Inwestor
Moduł dodatkowy - Kreator terenów

Twórz nowe oferty zbiorcze
Moduł dodatkowy umożliwia wybranie dowolnej kombinacji działek ewidencyjnych zawartych w bazie, lub wybranie dowolnej
kombinacji istniejących ofert inwestycyjnych i stworzenie z nich nowej oferty inwestycyjnej. Oferta taka zapisywana jest w
bazie danych w module administracyjnym. Automatycznie tworzona jest dla niej formatka PAIiIZ SCL z wypełnionymi polami.
Administrator może dodawać zdjęcia i inne załączniki do formatki oraz wkleić link do obrysu działek w aplikacji My Maps
wymaganej przez PAIiIZ.
Tak stworzone oferty zapisywane są w bazie co daje możliwość ich edycji, usuwania i przeglądania na przejrzystej liście.
Praca z modułem dodatkowym możliwa jest z różnych paneli modułu administracyjnego systemu Inwestor w 4 prostych
krokach

Twórz nowe oferty zbiorcze
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Wybierz działki ewidencyjne lub istniejącą ofertę z której chcesz tworzyć
nową
➡ Wybierz działki
ewidencyjne z listy
działek w systemie

➡ Wybierz oferty
inwestycyjne z listy
ofert w systemie

➡ Dodawaj nowe
elementy do
istniejących ofert

Stwórz nową ofertę z wybranych - wypełni się automatycznie
➡ Z wybranych działek
ewidencyjnych lub ofert
istniejących w systemie
twórz nową ofertę

➡ Atrybuty wypełnią się
automatycznie

➡ Sprawdzaj które działki i
oferty z bazy są dołączone
już do ofert zbiorczych

Dodaj dodatkowe informacje i
załączniki
➡ Dodaj dodatkowe zdjęcia
do oferty.

➡ Dodaj link do My Maps w
nowej formatce oferty

➡ Mapa z lokalizacją dodaje
się automatycznie

➡ Mapa z przebiegiem
mediów dodaje się
automatycznie

➡ Zdjęcie do galerii dodają
się automatycznie.

Zapisz w bazie i generuj ofertę w
PDF
➡ Zapisz nową ofertę w module
administracyjnym

➡ Sprawdzaj które działki ewidencyjne
Wprowadzenie oferty
i oferty z bazy należą już do
stworzonych ofert zbiorczych

➡ Generuj formatkę PDF PAIiIZ SCL
➡ Generuj atrakcyjną graficznie
formatkę oferty dla Inwestora.

Tworzenie nowej oferty z istniejących działek i ofert w bazie.
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Administrator

Użytkownik
gmina

Lista z informacją o ilości ofert zbiorczych do których wybrana
działka lub oferta należy

➡Możliwość automatycznego tworzenia nowej oferty inwestycyjnej z kilku istniejących w bazie ofert
➡Możliwość automatycznego tworzenia oferty inwestycyjnej z dowolnych wprowadzonych w bazie działek ewidencyjnych
➡Jedna działka ewidencyjne lub oferta może być przypisana do wielu nowych ofert inwestycyjnych
➡ Automatyzacja wypełniania opisu oferty inwestycyjnej (PAIiIZ SCL).
➡Automatyzacja dodawania do formatki oferty zdjęć, lokalizacji oferty na mapie, mapki z przebiegiem mediów.
➡Format przesyłania danych (formatka PAIiIZ w PDF) jest wyjątkowo niewdzięczny w przypadku chęci szybkiego wprowadzenia danych do istniejącej bazy ofert.
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