
















Techniczna obsługa nieruchomości
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Prawidłowo funkcjonujący obiekt gwarantuje bezpieczeństwo osób korzystających z jego infrastruktury.

Dzięki regularnym przeglądom i konserwacji nieruchomość utrzymuje swoją wartość rynkową, a jej eksplo-
atacja nie generuje niespodziewanych kosztów. Nasza opieka techniczna to spokój dla Ciebie jako właści-
ciela nieruchomości i zadowolenie dla osób codziennie korzystających z infrastruktury danego budynku.

Montaż, serwis, naprawy i utrzymanie budynkowych instalacji technicznych i teletechnicznych to nasze 
codzienne wsparcie i troska o sprawne działanie obsługiwanych nieruchomości. 

Serwis techniczny

instalacje przeciwpożarowe

instalacje elektryczne

okablowanie strukturalne i telefoniczne

instalacje klimatyzacyjne 
i wentylacyjne (HVAC)

Projektujemy, instalujemy, utrzymujemy i serwisujemy:

sieci światłowodowe

instalacje gazowe

instalacje sanitarne

systemy bezpieczeństwa (alarmowe, sygna-
-lizacyjne, kontroli dostępu, monitoringu)
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Co robimy? Korzyści ze współpracy

Stała sprawność techniczna obiektu 
dzięki regularnym przeglądom i konser-
wacjom

1

Wysoka niezawodność urządzeń i  insta-
lacji2

Podniesienie standardów bezpieczeń-
stwa dzięki komplementarnym syste-
mom - SAP, KD, CCTV

3

Stałe doradztwo w zakresie optymalnej 
eksploatacji nieruchomości i utrzyma-
nie jej wartości rynkowej

4

Utrzymanie wysokiego poziomu este-
tycznego obiektów poprzez bieżące 
remonty

5

Stabilność kontraktu dzięki szerokiemu 
zapleczu Grupy Impel6

• Zapewniamy komfort użytkownikom obiektów

• Zwiększamy bezpieczeństwo dostaw podstawo-
wych mediów (woda, energia elektryczna, etc.) 
okresowo wykonując przeglądy i inspekcje wszyst-
kich kluczowych urządzeń i instalacji

• Prowadzimy nadzór nad przeglądami rocznymi
i okresowymi

• W przypadku wystąpienia awarii jesteśmy w pełnej 
gotowości do interwencji

• Wykonujemy projekty dostosowania obiektów do 
wymogów ochrony przeciwpożarowej

• Integrujemy systemy bezpieczeństwa

• Generujemy oszczędności naszym klientom - prze-
prowadzamy audyty energetyczne oraz wdrażamy   
rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej

• Prowadzimy nadzór nad wdrożeniem nowych
najemców 

• Realizujemy projekty remontowo-budowlane w za-
kresie dostosowania obiektu pod potrzeby 
najemcy

• Zadania realizujemy przez wykwalifikowanych pra-
cowników oraz sprawdzonych podwykonawców

• Na bieżąco informujemy o jakości naszych usług 
dzięki rozwiniętemu systemowi ich monitorowania    
i raportowania

Mobilny Serwis Techniczny

Z wykorzystaniem mobilnych zespołów serwisu technicznego obsługujemy
 przede wszystkim kontrakty sieciowe w zakresie:

• drobnych napraw, czyli usługi tzw. „złotej rączki”,
• napraw i serwisu systemów klimatyzacji i wentylacji sieciowej,
• przeglądów technicznych wg zawartych umów.

Mobilne zespoły techników wspomagają także kontrakty stacjonarne,
np. w przypadkach awarii, dyżurów, zleceń dodatkowych czy zastępstwa.
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Nasze cele w zarządzaniu nieruchomościami 

Zapewnienie bezpieczeństwa
obiektu i ludzi

Wprowadzanie do usług
nowych technologii

Wsparcie w podejmowaniu
decyzji biznesowych

Budowa eksperckich
zespołów technicznych

Zintegrowana obsługa nieruchomości
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Zintegrowana Obsługa Nieruchomości to 
pakiet usług dopasowany do potrzeb Twojego 
obiektu — od zapewnienia usług prostych, jak 
utrzymanie czystości i bezpieczeństwa, przez 
techniczną obsługę urządzeń i instalacji, po 
specjalistyczne usługi dodatkowe.

Pod każdy rodzaj działalności klienta i typ 
obiektu projektujemy nowy model współpracy, 
by jak najlepiej spełniał oczekiwania zarówno 
właścicieli, jak i zarządców nieruchomości. 

Twoją nieruchomością zaopiekuje się wielo-
branżowy zespół techniczny pod przewodnic-
twem jednego menedżera zarządzającego. 
W przypadkach nagłych i awaryjnych będziemy 
dodatkowo wspierać Cię mobilnymi grupami 
specjalistów, by jak najszybciej usunąć przykre 
skutki niepożądanych zdarzeń.

Na czym polega integracja usług FM?

Wspólnie realizujemy jeden cel, jakim jest za-
pewnienie ciągłości funkcjonowania obiektu, 
a przy tym rozliczymy się za efekt, nie za robo-
czogodziny!
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Nowoczesne rozwiązania wspierające 
optymalizację kosztową i procesową

• Aplikacja do zarządzania serwisem technicznym - planowanie 
określonych zadań, szybkie reagowanie na sytuacje awaryjne,
raportowanie i stały monitoring postępu w realizacji zleceń.

• System Prognosis - rozwiązanie wspierające efektywność energe-
tyczną.

• Zdalna awizacja gości i pojazdów za pomocą bezobsługowej 
technologii RFID lub czytania tablic rejestracyjnych.

