
        Commercial Real Estate Management

Οι ηγέτες πρώτα υπολογίζουν τις διαδικασίες της δουλειάς, - μετά μελετούν τη τεχνολογία και το λογισμικό. Κάνουν βελτιώσεις στις 
βαθιές διαδικασίες, περικόβουν τα χειρωνακτικά βήματα, τις περιττές εισαγωγές πληροφοριών και τις πολλαπλές διαδράσεις.

Εστιάζουν στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Και συνδέουν τις διαδικασίες της δουλειάς τους σε 
πραγματικό χρόνο.

Για να χτιστεί μια επιχείρηση σε πραγματικό χρόνο, όλα ξεκινούν με αυτοματοποίηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών για συνεχή 
αποτελέσματα βασισμένα στις καλύτερες πρακτικές. Συνδέεις πελάτες, προμηθευτές, συνεταίρους και υπαλλήλους. Ενοποιείς επί 
τοποθεσιών, λειτουργιών και τμημάτων. Γκρεμίζεις στοίβες πληροφοριών για να δημιουργήσεις ένα μοναδικό αρχειακό σύστημα. Και 

όταν άνθρωποι, διαδικασίες και πληροφορία τρέχουν σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνεις τις βάσεις σου.

Ενοποιώντας ολόκληρο τον Κύκλο Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας.
Το να διευθύνεις μια επιτυχημένη εμπορική επιχείρηση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας βασίζεται σε πολύ περισσότερα από το να 
βρίσκεις και να κρατάς τους σωστούς μισθωτές. Απαιτεί την ικανότητα να αντιμετωπιζεις τις ανάγκες των μισθωτών και να προσελκύεις 
νέους, να εκδίδεις λογαριασμούς με ακρίβεια, να συλλέγεις πληρωμές εγκαίρως και να διευθύνεις τους πωλητές.
Επίσης χρειάζεται να είσαι σε θέση να εκτιμάς νέες ευκαιρίες για να επεκτείνεις την επιχείρηση σου ενώ διαχειρίζεσαι τις υπάρχουσες 
επενδύσεις σου με οικονομικό τρόπο. Σχεδιασμένο για να αυξάνει την απόδοση του χαρτοφυλακίου, το Oracle JD Edwards Enter-
priseOne επιτρέπει:
·•  Διαδικτυακά βασισμένη συνεργασία με συναιτέρους, μισθωτές, υπαλλήλους και πωλητές
 •  Ένα μοναδικό σημείο εισαγωγής πληροφορίας για όλες τις συναλλαγές
 •  Πρόσβαση στη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο σας από μία και μοναδική βάση δεδομένων
 •  Αυτοματοποιημένες και οργανωμένες διαδικασίες
Με το JD Edwards EnterpriseOne παίρνεις μια ολοκληρωμένη, ενοποιημένη λύση που μπορεί να σε βοηθήσει ν’ αυξήσεις την 
αποτελεσματικότητα του back – office και να μειώσεις το λειτουργικό κόστος. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι που κάποιες από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας παγκοσμίως, χρησιμοποεί το λογισμικό Oracle JD Edwards EnterpriseOne.

Μια Ιστορία Εμπορικής Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.

Για να σας δείξουμε καλύτερα τα πλεονέκτηματα, δημιουργήσαμε ένα σενάριο με 
πρωταγωνιστή μια εικονική εταιρία εμπορικής διαχείρησης Ακινήτων, - την Atlantic Man-
agement. Η ιστορία δείχνει το πως αυτή η εικονική εταιρία χρησιμοποιεί τις εφαρμογές του 
Oracle JD Edwards EnterpriseOne για να διευθύνει όλους τους τομείς των καθημερινών 
της επιχειρήσεων.

