
Створення автоматизованої інформаційної 

системи Об'єктів нерухомого майна АТ 

«Укртелеком» для управління площею у 

2,8 млн м2 



АТ «Укртелеком» має надлишкові приміщення/об’єкти

нерухомості, які вивільнилися у процесі модернізації

та технологічного переоснащення компанії та

переходу на волоконно-оптичні лінії зв’язку. Для

ефективного управління нерухомістю, незадіяної у

виробничої діяльності, оператор налагодив прозорий

механізм оренди об’єктів, який працює на користь

Укртелекому та українського бізнесу – «Укртелеком

Нерухомість».

Загалом, станом на липень 2021 «Укртелеком

Нерухомість» здає понад 500 тис. М2 комерційної

нерухомості. При цьому загальний портфель

нерухомості Укртелекому сягає понад 2,8 млн м2.

У 2021 році напрямок «Укртелеком Нерухомість»

реалізував масштабний проєкт щодо створення

автоматизованої інформаційної системи Об'єктів

нерухомого майна АТ «Укртелеком»



Автоматизована інформаційна система Об'єктів Нерухомого Майна АТ

«Укртелеком» (ОНМ) дозволило впровадити низку технологічних рішень

створених департаментом інформаційних технологій АТ «Укртелеком» у

2021 році:

1. Автоматизована інтеграція даних сайту Property.ukrtelecom та Prozorro

2. Автоматизоване відправлення рахунків/актів орендарям на email

3. Автоматизована візуалізація в режимі реального часу даних щодо ОНМ

4. Розроблено мобільний додаток для управління нерухомістю



АВТОМАТИЗОВАНА ІНТЕГРАЦІЯ ДАНИХ З САЙТУ PROPERTY.UKRTELECOM

З ДАНИМИ САЙТУ PROZORRO

До впровадження рішення:

Співробітник проводив публікацію інформації про об'єкт оренди на ЕТМ Prozorro через

сертифіковані торгові майданчики, з якими підписано договір співпраці з боку Укртелеком. Після

публікації інформації співробітник дублював інформацію на сайті property.ukrtelecom.ua.

Оновлень/розміщень на сайті property.ukrtelecom.ua в день проходить в середньому 70-100 разів, за

місяць проходить в не менш 1500 шт, що займає велику кількість часу і збільшує ризик помилки.

Після впровадження рішення:

Співробітник проводить публікацію інформації про об'єкт оренди на ЕТМ Prozorro через

сертифіковані торгові майданчики, з якими підписано договір співпраці з боку Укртелеком. Після

публікації інформації на ЕТМ на сайті property.ukrtelecom.ua автоматично підтягуються дані.



АВТОМАТИЗОВАНА ІНТЕГРАЦІЯ ДАНИХ З САЙТУ PROPERTY.UKRTELECOM

З ДАНИМИ САЙТУ PROZORRO

Відображення даних у картці

об'єкта нерухомості. 

Дані які підтягуються

позначаються стрілкою.

 
 



АВТОМАТИЗОВАНЕ ВІДПРАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ОРЕНДАРЯМ НА EMAIL

До впровадження рішення:

Крім великого часу, який витрачає співробітник на підготовку та відправку рахунків поштою,

витрачається час керівників на підписання рахунків та витратні матеріали: папір, конверти та ін.

Після впровадження рішення:

Співробітник після формування рахунків у розділі відповідної програми документообігу обирає

потрібні рахунки та обирає у спливаючому меню «відправити на email». Після цього система

надсилає електронний рахунок на email Орендарю/рям, який раніше був внесений у базу даних.



АВТОМАТИЗОВАНЕ ВІДПРАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ОРЕНДАРЯМ НА EMAIL

Відображення функціоналу з надсилання рахунків на email у розділі «Вихідні Рахунки на оплату»

Після вибору даної функції

система надсилає

рахунок/та електронного

формату на email

Орендаря/рам,

ф



АВТОМАТИЗОВАНА ПОВЕРХОВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ОНМ В РЕЖИМІ

РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

До впровадження рішення:

Дані та інформація про об’єкти нерухомості відображалися в текстовому форматі, що

перевантажувало увагу працівників та негативно впливало на загальну продуктивність в бізнес-

процесі.

Після впровадження рішення:

Співробітник в модулі автоматизованої інформаційної системі обирає відповідний ОНМ та

«Поверхи», після чого отримує відображення технічних планів поверхів. Інформація краще

сприймається і дозволяє швидко та ефективно проводити аналіз стану нерухомого майна та

ефективно використовувати його в інтересах компанії.



АВТОМАТИЗОВАНА ПОВЕРХОВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ОНМ В РЕЖИМІ

РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

• Для відображення графічного

зображення поверху ОНМ необхідно

визначитися, який саме об’єкт

представляє інтерес, тобто вказати

його «№» або знайти, відфільтрувавши

інформацію по «Адресі», в діалоговому

вікні адреси (фільтри і мапа).

• Далі здійснити перехід до «Поверхи

в обліку» (натиснути зелену стрілочку

під мапою і вибрати в меню пункт

«Поверхи детально»).

• Потрапляємо до розділу «Поверхи

детально», де повинна буде

відобразитися нова вкладка

«Поверхова візуалізація».



МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

До впровадження рішення:

Співробітник виїжджав на об'єкт фіксував потрібну інформацію на електронному або паперовому

носії після чого повертався на робоче місце і переносив дані щодо ОНМ в загальну базу. Такий

процес був не ефективний з огляду на витрачений час співробітника та дублюючу функцію

перенесення даних.

Після впровадження рішення:

Співробітник перебуваючи на об'єкті за допомогою мобільного додатоку на телефоні/планшеті

завантажує в основну систему та базу даних потрібні дані, зокрема: статус приміщення,

функціональне використання, фактичне призначення, технічний стан, фото необхідного приміщення

та ін.



МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ


