Proč zvolit naši firmu za partnera
při správě Vašeho domu?
Osobní péče a Vaše spokojenost pro nás
není pouhou frází!
Jako jediní vlastníme unikátní komunikační
systém mobilní aplikace správy nemovitostí!

Náš systém Vám bude k dispozici
zcela ZDARMA!
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Management
Solutions

24/7
Detailní ON-LINE sledování vyřizování požadavků.
SUTA s.r.o., Rozšířená 15, Praha 8, obchod@suta.cz, www.suta.cz

Detailní ON-LINE přehled o vyřizování požadavků.
Stává se Vám, že na Vaše požadavky přichází reakce pozdě, nebo vůbec?
Ztrácejí se informace, e-maily, kvalita neodpovídá financím?
Díky našemu systému mobilní komunikace FMS, Váš požadavek po přijetí nemůže být nikdy
ignorován, bez reakce a následného ON-LINE sledování aktuální stavu!
Vždy budete informování, kdo Váš požadavek přijal, kdy se dostavíme na místo, jaký byl zvolen
postup řešení, kdy bude požadavek vyřešen. Na závěr Vás naše aplikace vyzve k ohodnocení
naší práce. Zpětná vazba o Vaší spokojenosti při řešení každého požadavku je pro nás velice
důležitá.
Servisní práce provádíme vlastními techniky! KOORDINACE prací je zajištěna prostřednictvím
centrálního dispečinku, který je Vám k dispozici 24/7. Vlastní tým techniků je pro Vás zárukou
kvality!

Zadání požadavku v praxi?
Jednodušší nežli si myslíte.
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Převzetí a
hodnocení kvalit
Automatická evidence
požadavku a zaslání práce na
technika
Nastavení typu závažností a rozsah činností zcela dle vašich
představ.
Nastavení notifikačních zpráv - e-mail, SMS - dle přání.
Od zadání požadavku je stav vyřízení ON-LINE sledován jak
klientem, tak Vaším správcem.
Systém je nastaven automaticky a není možné u něj mazat
či zkreslovat zadané informace.
Klient je ON-LINE informován o stavu vyřizování požadavku.
Každý měsíc je předkládán report o naší práci.
Zajišťujeme standardní i nadstandardní rozsah služeb správy
nemovitostí /administrativní, účetní, právní, technický/.
Nabídku zpracujeme neprodleně po obdržení zadní.
Více informací na www.suta.cz
Těšíme se na případnou spolupráci. Správa nás baví!
SUTA s.r.o., Rozšířená 15, Praha 8, obchod@suta.cz, www.suta.cz

Váš technik