Διαχείριση προσδοκώμενων και μέσων ενοικίασης.
Η Atlantic Management, μια μεγάλη αναπτυσσόμενη εταιρία  Ακινήτης Περιουσίας, έχει 
δουλέψει σκληρά για να παραδίδει το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους μισθωτές 
της, όπως έκανε όταν αγόρασε το πρώτο της κτίριο, 17 χρόνια πριν Σήμερα με 95 κτίρια 
που στεγάζουν κοντά 1600 μισθωτές, η εταιρία εστίασε στη διαχείριση περιουσιών που 
ελκύουν κερδοφόρους και μακροπρόθεσμους μισθωτές. Εν μέρει, πέτυχε αυτό το στόχο 
χτίζοντας το χαρτοφυλάκιο της γύρω από σωστά συντηρημένα και Α΄ τάξεως κτίρια και 
φροντίζοντας να αναβαθμίζει κάθε νέο της απόκτημα ώστε να ταιρίαζει στο ως τώρα 
προφίλ της.
Πρόσφατα, η Atlantic απέκτησε ένα νέο κτίριο, το τέταρτο της που βρίσκεται στην

 ευρύτερη περιοχή του Dallas. Ο Mark Jefferson, ο τοπικός πράκτωρας της Atlantic Man-
agement δούλεψε σκληρά για να υπογραφούν συμβόλαια με νέους μισθωτές.
Η εταιρία είχε διαφημίσει τους διαθέσιμους χώρους της σε αρκετές τοπικές επιχειρηματικές 
εκδόσεις και web listing sites στο διαδίκτυο. Τον Μαρκ τον είχαν ήδη πλησιάσει κάποιοι 
μεσίτες που ενδιαφέονταν για τους χώρους και τους πελάτες τους. Για κάθε κλήση 
που δέχεται ο Μαρκ, ξεκινά ένα νέο φάκελο prospect (προσδοκώμενου πελάτη) στο 
σύστημα. Μόλις εισάγει τις σχετικές πληροφορίες, το λογισμικό δουλεύει μαζί του, πρώτα 
προτρέποντας τον να να αξιολογήσει τον προσδοκώμενο πελάτη του με πιστωτικό 
έλεγχο και συνεχίζοντας να τον προτρέπει σε κάθε βήμα του κύκλου πώλησης.
Καθώς ένας προσδοκώμενος κινείται βαθύτερα στη διαδικασία πωλήσεων, αυξάνεται 
ολοένα και περισσότερο η πιθανότητα ο προσδοκώμενος να γίνει νέος μισθωτής. Το 
σύστημα υπολογίζει τη πιθανότητα του να κλείσει η πώληση σε κάθε βήμα του κύκλου 
πωλήσεων και παρέχει αυτή τη πληροφορία στους πράκτωρες leasing και τους 
διευθυντές τους. Αυτή η πηροφορία επιτρέπει στη διεύθυνση να μετρά την απόδοση του 
κάθε πράκτωρα ενόσω ρέει η διαδικασία μελλοντικού κέρδους.
Όπως βλέπουν οι ανώτεροι του, ο Μαρκ κάνει καλή δουλειά. Για την ακρίβεια νωρίτερα 
εκείνον τον μήνα, ένας από τους προσδωκόμενους, η Ribauld Computing τον 
πληροφόρησε για την απόφαση της να νοικιάσει ολόκληρο τον 23ο όροφο του κτιρίου 
στο Dallas για να στεγάσει τα γραφεία της.
Οι λεπτομέρειες της ενοικίασης έχουν ήδη κανονιστεί και σήμερα ο Μαρκ συναντιέται με τη 
Ριμπώ Κομπιούτινγκ για να πάρει τις τελικές υπογραφές της εταιρίας για τα συμβόλαια.

Οικοδόμηση.
Καθώς ο Μαρκ δουλεύει ενοικιάζοντας χώρους, κατασκευές βρίσκονται σε εξέλιξη για 
το κτίριο του Dallas. Όταν η Ατλάντικ αγόρασε το κτίριο, φυσικά και ήξερε ότι έπρεπε να 
ανακαινιστεί. Το κτίριο ήταν καλή αγορά εξαιτίας της τιμής και της τοποθεσίας στην οποία 
βρισκόταν, όμως σαν περιουσιακό στοιχείο Β’ κατηγορίας, χρειάζεται να αναβαθμιστεί για 
να συναντήσει τις υψηλές προδιαγραφές της εταιρίας. Η οικοδόμηση μόλις ξεκίνησε.

