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FM@Web
FM@Web je modulární systém klient server pro

správu majetku (Facility Management), kter˘ umoÏÀuje
publikovat a zpracovávat nejen geografická data v pro-
stfiedí sítí intranet a Internet. Tato technologie posky-
tuje vysok˘ v˘kon, centrální údrÏbu, dobrou bezpeãnost,
správu uÏivatelÛ a fiadu dal‰ích v˘hod.

FM@Web poskytuje uÏivatelÛm snadn˘ pfiístup k in-
formacím o majetku a jeho geografické poloze, doku-
mentÛm, mapám. Systém je zafiazen na softwaru Auto-
desk MapGuide. Pracuje s grafick˘mi daty ve formách
AutoCad, Microstation, ARC/INFO, ArcView, Maplnfo, At-
las GIS BNA, Oracle8i spatial a libovoln˘ch databází
(Access, MS SQL, FoxPro a dal‰í).

Poskytnutí dat uÏivatelÛm prostfiednictvím intra-
netu v˘znamnû zhodnocuje prostfiedky vynaloÏené na je-
jich pofiízení a roz‰ífiení o provozní popisné informace jim
dává novou hodnotu. Produktová strategie Autodesku
vychází z tûchto poÏadavkÛ a je zaloÏena na poskytování
moderního, robustního, komponentního fie‰ení s otev-
fienou architekturou zaloÏenou na maximálním vyuÏití
pfiedností intranetu a moderních technologií.

Systém je tvofien jednotliv˘mi moduly, jeÏ lze im-
plementovat postupnû.

Pasporty nemovitostí
Základem systému pro správu majetku je pasport

nemovitostí. Zde jsou evidovány informace o budovách
a jin˘ch nemovitostech.

Systém umoÏÀuje evidovat jak základní informace
(název, evidenãní ãíslo, adresa, druh a vyuÏití nemovi-
tosti, vlastnictví, odkaz na informace katastru nemovi-
tostí, rok v˘stavby, atd.) tak i ekonomické údaje (pofii-
zovací cena, daÀ z nemovitosti, roãní odpis, náklady na
údrÏbu, opravy a dal‰í).

Poloha nemovitostí mÛÏe mít formy pfiesného za-
kreslení objektu v podnikovém areálu, nebo orientaãní
v rámci republiky. V mapû pak lze zobrazovat urãité typy
nemovitostí a provádût rÛzné anal˘zy.

S pasportem nemovitostí je provázána grafická di-
gitální dokumentace budov. Technická dokumentace
roz‰ífiená o propojení na databáze popisn˘ch informací
tvofií interaktivní plány.

Digitální plány jsou tvofieny pÛdorysy jednotliv˘ch
podlaÏí s vazbou místností a ploch na popisné informace.
Mezi podlaÏími lze jednodu‰e pfiepínat.

Stavebnû technick˘ popis budov
Stavebnû technick˘ popis budov je roz‰ífiením pa-

sportÛ nemovitostí o informace popisující budovy z tech-
nického hlediska. V systému je pfiístupná také technická
stavební dokumentace. Jde nejen o pÛdorysy, ale také
o dal‰í stavební v˘kresy, fiezy, pohledy, detaily a dal‰í.

Pro zobrazení je vyuÏito kvalitní prostfiedí AutoCadu
- Autodesk VoloView nebo View Express pro vektorová
data. Je moÏné pracovat také se scanerov˘mi v˘kresy.
Souãástí technické dokumentace jsou také fotografie 
budovy.

Pasport místností
Na kaÏdou místnost je navázána databáze popis-

n˘ch informací, jeÏ obsahuje napfi. název a ãíslo míst-
nosti, podlaÏí, plochu. V‰echny informace lze roz‰ifiovat
a vizualizovat v mapû prostfiednictvím barevného rozli-
‰ení jednotliv˘ch místností nebo ‰rafovacího vzoru.

Personální obsazení
S místnostmi jsou svázány vybrané informace z per-

sonální databáze. Tuto databázi je vhodné pfievzít z per-
sonální agendy. Pfiesn˘ obsah databáze je závisl˘ na po-
Ïadavcích a pfiístup k informacím má více stupÀÛ
pfiístupov˘ch práv tak , aby nedo‰lo k naru‰ení ochrany
osobních dat.

