
SPRÁVCE SW PRO SPRÁVU FM SLUŽEB  
Seminář / webinář z nové řady vzdělávacího programu FM Institute 

Desatero správce CAFM systému: 

1. Znám cíle SW podpory 

2. Rozumím konceptu SW podpory (CAFM systé-
mu) 

3. Znám cílové Informace při provozu FM služeb 
a jejich řízení 

4. Umím specifikovat nezbytná data pro cílové 
informace 

5. Umím pasportizační data posbírat 

6. Umím udržet aktuální data v CAFM systému 

7. Umím řídit FM služby a dynamická (procesní) 
data v CAFM systému 

8. Znám všechny své uživatele a jejich role 

9. Znám možnosti integračních vazeb s dalšími 
systémy 

10. Rozumím BIM v etapě provozu stavby 

Doba, kdy si facility manažer vystačil s excelovou tabulkou a e
-mailem je již dávno pryč. Mnohé vedení organizací si však 
toto ještě neuvědomilo. Správa majetku a řízení celé palety 
podpůrných služeb vyžaduje kvalitní evidenci a efektivní ko-
munikační nástroj mezi zaměstnanci/uživateli budov a facility 
manažery. Z tohoto důvodu byly vyvinuty speciální programy 
obecně pojmenované CAFM (Compute Aided Facility Ma-
nagement), které modulovou formou nabízejí vše, co facility 
management potřebuje.  

Na trhu je mnoho lokálních i globálních řešení. Každá organi-
zace, která by si chtěla takovýto systém pořídit (a u středních 
a velkých podniků je to nezbytnost) by si měla připravit před-
stavy o svých potřebách dříve, než osloví dodavatele těchto 
systémů.  

Správa a provoz CAFM systémů však má svá specifika, která 
musí zvládat manažer pověřený jeho provozem, současně 
však i facility manažer, který zastřešuje systém řízení facility 
managementu. 

V poslední době se objevuje i potřeba propojit celoživotní 
databázi stavby BIM (CME) s CAFM systémy. BIM, který je 
stále ještě v počátcích implementací musí být s CAFM kvalit-
ně provázán. 

Jednodenní seminář / webinář              
(plná interakce) 

Hotel Congress/Tristar,  

U Sluncové 14, Praha 8 - Karlín 

Lektor: 

Jan Talášek 

CAFM Manažer,  
konzultant a lektor 

ATALIAN CZ, s.r.o. 

Cena semináře: 3.500 Kč (bez DPH) 

Cena webináře: 2.800 Kč (bez DPH) 

Naši lektoři jsou připraveni seznámit vás se základy jednotlivých oblastí FM služeb.  

Sledujte naši nabídku vzdělávacích služeb. Jsme jediná vzdělávací společnost, která opako-
vaně získává akreditaci MŠMT na rekvalifikaci manažerů v oboru facility management. 

Více na našem webu www.fminstitute.cz. 

Desatero facility manažera je nová řada seminářů/webinářů zaměřená na praktické kompetence jednotli-
vých FM služeb. V každém oboru nacházíme 10 nejdůležitějších oblastí, které je nezbytné kvalitně ovládat. 
Naši lektoři Vám těchto 10 kompetencí vysvětlí v interaktivní diskuzi proberou případná specifika. 

Vzdělávání zajišťuje:    FM Institute, s.r.o., U Sluncové 14, 186 00 Praha 8    |    IČ:  24683744    |    +420 602 226 403 