Η ορατότητα στο κόστος του έργου,- ασχέτως πως προκύπτει, είνια σhμαντική για την 
Ατλάντικ. Τα κόστη είναι εύκολο να ενημερώνονται με ενοποιημένο λογισμικό.
Καθώς τα τιμολόγια λαμβάνονται από τους πωλητές για το έργο του Dallas και 
εισάγονται στο σύστημα, αυτομάτως προσδιορίζονται στο σωστό κτίριο. Η ίδια 
διαδικασία ακολουθείται για τη δουλειά που γίνεται από τους υπαλλήλους. Καθώς 
περνούν το χρόνο τους στην οικοδομή του Dallas, παρακολουθούν τις ώρες τους μέσα 
από τη διαδικτυακή εφαρμογή αυτοεξυπηρέτησης. Μόλις εισάγονται, αυτές οι ώρες 
μεταφράζονται αυτόματα σε πληροφορίες κόστους που σημειώνονται για το έργο. Οι 
εισαχθείσες ώρες, αργότερα χρησιμοποιούνται για να κοπούν επιταγές μισθοδοσίας 
ενώ τα τιμολόγια που έχουν ληφθεί από τους πωλητές, υποκινούν τη πληρωμή τους. 
Η Ατλάντικ Mάνατζμεντ είναι σε θέση να παρακολουθεί το κόστος και να πληρώνει τα 

Επίσης, μπορεί να έχει πρόσβαση στα κατασκευαστικά σχέδια του έργου και όλες 
τις λεπτομέρειες του, σε ηλεκτρονική μορφή. Με πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο Κέβιν 
είναι ικανός να ενημερώνει το πλάνο του έργου οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Και 
χρησιμοποιώντας τις ασύρματες δυνατότητες του, ο Κέβιν και τα μέλη της ομάδας του, 
μπορούν να ενημερώνουν έυκολα το πλάνο του έργου ακόμη κι από το εργοτάξιο.

Ο διευθυντής Έργου, Κέβιν Ροθ χρησιμοποιεί το λογισμικό Oracle JD Edwards En-
terpriseOne για να παρακολουθεί τη πρόοδο της κατασκευής, να προγραμματίζει τις 
εργασίες, να δημιουργεί αιτήματα για τις προσφορές που δίνουν οι πωλητές και να 
επιβεβαιώνει τις πληρωμές των υπεργολάβων, όλ’ αυτά από το γραφείο του. 

Τιμολόγηση.
Με τη Ριμπώ Κομπιούτινγκ να μετακομίζει στο κτίριο του Ντάλλας, η Ατλάντικ χρειάζεται 
να σιγουρευτεί ότι ο νέος ένοικος έχει προστεθεί στη κίνηση ενοικίων και ότι θα χρεώνεται 
κάθε μήνα για όλα τα έξοδα που προκύπτουν. Με τη χρήση μιας ενοποιημένης λύσης, 
μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας αυτοματοποιείται. Το σύστημα ανταπεξέρχεται 
εύκολα στις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις και τις αποπληρωμές της συντήρησης 
κοινοχρήστων. Επίσης προσαρμόζει αυτόματα τις πληροφορίες των ενοικιοστασίων 
χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους πίνακες υπολογισμού τιμών, όποτε ένας ένοικος 
ανανεώνει το συμβόλαιο του.
Πιο ακριβείς λογαριασμοί διευκολύνουν ενοικιαστές σαν την Ριμπώ Κομπιούτινγκ 
να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Ατλάντικ, επιταχύνοντας την 
αποπληρωμή τιμολογίων και βελτιώνοντας τη ροή εσόδων της.