Evidence zafiízení
Budovy jsou vybaveny zafiízením nejrÛznûj‰ího

druhu, jeÏ zaji‰Èuje chod budovy a je nutné o nûm mít in-
formace coÏ upravuje nafiízení vlády J78/2001. Tento mo-

dul umoÏÀuje evidovat zafiízení nejrÛznûj‰ího druhu jak
na úrovni databázové informace vázané na místnost, tak
prostfiednictvím bodov˘ch objektÛ urãujících polohu za-
fiízení v objektu nebo místnosti. Zadávání polohy se
v tomto pfiípadû provádí z prostfiedí intranetového kli-
enta. K zafiízení se váÏí popisné informace a dokumen-
tace.

Evidence majetku
Modul Movit˘ majetek umoÏÀuje spravovat infor-

mace o majetku s vazbou na jeho umístûní (napfi. inven-
tární a sériové ãíslo, ãárov˘ kód, popis, v˘robce). Maje-
tek mÛÏe b˘t také urãen konkrétní polohou v rámci
místnosti. Pro zadání polohy má rozhraní intranetov˘ kli-
ent. Polohu majetku lze potom vyuÏít napfi. pfii fie‰ení stû-
hování. Systém sleduje historii zmûn jednotliv˘ch polo-
Ïek majetku pfiemístûní, zmûna pracovníka. Podobnû je
evidován i stav majetku.

Revize
Pravidelné ãinnosti na technologick˘ch zafiízeních

jako jsou revize a pravidelná údrÏba spravuje modul Re-
vize. V evidenci zafiízení je moÏné definovat pravidelné
ãinnosti.
Definice obsahuje

✔ základní popis
✔ periodicitu
✔ zodpovûdného pracovníka
✔ volitelné fotografie zafiízení

Na základû uveden˘ch informací je definován pracovní
úkol na pfiíslu‰ného pracovníka. Upozornûní na pracovní
úkol probíhá prostfiednictvím e-mailu (popfi. SMS).
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Opravy
Nahlá‰ení poÏadavku umoÏÀuje v grafickém roz-

hraní digitálních plánÛ urãit polohu poruchy. Auto-
maticky je odeslán e-mail na pracovníka pfiíslu‰ného
ke kategorii nahlá‰ené opravy.

Správa inÏen˘rsk˘ch sítí
KaÏd˘ areál podniku nebo budova obsahuje in-

Ïen˘rské a datové sítû rozvodu vody, elektfiiny, plynu,
kanalizace, telefon a podobnû na nichÏ je závisl˘ pro-
voz podniku. Informace o tûchto sítích jsou klíãové pro
jejich správu, správné rozhodování o investicích
a zpÛsobu oprav, moÏnosti napojení a v˘stavby no-
v˘ch objektÛ. Pfii fie‰ení poruch a krizov˘ch situací
správné  informace u‰etfií velké mnoÏství ãasu a fi-
nanãních prostfiedkÛ.

Ve vektorové mapû jsou zakresleny uzlové ob-
jekty jako jsou ‰achty, uzávûry, hydranty, armatury
apod. a úsekové objekty reprezentující prÛbûhy ve-
dení potrubí nebo kabely. Na tyto grafické objekty sítû
jsou napojeny popisné informace, nad kter˘mi lze pro-
vádût anal˘zy.

Správa podnikov˘ch areálÛ
Areály podnikÛ a organizací mají fiadu objektÛ

a zafiízení o nichÏ je tfieba evidovat celou fiadu infor-
mací:
Pasport zelenû zelené plochy, stromy. O jednotliv˘ch
stromech lze evidovat stáfií, velikosti, druh apod. U ze-
len˘ch ploch kromû základních informací o porostu
a plo‰e lze pracovat také s náklady na údrÏbu.
Technologické objekty a jiné stavby.
Plochy komunikace, parkovi‰tû apod.

