
http://www.dewelopersystem.pl 

Szukasz systemu, który usprawni działanie Twojej firmy, wyeliminuje pomyłki i opóźnienia, upo-

rządkuje i poprawi komunikację z klientem, zredukuje koszty i zwielokrotni zyski - zainwestuj  

w DEWELOPER System. 

KOMPLEKSOWY SYSTEM 

WSPOMAGANIA SPRZEDAśY 

MIESZKAŃ I NIERUCHOMOŚCI 

Główną zaletą systemu jest skuteczne zarządzanie działalnością deweloperską - począwszy od 

przygotowania oferty handlowej, stworzenia jednolitej bazy klientów, sprawnej komunikacji z tą 

bazą, poprzez monitorowanie i kontrolę bieŜącej sprzedaŜy, zarządzanie rezerwacjami, umowami - 

aŜ po sporządzanie raportów i prognozowanie przychodów. 

Główne funkcje systemu 
• Przygotowywanie oferty handlowej; 

• Obsługa rezerwacji z moŜliwością kolejkowania; 

• Obsługa sprzedaŜy (tworzenie umów, harmonogramów i aneksów); 

• Rejestracja wpłat, wystawianie faktur; 

• Automatyczne naliczanie odsetek; 

• Rozliczenie końcowe; 

• Raporty wpływów, prognozy wpływów, dłuŜników i inne; 

• ZróŜnicowane prawa dostępu do systemu; 

• Korespondencja seryjna; 

• Zarządzanie bazą klientów 

• Wersja anglojęzyczna (w przygotowaniu inne wersje językowe). 
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DEWELOPER System jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku MS Windows. Pro-

gram jest rozbudowanym systemem integrującym i zastępującym wiele narzędzi infor-

matycznych. System skonstruowany jest na zasadzie aplikacji Klient – Serwer. 

Dział przygotowania produkcji  
SłuŜy do wprowadzania oferty produktów (inwestycje, etapy, produkty) do systemu. Oferta zawiera powierzchnie, ceny, 

lokalizacje, dodatki, opisy produktów. Oprócz informacji tekstowych, moŜemy tu umieścić plany mieszkań oraz lokalizacje 

mieszkania w ramach budynku w formie plików graficznych. Zaletą bazy produktów jest moŜliwość jednorazowego wprowa-

dzania danych. Raz wprowadzone dane są automatycznie prezentowane na stronie internetowej dewelopera (na Ŝyczenie 

operatora). Na podstawie wprowadzonych danych generowane są raporty sprzedaŜy.  

Właściwości produktu: zawiera informacje ogólne, strony świata, lokalizację produktu, metraŜ, 

cenę oraz wartość ogólną. Kolejne zakładki zawierają pozostałe informacje - dodatki i rysunki. 

Okno handlowca: zawiera wszelkie niezbędne informacje dla handlowca: rezerwacje, umowy, 

bazy klientów, dłuŜników oraz listę produktów. Dane moŜna przeglądać i wyszukiwać według 

róŜnych parametrów. 

Dział handlowy  
Jest to podstawowe okno pracy handlowca. Pozwala na szybki dostęp do podstawowych informacji: lista rezerwacji, lista 

umów, baza klientów, dłuŜników oraz lista produktów. Dane mogą być filtrowane według róŜnych parametrów. Wszystkie 

listy moŜna drukować i eksportować do plików CSV (MS Excel).  

Baza klientów 
Klient moŜe zostać dodany do bazy na dwa sposoby: wpro-

wadzony bezpośrednio przez operatora lub samodzielnie 

zarejestrować się na stronie WWW dewelopera. W obu przy-

padkach zostaje stworzone indywidualne konto klienta. Do-

stęp do konta klient uzyskuje poprzez stronę WWW dewelo-

pera. Baza klientów zawiera dane osobowe, adresy i kon-

takty, dane o dokumentach toŜsamości (załączniki, np. ze-

skanowane dokumenty). Dodatkowo zapamiętana zostaje 

cała historia kontaktów z klientem. KaŜdemu klientowi w 

systemie zostaje przypisany „opiekun”. 

Rezerwacje 
Zarządzaniem rezerwacjami zajmuje się dział handlowy. 