Οικονομική Διαχείριση.
Εν τω μεταξύ, το τμήμα εξόδων δέχεται σταθερά τιμολόγια από όλους τους πωλητές 
για το νέο κτίριο του Ντάλλας τα οποία εισάγονται γρήγορα στο σύστημα, για πρώτη 
και τελευταία φορά.
Μόλις εισαχθούν, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολυάριθμες 
επιχειρηματικές διαδικασίες χωρίς να πρέπει να ξαναπεραστούν.
Για παράδειγμα, η Τάμμυ Ντυπρέ, η υπάλληλος του τμήματος εξόδων, μόλις πήρε ένα 
τιμολόγιο από την Landscaping Unlimited, τη χωροταξική υπηρεσία για όλα τα κτίρια 
της Ατλάντικ στο Ντάλλας. Όταν η Τάμμυ περνάει το τιμολόγιο, το σύστημα αυτομάτως 
το τακτοποιεί με την εγκεκριμένη εντολή αγοράς της Landscaping. Στο σημείο αυτό, 
η Τάμμυ είναι σε θέση να δει εάν υπάρχει κάποια ασυμφωνία μεταξύ του τιμολογίου 
και της εντολής αγοράς. Μόλις εγκριθεί από τη διαδικασία ροής εργασίας, παράγεται 
εγκαίρως μια επιταγή για να ικανοποιήσει την 30ήμερη αίτηση πληρωμής ενός πωλητή. 
Το χαρακτηριστικό αυτό, προλαμβάνει την Ατλάντικ από να πληρώσει πρόστιμα 
για εκπρόθεσμες πληρωμές. Και επειδή κάποιοι πωλητές προσφέρουν ευνοικούς 
όρους για πρώιμες πληρωμές, η Τάμμυ έχει ρυθμίσει το σύστημα να κόβει επιταγές 
νωρίτερα για αυτούς. ¨Ολα τα μέτρα πληρωμών των πωλητών, έχουν ρυθμιστεί ώστε να 
μεγιστοποιείται η ροή χρημάτων.
Εκτός από το να προκαλούν διαδικασίες πληρωμής, τιμολόγια σαν αυτά από την 
εταιρία χωροταξίας, κατανέμονται για καθένα από τα κτίρια του Ντάλλας. Κάνοντας 
αυτή τη κατανομή, η Ατλάντικ μπορεί να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται κάθε κτίριο 
ξεχωριστά, σαν μοναδικό κέντρο κόστους. Κι επειδή αυτά τα είδη κόστους ανακτώνται 
συχνά πίσω, μέσω των ενοικιαστών ως μέρος των κοινοχρήστων τους, η εταιρία 
εκμεταλλεύεται τις ενοποιημένες δυνατότητες του συστήματος για να διασφαλίσει πλήρως 
τις πληρωμές. Χρησιμοποιώντας την ήδη περασμένη πληροφορία κόστους παράλληλα 
με τους υπολογισμούς κοινοχρήστων  κάθε ενοίκου, το σύστημα τιμολογεί τους ενοίκους 
για κόστη σαν κι αυτά κατά τη φυσιολογική διαδικασία ενοικιοστασίου. Επιπλέον, η 
πληροφορία που περάστηκε μια φορά στο σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές 
φορές επιτρέποντας στην Ατλάντικ να μεγιστοποιήσει τη ροή εσόδων καθώς μειώνει το 
λειτουργικό κόστος του back – office.

Τοπικές Υπηρεσίες.
Καθώς η Ατλάντικ μεγάλωνε, παράλληλα αυξανόταν και ο όγκος των αιτημάτων 
συντήρησης. Πέρσι μόνο, η εταιρία έλαβε κοντά 23.000 αιτήσεις για βοήθεια από 
ενοικιαστές, σχετικά με τα πάντα, από καμμένους λαμπτήρες ως προβληματικές μονάδες 
κλιματισμού. Με τόσες αιτήσεις από τόσους πελάτες να έρχονται, η Ατλάντικ βασίζεται 
αποκλειστικά στο σύστημα Oracle JD Edwards EnterpriseOne για να υποστηρίζει 
ολόκληρη τη διαδικασία αυτών των υπηρεσιών.
Η διαδικασία ξεκινά με ένα αίτημα από κάποιον ένοικο.Η εταιρία χρησιμοποιεί ένα 
μικρό τηλεφωνικό κέντρο να ασχολείται με τις ληφθείσες εκκλήσεις, αλλά από τότε που 
υλοποίησε την εφαρμογή διαδικτυακού self service, μείωσε τον αριθμό των τηλεφωνικών 
κλήσεων για υπηρεσίες κατά 40%. Απ’ότι φάνηκε, πολλοί ένοικοι προτιμούσαν να 
εισάγουν τις αιτήσεις τους για συντήρηση διαδικτυακά.
Μόλις γίνει η αίτηση, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω ενός εκπροσώπου του τηλεφωνικού 
κέντρου της Ατλάντικ, η πληροφορία αρχίζει να ρέει μέσα στο σύστημα διαχείρησης 
πληροφοριών. Κάθε αίτηση υπηρεσίας που γίνεται, εισάγεται στην ουρά αναμονής και 
ελέγχεται από έναν planner για το κατά πόσον είναι επείγουσα ή όχι. 

