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Διαχείριςη Μιςθώςεων Ακινήτων 

Το Clusters είναι το μοναδικό, ςφγχρονο κι ολοκλθρωμζνο Cloud ςφςτθμα που καλφπτει τθ 
Διαχείριςθ Μιςκώςεων Ακινήτων και είναι κατάλλθλο τόςο για ςυνικεισ μακροπρόθεςμεσ 
μιςκώςεισ όςο και για μεςοπρόθεςμεσ και βραχυχρόνιεσ Μιςκώςεισ, όπωσ φοιτθτικών και 
τουριςτικών καταλυμάτων, hostels (κλίνεσ), ξενοδοχείων, ενοικιαηόμενων δωματίων κλπ. 

Συνδυάηει διαχείριςθ πολλαπλών καταλυμάτων και ακινιτων ςε μια ενιαία πλατφόρμα κι 
ενςωματώνει όλεσ τισ λειτουργίεσ του front office διαχείριςησ καταλυμάτων, ςυνδζοντάσ τισ 
αυτόματα με αυτζσ των περιφερειακών POS και του back office ERP, CRM και BPM, χωρίσ 
περίπλοκεσ γζφυρεσ και διπλοκαταχωρίςεισ, εφκολα, απλά και με αςφάλεια. Ζνα ευζλικτο 
εργαλείο templates  ςυμπλθρώνει τθ λειτουργικότθτα του για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ 
πολλαπλών τφπων πρότυπων εγγράφων όπωσ μιςκωτιρια ςυμβόλαια, πρωτόκολλα παραλαβισ 
και παράδοςθσ, οδθγίεσ προσ μιςκωτζσ, επιςτολζσ προσ πελάτεσ κλπ. Ακόμθ, με ειδικζσ 
εκτυπώςεισ όπωσ το Ε2 και το ζξυπνο εργαλείο data analytics για δθμιουργία οριηόμενων 
dashboards, αλλά και με πλοφςια ζτοιμθ βιβλιοκικθ γραφθμάτων, δεικτών, ο χριςτθσ ζχει μια 
αποτελεςματικι απεικόνιςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχειριςισ του. Τζλοσ, ωσ Cloud 
πλατφόρμα, το Clusters παρζχει αςφαλή και επικαιροποιημζνη πρόςβαςη 24/7 από 
οπουδιποτε μζςω internet και για χριςθ με οποιαδιποτε ςυςκευι. (κινθτό, tablet, φορθτό 
υπολογιςτι). 
 
To Front Office μιςκώςεων και κρατιςεων του Clusters είναι απλό, εφχρθςτο και γριγορο. Μζςα 
από μια μοναδική οθόνη ζχετε όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, ενώ πλοθγείςτε γριγορα ςτισ 
καρτζλλεσ του ςυςτιματοσ back office ERP, CRM, BPM και Data Analytics. Διαχειρίηεςτε κάκε 
τφπο, ςε πολλαπλά ακίνητα κι απεριόριςτα καταλφματα και  παροχζσ πάνω ςε αυτά.  
 
Στουσ Πόρουσ ζχετε ολοκλθρωμζνθ εικόνα για 
τα καταλφματα και με χρώμα διακεςιμότθτα, 
κατάςταςθ, ςφμβαςθ ι κράτθςθ. Με state pill 
βλζπετε προσ επιςκευι, ςυντιρθςθ, 
ανακαίνιςθ ι κακαριότθτα καταλφματα ενώ με 
δράςεισ καταχωρείτε ανακζςεισ, ειδοποίθςεισ, 
ςχόλια, για τθν ζγκαιρθ εκτζλεςθ ενεργειών. 

Στο Ημερολόγιο με δυνατότθτα επιλογισ 
βιματοσ ανά μινα, εβδομάδα ι θμζρα, ζχετε 
ολοκλθρωμζνθ εικόνα μιςθώςεων και 
κρατήςεων, τθσ κατάςταςησ των μιςθίων (υπό 
επιςκευι ι ςυντιρθςθ, κακαριότθτα, 
διακεςιμότθτα κλπ), ενώ καταχωρείτε 
απευκείασ μιςκώςεισ και πλοθγείςτε άμεςα ςε 
μίςκωςθ, μίςκιο και μιςκωτι. Με δράςη ςτη 
μίςθωςη ή κράτηςη διαχειρίηεςτε και 
παρακολουκείτε όλα τα αιτιματα του 
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Μιςκωτι, τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ που τυχόν περιλαμβάνονται ςτθ μίςκωςθ, τα ςχόλια και τισ 
ειδοποιιςεισ για τθν ετοιμότθτα του μιςκίου.  

Ολεσ οι Μιςθώςεισ (μακροπρόθεςμεσ) ή Κρατήςεισ (μεςο και βραχυπρόθεςμεσ) φαίνονται και 
ςε πίνακα με πολλαπλι αναηιτθςθ, φιλτράριςμα και ταξινόμθςθ. Ανά μίςκωςθ ι κράτθςθ, 
βλζπετε λεπτομζρειεσ για το κατάλυμα, τθν περίοδο μίςκωςθσ, τον πελάτθ και το ςτάδιο τθσ. 
Πλοθγείςτε εφκολα και γριγορα ςε ζνα 
ςυμβόλαιο μίςκωςθσ ι ςτθν καρτζλλα Πελάτθ 
με τα hypertexts. 

Όλεσ οι διαδικαςίεσ του front office 
διαχείριςησ μιςθώςεων ακινήτων, από το 
ςυμβόλαιο, την παραλαβή και μζχρι την 
παράδοςη ςτη λήξη τησ μίςθωςησ, γίνονται 
μζςα από την ίδια οθόνη γρήγορα, εφκολα και 
με αςφάλεια. 

Με Νζα Κράτηςη και τφπο καταλφματοσ το 
Clusters προτείνει τα διαθζςιμα καταλφματα 
για το ηθτοφμενο διάςτθμα, ώςτε να 
ςυμπλθρώνετε απλά Μιςκωτι και κατάλυμα. 
Καταχωρείτε Εγγφηςη ή Προκαταβολή και 
εξτρά παροχζσ που ςυμπεριλαμβάνονται. Με 
follow up και template εγγράφου ζχετε 
απευκείασ ςυμπλθρωμζνο το Συμβόλαιο προσ 
εκτφπωςθ και υπογραφι, οδθγίεσ κλπ. 

Από τον πίνακα Μιςθώςεισ, με πολλαπλι 
επιλογι μπορείτε να κάνετε μαηικζσ μθνιαίεσ 
Τιμολογιςεισ για Πληρωμή μετρθτοίσ, με κάρτα 
ι ζμβαςμα. Οι Αποδείξεισ και τα τιμολόγια 
δθμιουργοφνται αυτόματα προσ εκτφπωςθ.  

Το Clusters ενημερώνει αυτόματα λογιςτική, 
οικονομικά, αποθήκη & αποθζματα (για εξτρά 
χρεώςεισ), CRM και BPM. 

Επίςθσ με τα Data Analytics ζχετε πραγματική 
απεικόνιςη αποτελεςμάτων. Με δυναμικά 
dashboards, ζτοιμα από βιβλιοκικθ του 
Clusters ι οριηόμενα, ζχετε μεςτι, επίκαιρθ 
πλθροφορία για Δραςτθριότθτα Συνεργατών, 
Μιςκώςεισ, Προμικειεσ, Γεωγραφικι κατανομι 
Μιςκωτών, Ζςοδα/Ζξοδα, Cash flow και πολλά 
ακόμθ.  
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Με τθν καινοτόμα τεχνολογία του, το Clusters είναι το μοναδικό ολοκληρωμζνο Cloud ςφςτημα 
διαχείριςησ μακρο-, μζςο- και βραχυχρόνιων μιςθώςεων πολλαπλών καταλυμάτων που 
καλφπτει όλεσ τισ διαδικαςίεσ Front & Back Office με μια ενιαία πλατφόρμα κι απελευκερώνει 
πρόςβαςθ, ζλεγχο και ςυνεργαςία από παντοφ απογειώνοντάσ ςασ ςτθν επιτυχία! Το Clusters 
εμπνζει αςφάλεια και δίνει προςτικζμενθ αξία ςτθν επιχείρθςι ςασ! 
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