• Mobilne wieże monitorujące - zapewniające bezosobowy monito-
ring dużych obszarów, zdalne obchody monitorujące zagrożenia.

• Skanowanie laserowe 3D i budowanie baz danych - cyfrowe 
modelowanie 3D, wsparcie prac projektowych i sprawniejsze 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

• Inteligentne, bezobsługowe odkurzacze i myjki - wykorzystanie 
w usługach czystościowych.

Kompleksowa opieka.
Pełna odpowiedzialność.

Obszary naszego wsparcia 

Bezpieczeństwo 
obiektu i mienia

Serwis techniczny 
urządzeń i instalacji

Sprzątanie, dezynfekcja 
oraz utrzymanie 

terenów zewnętrznych

Cyfryzacja 
procesów

biznesowych

Usługi
specjalistyczne 

branżowe

Dostawy 
produktów bhp 

i ochrony osobistej

Idea połączenia wielu usług w jeden pakiet przynosi oszczęd-
ności zarówno w obszarze operacyjnym, jak i finansowym. 
Stała opieka tego samego zespołu powoduje, że pracownicy 
dobrze znają nieruchomość i jej specyfikę. Dzięki temu nasza 
obsługa jest sprawniejsza i bardziej efektywna, a co więcej, 
pozwala nam lepiej identyfikować obszary do poprawy i pro-
ponować rozwiązania usprawniające.
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• Stałe monitorowanie parametrów energetycznych
• Podgląd danych energetycznych w czasie rzeczywistym, z poziomu przeglądarki internetowej telefonu
  lub komputera
• Analiza zużycia energii elektrycznej oraz analiza układu pomiarowo-rozliczeniowego
• Automatyczny dobór optymalnych parametrów dystrybucyjnych w trybie ciągłym, w każdym miesiącu
• Informowanie o przekroczeniach i stanach alarmowych przez e-mail, sms
• Pełnienie funkcji strażnika mocy czynnej i energii biernej
• Możliwość uzyskania precyzyjnej kalkulacji ponoszonych opłat za energię.

Główne funkcje systemu Prognosis:

System Prognosis jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na outsourcing zarządzania energią 
elektryczną w całej sieci placówek klienta.
 
Składa się na niego urządzenie Prognosis-Box do zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej oraz apli-
kacja do zarządzania procesem. Urządzenie Prognosis-Box podłącza się bezinwazyjnie do licznika energii, 
z którego następnie odczytywana jest historia pomiarów. Urządzenie współpracuje ze wszystkimi typami 
elektronicznych liczników energii elektrycznej, jakie są dostępne na rynku. 

System pełni funkcję Wirtualnego Energetyka, który stale zarządza polityką energetyczną, weryfikuje 
i analizuje ponoszone koszty, wprowadza korekty, nieustannie czuwa nad bezpieczeństwem ener-
getycznym w Twojej firmie. 

System Prognosis
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Jak działa system Prognosis? Korzyści ze współpracy

Oszczędności – mniejsze rachunki 
za energię elektryczną1

Większe bezpieczeństwo energetyczne 
w firmie2

Stały monitoring zużycia energii 24h3

Zwrot nadpłaconych kwot i eliminacja 
błędów w fakturowaniu4

Zasady działania systemu Prognosis

Weryfikacja ostatniej faktury za energię z każdego punktu poboru energii (PPE)

Podłączenie urządzeń Prognosis-Box do wszystkich punktów poboru energii (PPE)

Odczyt danych historycznych, weryfikacja poprawności konfiguracji liczników energii

Przedstawienie raportu z zaleceniami optymalizacyjnymi i kalkulacją oszczędności

Wprowadzenie zmian parametrów dystrybucyjnych

Rozliczenie wystawiane co miesiąc na podstawie raportu porównawczego

Monitoring 24h - funkcja Wirtualnego Energetyka, który czuwa nad bezpieczeństwem energetycznym

System Prognosis analizuje wiele punktów poboru energii w tym samym czasie. 
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Po wykonanym odczycie historycznym z licznika 
i akwizycji wszystkich danych, urządzenie Prognosis-
Box przesyła je do chmury Prognosis-Cloud. 
System, dzięki wykorzystaniu autorskich algoryt-
mów, w sposób automatyczny wykonuje analizę 
danych i generuje raport z zaleceniami optymali-
zacyjnymi. Jest to kompendium, które zawiera 
najcenniejsze wskazówki, jakie działania należy 
podjąć, by w rezultacie uzyskać najbardziej dopa-
sowane parametry energetyczne zamawiane 
u operatora systemu dystrybucji.

Urządzenie Prognosis-Box odczytuje również pełną konfigurację licznika energii - tj. zdefiniowane strefy 
czasowe w wybranej taryfie, dni świąteczne i wolne od pracy, aktualny czas zegara, a także przypisanie stref 
czasowych do poszczególnych dni tygodnia.

Zarządzanie kosztami zaczyna się już 
w momencie pierwszego odczytu danych 
historycznych z licznika energii elektrycznej 
przez urządzenie Prognosis-Box. Odczyt realizo-
wany jest automatycznie. System weryfikuje 
i przelicza dane rozliczeniowe za okresy prze-
szłe. W przypadku wykazania nieprawidłowości 
pomiędzy danymi pozostającymi w pamięci 
licznika energii a fakturami, jakie otrzymałeś od 
operatora systemu dystrybucji, możesz doma-
gać się korekty.

Pozyskanie i analiza danych z użyciem systemu Prognosis

1234567

1234567

Prognosis-
Box

Prognosis-
Box

Prognosis 
Cloud

Prognosis Sp. z o.o. wypracowała rozwiązanie w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.: „Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu Prognosis na rynek 
krajowy i zagraniczny” w ramach poddziałania 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.
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