Τώρα με το σύστημα JD Edwards EnterpriseOne, αυτή η διαδικασία έχει απλοποιηθεί 
σημαντικά. Στο παρελθόν η Ατλάντικ βασιζόταν σε πολύπλοκα excel-όφυλλα της Mi-
crosoft για τον προΰπολογισμό της, στα οποιά έπρεπε είτε να κάνει εισαγωγή των 
πληροφοριών από άλλο πρόγραμμα, είτε να τις περνά πληκτρολογώντας τις. 
Πλέον, ακριβή οικονομικά στοιχεία συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο διαμέσου της 
καθημερινής ροής εγχειρημάτων της εταιρίας, κατ’ ευθείαν στις εφαρμογές πρόβλεψης 
του προΰπολογισμού, για εύκολη χρήση.
Η Ατλάντικ χρησιμοποιεί αυτή τη πληροφορία για να προβλέπει παράγωντες όπως τα 
λειτουργικά έξοδα, τις αντικειμενικές αξίες και τις πωλησεις.  Η εταιρία χρησιμοποιεί 
επίσης αυτό το λογισμικό για να τη διευκολύνει στο να κάνει πιο πληροφορημένες 
υποθέσεις σχετικά με αυτούς τους παράγωντες,όπως ανανεώσεις ενοικίων, αύξηση 
της αξίας και επαναπορρόφηση μονάδων, κάνοντας δυνατές περισσότερο ρεαλιστικές 
προβλέψεις. Μπορεί επίσης να δημιουγεί και να φυλά περισσότερο από ένα σενάρια 
προβλέψεων μαζί με τις υποθέσεις τους, για μελλοντική αναφορά.
Μόλις τελειοποιηθούν οι προβλέψεις, ξεκινά ο προΰπολογισμός. Ενοποιημένη με τις 
λειτουργίες πρόβλεψης, η εφαρμογή προΰπολογισμού χρησιμοποιεί την ήδη περασμένη 
πληροφορία στο σύστημα, για να βοηθήσει την ομάδα του budgeting να κάνει τη δουλειά 
της. Δεν χρειάζεται να επαναεισαχθούν νούμερα ή νέες υποθέσεις. Χρησιμοποιώντας 
αυτο το λογισμικό, ο προΰπολογισμός γίνεται ευκολότερα από ποτέ. Και μόλις εγκριθεί, ο 
τελικός προΰπολογισμός ενοποιείται με τα γενικά λογιστικά για σύγκριση σε πραγματικό 
χρόνο με τα αντικειμενικά έξοδα.
Επίσης, μπορεί να ενημερωθεί όπως χρειάζεται, ή συγκεκριμένα line items μπορούν να 
«κλειδωθούν» ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της πληροφορίας.
Με τόσο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών και εργαλεία στη διάθεση της ομάδας 
του, ο ελεγκτής Στιούαρτ Σινγκ, γνωρίζει ότι οι άνθρωποι του είναι σε θέστη να χτίσουν 
προΰπολογισμούς και να μετρήσουν την αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου στο 
χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Κατέχοντας κανόνες ακινήτων ενσωματωμένους στην εφαρμογή προβλέψεων του 
Oracle JD Edwards EnterpriseOne, η ομάδα του Στιούαρτ χρησιμοποιεί πραγματικές 
περιουσιακές πληροφορίες για να δημιουργήσει προβλέψεις μελλοντικής ροής χρήματος, 
ώστε να αποσαφηνιστεί η καθαρή αξία κάθε δικτύου κτιρίων για τρέχουσες περιουσιακές 
εκτιμήσεις. Ο Στιούαρτ είνα ικανός να χρησιμοποιήσει αυτή τη πληροφορία τόσο για 
να βοηθήσει να γίνουν προτάσεις έκπτωσεις περιουσιακών στοιχείων, όσο και για να 
προσελκύσει νέους επενδυτές.

