
Kde mapy končí, my začínáme

SPRÁVA MAJETKU NA MAPĚ



Náš příběh

2009 Založení společnosti 
(Geosense)

2013 Více než 1.000 uživatelů

2017

2015 Produkt v2.0 

Vstup investice KKCG
Pobočky CZ, SK, US
1.456 platícíchzákazníků



Co děláme
Vyvíjíme aplikaci, která usnadňuje evidenci a správu majetku, 

propojujeme mapy, katastr a data klientů online a v mobilu



Mapová aplikace - MAPA
Vizualizace informací v interaktivní mapě pomáhá lépe sdílet 
informace, plánovat, rychleji reagovat a efektivněji rozhodovat 



Mapová aplikace - DATA
Data jsou k dispozici na jednom místě, okamžitá analýza a kontrola 
informací zásadně usnadňuje administrativu i údržbu



Mobilní aplikace Cleerio

Umožňuje sběr a aktualizaci dat  
rovnou v terénu

Zajistí online i offline režim
s automatickou synchronizací

Je vhodná pro vkládání
nových informací 



Města a obceSpráva budov, 
inženýrské sítě

Správa pozemků
Katastr nemovitostí

Těžební průmysl Golfové areály

Lyžařské areály

ZOO

a další …

Umístění, evidence Smlouvy a vlastníci Správa majetku Přehledné evidenceLokality, vrty, těžba

Zjednodušení evidencí, správy
a sdílení informací v těchto oblastech



Referenční zákazníci
Správa budov, 
areálů

Vlastníci pozemků, 
zemědělci

Státní správa

Národní park
Šumava

Královská kanonie
Strahovský klášter

Golf  Teplá

Těžební průmysl



Správa budov a areálů
Hotely, nemocnice, průmyslové objekty



Od celkového přehledu území k detailu výkresu
v jedné aplikaci, v jednom okně



Informace na jednom místě
• Představuje výrazné usnadnění administrativy, údržby

a předávání informací s dodavateli, správci a managementem



Evidence pater a jednotlivých místností
• Půdorysy pater s interaktivními prokliky do popisu místností a detailu vybavení
• Jednoduché vyhledávání v místnostech, zařízení, nájmech, …



Evidence úklidových ploch a lůžek
• Půdorysy místností a chodeb s výměrou, počtem lůžek
• Druh podlahové krytiny, vše s možností filtrace a tabulkového přehledu dat



Evidence vybavení
• Přehled vybavení jednotlivých místností včetně foto a dokumentů



Evidence zařízení
• Hasicí přístroje, rozvody a uzávěry vody, plynu, vytápění, … včetně 

informací o revizích s revizní dokumentací



Bezpečnost – evakuační plán
• Plány evakuačních tras
• Souhrn prvků značení evakuačních plánů



Bezpečnost – kamerový systém
• Umístění kamer a online připojení záběrů



Vizualizace dokumentace a stavebních úprav
• Výkresová dokumentace, porovnání s aktuálním stavem
• Libovolné nastavení průhlednosti vrstev



Správa areálu, zeleň, parkovací místa
• Z detailu budovy je plynulý přechod do správy okolního areálu
• Evidence ploch zeleně k pravidelné údržbě, vedení inženýrských sítí, osvětlení
• Správa parkovacích míst včetně evidence jejich nájmů a firem



Okamžitý přístup ke katastrálním datům
• Aplikace Cleerio pracuje s databází katastru nemovitostí ČÚZK 
• Poskytuje unikátní grafické výstupy pro snazší přehled o daném území



Identifikace vlastníka ze zakoupených dat KN
• Vyhledávání vlastníků včetně vygenerování listu vlastnictví
• Přehled věcných břemen na přilehlých pozemcích i budovách



GEO-ASSET MANAGEMENT

SNADNÝ A INTUITIVNÍ
RYCHLÁ PRÁCE S DATY, ŽÁDNÁ ŠKOLENÍ

Benefity CLEERIO
RYCHLÉ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
BEZ LICENCÍ  A SKRYTÝCH POPLATKŮ

VŠECHNA DATA VŽDY PO RUCE
DOSTUPNOST NA JAKÉMKOLI ZAŘÍZENÍ, OFFLINE & ONLINE REŽIM

BEZ ŠKOLENÍ A BEZ DB SPECIALISTY
UNIP – BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE MAP S TABULKAMI A DOKUMENTY

OKAMŽITÁ DOSTUPNOST INFORMACÍ
SNADNÉ VYHLEDÁVÁNÍ  DATOVÝCH SADÁCH, OKAMŽITÉ REPORTY A PŘEHLEDY

KOMPLEXNÍ DATA MANAGEMENT A OBJEKTOVÉ VAZBY
ŘEŠENÍ PRO PROFI UŽIVATELE, DETAILNÍ PŘEHLED VAZEB MEZI OBJEKTY 



Proč právě správa majetku CLEERIO?

• BEZ LICENCÍ – Aplikace dostupná neomezenému počtu uživatelů v režimu 
Software jako Služba (SaaS)

• BEZ ŠKOLENÍ - Snadné a intuitivní používání, nepotřebujete drahá školení

• DOSTUPNOST - Přístup k informacím kdykoli a odkudkoli, mobilní aplikace 
ke sběru dat i v režimu off-line bez signálu

• ÚSPORY – Zefektivnění procesu správy a údržby majetku, šetří čas i finance



Začněte již dnes!

Vyzkoušejte 
ukázkovou
aplikaci na
www.cleerio.cz

Šetřete
čas a náklady

Sdílejte 
informace

a správně se 
rozhodujte

Uspořádejte 
si svá data

www.cleerio.cz info@cleerio.com



Spráca majetku na mapě
Snadný / Dostupný / Online

www.cleerio.cz info@cleerio.com


