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MISYS – SPRÁVA BUDOV

CAFM systém - propojuje grafická data budov s interními 
databázemi, které slouží pro správu budov. 

Systém je rozdělen do 4 bloků:

- Dislokace a pasportizace
- Výkresová dokumentace
- Technologie
- Majetek



1. blok  DISLOKACE A PASPORTIZACE

 DISLOKACE - pracuje se seznamem pracovníků, jejich zařazením do organizační struktury a 
jejich umístěním v budovách, umožňuje zpracovat návrhy dislokací

 PASPORTIZACE – sumarizace, pracuje s digitálním pasportem budovy

 VIZUALIZACE - snímky, panoramatické snímky a 3D modely objektů (např. místností).

 Dále obsahuje – nájemní smlouvy, klíčové hospodářství, evidence  činností týkající se správy 
budov



2. blok VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE  - pracuje s aktuální stavební výkresovou dokumentací budov

 PASPORTY FASÁD, STŘECH, TERMOVIZE apod.– možnosti připojení dalších digitálních 
pasportů

 3D OBJEKTY – propojení s 3D modely objektů 



3. blok  TECHNOLOGIE

 SÍTĚ a REVIZE - systém technických výkresů sítí v budově s návazností na revize 
zařízení, správa a plánování revizí a údržby

např. PC sítě, klimatizace, el. rozvody

 BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY, EVAKUAČNÍ PLÁNY, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ 
ŘEŠENÍ 

4. blok   MAJETEK

 INVENTARIZACE MAJETKU - propojuje výkresy budov a seznamy pracovníků 
s databázemi majetku 



1. blok  DISLOKACE A PASPORTIZACE            
Seznam budov



Volba zpracovávaného obsahu



Zobrazení kanceláří, dislokace osob v budově, volba informačního řádku



Podrobný výpis osoby



Podrobný výpis místnosti



Vybarvení schémat dle dislokace osob a jejich zařazení do organizační struktury



Dislokace - seznam organizační struktury                                     



Dislokace – výpis seznamu osob nebo místností dle zadaných kritérií,
možnost vyhledávání



Přehled podlahových ploch

• Rozdělení místností podle využití  

• Podklady pro CRAB



Smlouvy
- registr nájemních smluv včetně historie

- přehledné zobrazení pronajímaných  místností, 

- shrnutí pronajímaných ploch za celou budovu, 

- podklady pro CRAB



KLÍČOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- soupis klíčů místností, 

- propojení se seznamem osob

- tisk formulářů při předání, vrácení a ztrátě klíčů přímo z pasportu



VIZUALIZACE

– panoramatické VR 360°

– fotodokumetace budovy



2. blok VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Detail půdorysu, řezu a pohled na fasádu





Ukázka FM účelových 3D modelů



3D model



Pasport fasád





Zaměření typových oken

Typové okno O5 - řez

Typové okno O5 – vnitřní pohled



TERMOVIZNÍ SNÍMKY
- soukres termovizních snímků
- konstrukce kontrolních teplotních řezů před a po výměně oken
- dokumentace snížení energetické náročnosti budov



3. blok  TECHNOLOGIE
Silnoproud – páteřní rozvody, podrobný výpis rozvaděče a jeho revizí



ENERGIE
Registrace stavu energií – výpočet spotřeby energií

Silnoproud – detail rozvodů a zákresem                 
elektroměru



Klimatizace Rozvody slaboproudu



4. blok   MAJETEK
Výpis jedné místnosti a osoby s evidencí majetku



Vybarvení půdorysného schématu dle druhů majetku 
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