Μεγιστοποιώντας την αξία του χαρτοφυλακίου.
Τελικά, κάθε επιτυχημένη εταιρία διαχείρισης ακινήτων έχει να παίξει πολλούς ρόλους, 
- επενδυτή με αντίληψη, όλο υπευθυνότητα σπιτονοικοκύρη, επιθετικού ηγέτη στις 
πωλήσεις, αποτελεσματικού λογιστή. Κάθε ρόλος απαιτεί ένα σύστημα υποστήριξης 
που να αυξάνει την αποδοτικότητα ενώ μειώνει το κόστος. Αυτοί είναι οι λόγοι γιατί 
επιτυχημένες εταιρίες όπως η δική σας, απευθύνονται σε μας για την βοήθεια που 
χρειάζονται, τώρα και στο μέλλον.

•  Αυξάνει την απόδοση του χαρτοφυλακίου
•  Παρέχει πρόσβαση στη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο
•  Αυτοματοποιεί και οργανώνει τις διαδικασίες.

Προβλέψεις και Προΰπολογισμός.
Για την Ατλάντικ, όπως και για τις περισσότερες εταιρίες διαχείρισης ακινήτων, ο 
προΰπολογισμός είναι μια μακρά και δύσκολη διαδικασία που βασίζεται σε ακριβείς 
προβλέψεις και απολύτως ενημερωμένες πληροφορίες. 

Για τον αντιπρόεδρο των πωλήσεων, Μάικ Ρένγουικ, το αναλυτικό software είναι η κυρία 
οδός για να ελέγχει την απόδοση της ομάδας πωλήσεων. Έχει δημιουργήσει ένα ΚΡΙ 
που δείχνει το άμεσο κανάλι πληροφόρησης leasing. Το ΚΡΙ του επίσης, χρησιμοποιεί 
χρώματα για να του δείξει την απόδοση σχετικά, - πράσινο για την άριστη, κίτρινο για την 
μέτρια και κόκκινο για τη φτωχή απόδοση. Το χαρκατηριστικό αυτό του επιτρέπει να δει 
εν ριπή οφθαλμού τυχόν προβληματικές περιοχές που απαιτούν άμεση δράση.
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Το τμήμα χρεώσεων δεν είναι το μόνο που ωφελείται από αυτή τη λύση. Και οι ένοικοι της 
Ατλάντικ επίσης ανταποκρίνονται θετικά. Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή 
του συστήματος, κάθε ένοικος έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς του online. Εκεί, 
μπορούν να δουν το ιστορικό των λογαριασμών τους και να πάρουν ηλεκτρονικά 
αντίγραφα των τρεχόντων και παρελθόντων λογαριασμών. Στους ένοικους αρέσει αυτό 
το χαρακτηριστικό γιατί εύκολα και άμεσα μπορούν να πάρουν απαντήσεις σχετικά με 
τους λογαριασμούς τους, χωρίς να πρέπει να τηλεφωνούν στην Ατλάντικ για βοήθεια. 
Και βέβαια έτσι, επωφελείται και η ίδια η εταιρία, που βλέπει  τον αριθμό ερωτήσεων των 
πελατών σχετικά με τις χρεώσεις, να μειώνεται κατά 10% από τότε που προσφέρει τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία.