Mobilní uÏivatelské pracovi‰tû
Podobnû jako uÏivatelské

pracovi‰tû v intranetu mÛÏe
mobilní pracovi‰tû poskytnout
potfiebnou funkãnost pracovní-
kÛm pohybujícím se po budo-
vách skapesním poãítaãem bez
pfiipojení k poãítaãové síti. Pra-
covník pfied opu‰tûním spojení
se sítí synchronizuje data apro-
stfiednictvím aplikace na mobil-

ním klientovi mÛÏe nejenom prohlíÏet mapu a pfiipo-
jenou databázi, ale i pofiizovat popisná data, pfiípadnû
zakreslit nové grafické informace formou redliningu.
Potom pfiipojí mobilní zafiízení k síti a pfienese novû po-
fiízené informace do databáze na serveru.

Základem fie‰ení pro mobilní klienty je Autodesk
OnSite Enterprise server jako systém umoÏÀující syn-
chronizaci grafick˘ch dat s vazbou na popisné infor-
mace.

âasové kódy
Na‰e fie‰ení pokr˘vá také pro-

blematiku zpracování ãárov˘ch
kódÛ od tisku kvalitních odoln˘ch
etiket po snímání ãárov˘ch kódÛ
na mobilních terminálech.

Inventarizace ve spojení ãáro-
v˘ch kódÛ fie‰í zji‰tûní stavu ma-
jetku v místnostech s moÏností
pfiemístit majetek dle zji‰tûn˘ch
nesrovnalostí. Skuteãnosti zazna-
menané v terénu se pfienesou do
databází systému.

FM@AutoCAD
Vût‰ina projekãních kanceláfií a architektonick˘ch

ateliérÛ pouÏívá pro projektování budov software
firmy Autodesk. Datov˘ v˘kresov˘ formát AutoCADu,
DWG, se stal celosvûtov˘m standardem pro komuni-
kaci projektantÛ s investory a uÏivateli stavebních dûl
a obecnûji pro práci s digitální v˘kresovou dokumen-
tací. Aplikace FM@AutoCAD poskytuje automatizaci
ãinností spojen˘ch s pofiizováním a zpracováním dat

pro dal‰í vyuÏití v systémech GIS a FM, jeÏ mÛÏe uspo-
fiit aÏ 50% ãasu a pfii tom zaruãit jejich konzistentnost.

Dokument management
Dokument management je dÛleÏitou souãástí fie-

‰ení, která umoÏní efektivnû zpracovávat data od po-
fiízení, pfies pfiedání do systému po dal‰í úpravy a ak-
tualizace. XANADU proto vyvinulo vlastní systém
iPROJECT.

iPROJECT je uÏivatelsky pfiívûtiv˘ systém pro in-
tranetovou správu dokumentÛ. Mezi jeho základní
funkce patfií verzování, vydání a zafiazení dokumentu,
schválení, náhled, hledání, notifikace pfii zmûnû do-
kumentu, protokolování a dal‰í.

DÛleÏitou vlastností je provázanost se systémem
pro FM. Ten je provázán na dokumentaci tak, aby bylo
moÏné ke kaÏdému objektu (napfi. budova, místnost)
zobrazit v‰echny existující dokumenty, textové doku-
menty, rastrové obrázky, v˘kresovou dokumentaci ve
vektor. podobû a atd.

Klíãové v˘hody
✔ Standardní technologie
✔ Otevfienost a roz‰ifiitelnost
✔ Rychlá implementace
✔ Kompatibilita s mnoha datov˘mi formáty
✔ Vysok˘ v˘kon, stabilita a bezpeãnost

Komplexní fie‰ení
Dodávka fie‰ení není dodávkou produktÛ, ale pfie-

dev‰ím jejich implementace a doprogramováním dle
potfieb uÏivatele. XANADU poskytuje sluÏby v celé ‰ífii:
zpracování studií a poradenství, v˘voj na míru, do-
dávky aplikací na klíã, pfievody dat ‰kolení. XANADU
je ãlenem IFMA.

Dal‰í informace
On-line nákup: http://shop.xanadu.cz
http://www.xanadu.cz/GIS
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