Istnieje moŜliwość kolejkowania rezerwacji. Dział handlo-

wy moŜe wpływać na kolejkę rezerwacji poprzez zmianę 

kolejności oraz długości terminu kaŜdej rezerwacji. Sys-

tem automatycznie ustawia kolejkę rezerwacji, zwalniając 

niezrealizowane rezerwacje, zmienia równieŜ status pro-

duktów. 
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Podpisanie umowy 
Podczas podpisywania umowy wybiera się udziałowców oraz zakupione produkty. Udziałowcy mogą być rozliczani wspólnie 

lub osobno (rozdzielność majątkowa, wspólnota majątkowa). Stworzony zostaje harmonogram spłat według indywidualnych 

potrzeb klienta lub w oparciu o wybrany szablon. Harmonogram moŜe zawierać promocję, wartość której zmienia się w za-

leŜności od terminu spłaty rat. Umowa moŜe zostać stworzona takŜe na podstawie rezerwacji. Treść umowy jest generowana 

na podstawie wybranego szablonu i jest dołączana do umowy jako plik RTF, który moŜna w kaŜdej chwili zmienić. 

Okno umowy: dane ogólne oraz wartość umowy. Widzimy tu równieŜ stan zadłuŜenia umowy 

—wartość  i ilość dni. Pozostałe zakładki zawierają przedmiot, udziałowców oraz harmonogram.   

Harmonogram uwzględnia listę rat, wartość których system generuje automatycznie na pod-

stawie produktów zawartych w umowie. W harmonogramie moŜemy umieścić  wartość gruntu 

lub aneks dołączony do umowy. 

Rejestrowanie wpłat klientów 
Wpłaty są wprowadzane do systemu przez dział finansowy.  Określa się wysokość wpłaty, datę i rodzaj płatności. Następ-

nym krokiem jest przypisanie wpłaty do poszczególnych rat harmonogramu. System moŜe dokonać automatycznego przypi-

sania lub pozwolić, aby operator sam zdecydował, jak przypisać wpłatę. Przy automatycznym przypisaniu wpłaty, najpierw 

są pokrywane odsetki, zaległe raty a dopiero później bieŜące raty. Po przypisaniu następuje fakturowanie wpłaty. 

Podczas przyporządkowania wpłaty system pokazuje raty występujące w umowie. Raty podzie-

lone są na trzy grupy: zadłuŜone, bieŜące oraz pozostałe. 

Na fakturze znajduje się numer umowy i jej wartość. Faktura zaliczkowa zawiera listę poprzed-

nich, wystawionych na rzecz umowy, faktur. 
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Kontrola finansowa: dłuŜnicy, odsetki … 
System DEVELOPER automatycznie nalicza zadłuŜenie i odsetki wg harmonogramu spłaty rat. Na Ŝądanie operatora system 

przedstawia aktualną listę dłuŜników, z moŜliwością wygenerowania wezwania do zapłaty (wydruk treści i koperty). Dostęp 

do informacji o swoim stanie finansowym klient moŜe uzyskać poprzez stronę WWW dewelopera. 

Raporty i analizy 
Są to dokumenty niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji. System DEVELOPER pozwala na sporządzanie rapor-

tów: sprzedaŜy (ilościowy i wartościowy), sprzedanych umów, dłuŜników, dokonanych wpłat, prognozy i innych. Z tego 

miejsca moŜemy dokonać eksportu dowolnych danych do plików CSV (obsługiwanych przez program MS Excel). 

KaŜdy widoczny na ekranie raport moŜna wyeksportować do 

pliku CSV i otworzyć go później w MS  Excel. 

© 2007 MTM Digital s.c. Wszelkie prawa zastrzeŜone. Logo DEWELOPER System jest zastrzeŜonym znakiem towarowym. 

Inne znaki towarowe lub zastrzeŜone znaki towarowe stanowią własność ich stosownych właścicieli. 

O nas 
Jesteśmy firmą informatyczną z wieloletnim doświadczeniem i tradycjami – istniejemy nieprzerwanie od 1994 roku. NaleŜy-

my do ścisłej czołówki firm tworzących polski rynek programów komputerowych dla budownictwa. Posiadamy niezbędną 

wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników oddanych tworzeniu i ciągłemu rozwojowi 

naszych aplikacji. Gwarantujemy fachową obsługę zarówno indywidualnych klientów, jak i duŜych firm.  Zapraszamy do za-

poznania się z opisem systemu DEWELOPER. Zyskają Państwo potęŜne, wielofunkcyjne i wydajne narzędzie wspomagające 

sprzedaŜ oraz usprawniające kontakty z klientami, jak teŜ przepływ informacji w firmie. WdroŜenia tego typu rozwiązań 

owocują minimalizacją kosztów przy jednoczesnej optymalizacji procesów biznesowych oraz zwiększeniem konkurencyjno-

ści.  


