline

• Pokročilé validace dat, interaktivita

• Maximální využití veřejných dat (registry, 
číselníky)

• Možnost automatického ukládání dat

• Automatické přepínání kláves při psaní čísel

• Možnost současné práce uživatelů na jednom 
záznamu

• Podpora „drag and drop“


