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Věc: Informační systém pro správu nemovitostí SSB 2000
V úvodu tohoto dopisu bychom chtěli poděkovat společnosti STARLIT s.r.o. za skutečně
profesionální přístup při zavádění informačního systému SSB 2000.
Změna informačního systému obecně, je bezesporu vnímána jako proces velmi složitý a nákladný
a rozhodnutí o jeho změně patří určitě mezi ty nejdůležitější. Navíc informačních systémů které řeší
problematiku kolem správy bytového fondu je na trhu mnoho, ale jen několik z nich můžeme označit
přídomkem „nej“.
My jsme se při výběru nezaměřili ani tak na počet těch „nej“, jako na následující kritéria;
dostatečný počet stávajících uživatelů, přehledný, jednoduchý, života schopný produkt z pohledu
konkurence a dalšího vývoje a samozřejmě nesmíme opomenout i cenovou dostupnost pro družstvo
naší velikosti.
A proto jsme zvolili informační systém společnosti STARLIT s.r.o. jeho SSB 2000. Bez nadsázky
a s odstupem času můžeme potvrdit, že tato volba byla správná. Systém SSB 2000 podle našeho
názoru má ty správné předpoklady pro efektivní a přehlednou správu nemovitostí. Nedisponuje sice
tak širokou škálou funkcí, které by obsáhli veškerou problematiku dané oblasti, ale to souvisí s jasnou
vizí společnosti STARLIT s.r.o., zachovat systém přehledný a především efektivní, a to jak s pohledu
obsluhy, tak poskytovaných informací. Plně se s tímto názorem tvůrců ztotožňujeme, neboť lze
skutečně označit za „plýtvání“ času vývoj funkcí, kterých použití je možno označit za občasné a nebo
tyto byly řešeny jinde a lépe, popřípadě přímo nesouvisí s výkonem správy bytového fondu. K tomuto
je dlužno poznamenat, že systém sám osobě rozhodně „nezkamení“ a jeho tvůrci ho jistě nikdy
neprohlásí za hotový. Podnětem pro jeho další zlepšování a veskrze pragmatický vývoj jsou
samozřejmě sami jeho uživatelé.
Z výše uvedeného vyplývá, že s čistým svědomím doporučujeme zahrnout do Vaší úvahy o
případném dodavateli informačního systému pro správu nemovitostí ve vašem družstvu, popřípadě
realitní kanceláři i informační systém společnosti STARLIT s.r.o. - SSB 2000.
V případě zájmu, je možné z naší strany poskytnou i veškeré naše zkušenosti, získané jak
implementací uvedeného informačního systému, tak jeho běžným provozem.
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