Το σύστημα ελέγχει επίσης εάν η αίτηση αυτή πρέπει να χρεωθεί στον ένοικο. Εάν 
πρέπει, η πληροφορία στέλνεται στο σύστημα τμήματος εσόδων για να χρεωθεί στον 
ένοικο, μόλις ολοκληρωθεί η υπηρεσία που ζήτησε.
Η διευθύντρια εγκαταστάσεων, Ντάουν Ίνγκλς, εκτιμά πως από τότε που υλοποιήθηκε 
το σύστημα JD Edwards EnterpriseOne, η εταιρία εξοικονόμησε περίπου το 12% του 
ετήσιου προυπολογισμού συντήρησης μέσω της άυξησης της αποτελεσματικότητας και 
βελτιωμένων πρακτικών χρεώσεων για τις εκκλήσεις service. Της αρέσει επίσης το πως 
το σύστημα ανταπεξέρχεται στη κανονική συντήρηση.
Με 95 κτίρια στο χαρτοφυλάκιο της Ατλάντικ και ακόμα πιο πολλά να προστίθενται κάθε 
χρόνο, η Ντάουν ξέρει πόσο σημαντικό είναι για την εταιρία να συντηρεί κάθε κτίριο, 
ώστε να μεγιστοποιείται η μακροβιότητα της περιουσίας, νέοι ένοικοι να προσελκύονται 
και να διατηρούνται οι υπάρχοντες. Με τη χρήση της λειτουργίας προληπτικής 
(κανονικής) σύντήρησης, η διαδικασία έχει αυτοματοποιηθεί τελείως. Το σύστημα 
ανιχνεύει τα εγκαστημένα προγράμματα συντηρήσεων, υπενθυμίζει στους μηχανικούς 
των εγκαταστάσεων για τις ομοσπονδιακές ή τοπικές επιθεωρήσεις κανονισμών 
κτιρίων, και προκαλεί εκκλήσεις για αντικατάσταση και ανακαίνιση των περιουσιακών 
εγκαταστάσεων.  Τα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνουν τόσο διακοσμητικά 
αντικείμενα, όπως χαλιά και έπιπλα για τους κοινόχρηστους χώρους, όσο επίσης και 
κρίσιμης σημασίας αντικείμενα, όπως ψύκτες η κλιματιστικός εξοπλισμός. ¨Ολα αυτά τα 
καθήκοντα διευθετούνται αυτομάτως, επιτρέποντας στην Ντάουν και την ομάδα της να 
κρατά τα κτίρια της Ατλάντικ στη πένα.

Το πρώτο βήμα στις χρεώσεις είναι να αποσπασπούν οι πληροφορίες ενοικίασης. Επειδή 
η Ριμπώ είχε εισαχθεί στο σύστημα της Ατλάντικ όταν ήταν ακόμα προσδοκώμενος 
πελάτης, δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί νέο αρχείο. Αντί γι’ αυτό, η Μαίρη Σομπλάνσκι, 
η διαχειρίστρια των ενοικίων πληκτρολογεί την αποσπώμενη πληροφορία για το ενοίκιο, 
στον οδηγό ενοικίων. Αφού γίνει η καταχώρηση, η πληροφορία θα χρησιμοποιείται 
από το σύστημα για να υπολογίζει πληρωμές και να τιμολογεί τη Ριμπώ Κομπιούτινγκ 
μηνιαίως.
Το τμήμα χρεώσεων της Ατλάντικ επεξεργάζεται τις χρεώσεις των ενοίκων στο τέλος 
κάθε μήνα, με τιμολόγια που φτάνουν στα γραμματοκιβώτια τους, λίγες μέρες αργότερα. 
Φυσιολογικά, αυτά τα τιμολόγια έχουν αυτομάτως προσαρμοστεί ώστε να χρεώνουν 
τον ένοικο με το ενοίκιο του επόμενου μήνα, όμως επειδή η Ριμπώ δεν υπέγραψε το 
συμβόλαιο της νωρίτερα από τις 17 του προηγούμενου μήνα, αυτή η προεπιλογή δεν 
λειτουργεί.Οι ένοικοι ευθύνονται να πληρωνουν τον αριθμό ημερών που αναγράφεται 
στο συμβόλαιο. 
Όμως αντί να υπολογίζουν την αναλογία ποσών στα τιμολόγια με χαρτί και μολύβι, 
το τμήμα χρεώσεων της Ατλάντικ αφήνει το JD Edwards EnterpriseOne να κάνει τη 
δουλειά. Λαμβάνοντας υπόψιν την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου, το λογισμικό 
αυτόματα υπολογίζει την αναλογία ενοικίου και τη τιμολόγηση της Ριμπώ, μόνο για αυτό  
το μέρος του μήνα.


