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Kognitivní analýza 

Industrializace zdrojů mas  

Blízká setkávání digitálního druhu 

Co se nosí 



Změna úhlu pohledu 
CIO coby investor rizikového kapitálu 
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CIO 

• dodávky a provoz služeb dle rozpočtu 

• nízké riziko investic 

 

Konflikty 

• mobile, social, big data, cloud, cyber, … 

 

Pohled investora rizikového kapitálu  

• investiční strategie portfolia 

• porozumění a komunikace business hodnot 

• talent přizpůsobený business strategii 

• kombinace s agilitou 

• prostředí s vysokými riziky – koexistence tvorby 

mimořádné hodnoty a nevyhnutelné ztráty 



Podceňovaná agenda s nízkou alokací zdrojů 

Řízení nemovitostního portfolia 

• Real Estate jako non core oblast firemních aktivit 

• Hodnota Real Estate portfolia v rozvaze 

• Existence Business – Real Estate strategická aliance 

• Rozdílná frekvence změn Real Estate a core business 

aktivit 

• Postavení Real Estate v Business – ICT governance 

modelu 

• Rozšíření end-user computingu 
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Řízení nemovitostního portfolia 

Hodnotový řetězec podle životního cyklu 

Akvizice 

• Interní přiřazení nákladů mezi development 

a služby 

• Metody: inspekce při pořízení, projektové 

rozpočtování, plánování, revitalizace 

Řízení 

Tvorba hodnot 

• Metody: plánování nájemních smluv, 

investice / provozní náklady, rozpočtování, 

plánování a optimalizační opatření 

• Metody: stanovení nákladů na demolici, 

plánování prodeje 

Akvizice 

Užívání 

Obsazenost 

Revitalizace 

Užívání 

Prodej 
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Řízení nemovitostního portfolia 

Iterativní přístup k řešení 

 Problémy 

 
Jaký obchodní 

problém se 

snažíte 

vyřešit? 

Obchodní  

výsledky 

Aplikovaná  

analytika 

Akce 

 
Jak přistupujeme 

k budoucnosti a jakým 

způsobem dochází ke 

začlenění analytických 

poznatků přímo do 

obchodních procesů? 

Pochopení 

 
S jakými záležitostmi se 

vaše firma potýká či 

potýkala a z jakého důvodu? 

Jaké kroky je třeba 

podniknout? 

Fakta 

 
Jaká data lze porovnávat, 

abychom pochopili 

obchodní záležitosti 

a zvýšili výkonnost? 

Pokročilá 

analytika 

Řízení výkonu 
Obchodní 

informace 

Řízení dat 
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Řízení nemovitostního portfolia 

Transformace heterogenních systémů do 

centralizovaného prostředí 

dB dB dB 

IS / 

Nástroj 

IS / 

Nástroj 

IS / 

Nástroj 

Stávající situace 
Rozptýlená analýza, duplicitní činnosti, 

redundantní data, ztráta znalostí 

z izolovaných aplikací a lidí 

Datová 

úroveň 

Aplikační 

úroveň 

Uživatelská 

úroveň 

Business 

úroveň 

Přidaná hodnota 
Přidaná hodnota vznikající na základě spolupráce, sdílená 

databáze dat a uživatelsky upravené aplikace 

Jednotná databáze 

Jednotné uživatelské rozhraní 

Uživatelské 

přizpůsobení 

Uživatelské 

přizpůsobení 

Uživatelské 

přizpůsobení 
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Řízení nemovitostního portfolia s platformou innosys 

Modulární systém 

Akvizičnídata 

Data o objektech 

Provozní data 

Tržní data 

Analýza portfolia 

Analýza trhu 

Plánování  

nájemních smluv 

Plánování 

rozvoje obchodu 

Ocenění Plánování úvěrů 

Zdroje dat Kvalitativní analýza Kvantitativní analýza 

Výzkum na 

vyžádání 

Development 

innoMaps 
Plánování  

investic 

Plánování  

cashflow 

Reporting a controlling 

Integrační vrstva (import / synchronizace / řízení kvality) 
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Řízení nemovitostního portfolia s platformou innosys 

Uživatelské přizpůsobení pomocí integrace 

tabulkového procesoru 

Pokročilý uživatel Standardní uživatel 

Data 

Vzorce, rozložení 

Data 
Data, vzorce, 

rozložení 

Modelování logiky 
ETL, výpočet,  

bezpečnost 

Vizualizace, plánování,  

analýza 
Používání, audit 

Ideální modelová 

šablona pro výpočet 

Analýza specifického objektu Export specifického objektu 

včetně výpočetní logiky 
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Ad-hoc reporting 

Řízení nemovitostního portfolia s platformou innosys 

Holistický koncept reportingu 

Power Report Portal 

 
 

Databáze innosys 

• Investor 

• Daně 

• Regiony 

• Struktury 

• Portfolia 

• Aktiva 

• Plocha 

SAP Trh MS 

Excel 
… 

SAP ERP MS 

Excel 
MS 

Excel 

Importy dat 

A
u

to
riz

a
č
n

í m
a

n
a
ž
e

r MS Excel  

Power Pivot 

innosys Excel- 

Reports 

MS Excel  

Power Pivot 

innoMaps  

GIS-Client 

innosys Dashboards 

Plánování v innosys  

Manažerský kokpit 

Standardní reporting 
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Příklady výstupů z platformy innosys   

Analýza, plánování a reporting 
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Příklady výstupů z platformy innosys 

Karta objektu s relevantními informacemi  

 
• Základní informace o nemovitosti 

(adresa, způsob využití, rok výstavby) 

• Informace o umístění 

(mapy, foto, vzdálenosti, okolí) 

• Stručná analýza lokality  

• Klíčové ukazatele výkonnosti nemovitosti 

• Analýza srovnání nákladů a kvality 

• Příležitosti ke zvýšení výkonnosti a snižování  

nákladů 

• Modelování cash-flow a rozvoje businessu 

• Indikace hodnoty 

• Strategická doporučení v návaznosti na strategii  

firmy  

• Detailní doporučení na zvýšení hodnoty 

nemovitosti a ke snížení nákladů 

• Plánování milníků 

 



Příklady výstupů z platformy innosys 

Integrace s ArcGIS 
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Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia 

CIO coby investor rizikového kapitálu 
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Holistický pohled 

Životní cyklus nemovitosti odpovídající business přístupu 

 

Agilita 

Rychlá a pružná reakce na stále se měnící požadavky 

businessu a trhu 

 

Přidaná hodnota 

Základ pro manažerské rozhodování a plné využití business 

potenciálu za příznivou cenu implementace 

 

Integrace  

Data a kalkulace sladěné s procesy, mapami a mobilitou 

 

Znalost 

Získání komparativní výhody na základě nového pohledu na 

informace o portfoliu nemovitostí 
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