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          MODUL UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN 
 

 

 

 
 

 
rogramska oprema Radix 
modul upravljanje nepre-

mičnin je v celoti domača programska 
rešitev, namenjena podpori  
upravljanja večstanovanjskih oziroma 
poslovnih stavb, urejanju razmerij med 
lastniki in najemniki ter podpori 
obratovanja in vzdrževanja v takih 
objektih. 
 
  
Kot vsa računalniška industrija je tudi 
Radix modul upravljanje nepre-
mičnin vpet v nenehni vrtinec razvoja, 
posodabljanja in tekmovanja. Radix je 
izdelan za operacijski sistem Windows 
in v celoti izkorišča moderne 
tehnološke rešitve tega sistema. Radix 
deluje na MS SQL relacijski bazi ali na 
Fox-Pro podatkovnih tabelah. 
 
V snovanju in izvedbi smo posvetili 
posebno pozornost uporabniškemu 
vmesniku.  Ta je lahkoten, prijazen in 
vsebuje potrebne logične in formalne 
kontrole. 
 
Radix vsebuje moderne objektne 
pripomočke, med katerimi vas bo 
posebej navdušila uporaba ActiveX 
samodejnosti. Zmožnost povezovanja 
objektov v tej tehnologiji omogoča na 
primer prikaz kakršnihkoli vektorskih 
ali rasterskih datotek, oziroma 
predvajanje kratkih video ali avdio 
posnetkov. Tako opremljeni podatki  
omogočajo  prepričljiv in učinkovit 
nadzor nad nepremičninami. 
 
Delovne listine (sezname, pogodbe, 
delovne naloge, naročilnice itd.) pa 
lahko pošiljate in hranite v  
urejevalniku teksta MS Word oz. 
razpredelnici Excel. Na zahtevo 
uporabnika lahko posamezne prog-
ramske module povežemo z drugimi 
strežniki in aplikacijami (interna pošta),  
ali pa so  ti moduli hitro prenosljivi v 
intra ali internet okolje. 
 

Radix ima vgrajen sistem za kreiranje 
in izvajanje naključnih relacijskih 
poizvedb.  
 
S tem vam omogočamo, da lahko 
dostopate do širokega spektra 
različnih poslovnih informacij, jih 
povezujete in oblikujete v poročila. 
 
 
 
 
 

    
⚫ Urejanje pogodb ter aneksov k 

pogodbam 
⚫ Prikaz odgovarjajočih MS Office 

dokumentov priloženih posamezni 
pogodbi 

⚫ Seznam pogodb po različnih kriterijih 
⚫ Večnivojsko urejanje katastra 

nepremičnin    
⚫ Grafični zbiralnik za vsak nivo 
⚫ Hranjenje in prikaz  poljubnih Word 

dokumentov za vsako nepremičnino. 
⚫ Tabela prerazdelitve stroškov za 

vsako nepremičnino posebej v 
odvisnosti od najemnega (pogod-
benega) razmerja, 

⚫ Prikaz uporabniško določljivih 
podatkov za vsako vrsto 
nepremičnine, 

⚫ Izpis osnovnih podatkov 
nepremičnine  

⚫ Prikaz prispelih računov, ki 
obremenjujejo posamezno 
nepremičnino po poljubnih kriterijih, 

⚫ Urejanje prispelih računov z 
možnostjo zajema vstopnega DDV in 
knjigo prejetih računov skladno z 
zakonom o DDV 

⚫ Seznam prispelih računov   
⚫ Obračun najemnine, obratovalnih  

stroškov ter storitev 
⚫ Izpis obračunskega lista skladno z 

ustrezno zakonodajo 
⚫ Povezava na lastno izdelano rešitev 

Radix – modul vzdrževanje“ 
 
 
 

⚫  Prednastavitve programskega paketa,     
spremna besedila in podatki  uporabnika  

⚫ Službe, sektorji  

⚫ Uporabniki 
⚫ Nastavitve pooblastil uporabnikov, dos- 

topnost programskih funkcij 

⚫ Pogodbeniki (lastniki, najemniki, 
upravljalci, izvajalci) 

⚫ Stroškovna mesta,  

⚫ Vrste nepremičnin, 
⚫ Stroški upravljanja, 
⚫ Uporabniško določljivi podatki za vsako 

vrsto nepremičnin 
  

 
 
 
 
 
 
 

⚫ Prenos podatkov na pomn. medije 
⚫ Izvajanje enostavnih poizvedb 
⚫ Vpogled trenutno prijavljenih uporabnikov 
⚫ Spremembe gesel (nadzornika in 

uporabnika,  
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Slika 1 – Grafični prikaz nepremičnine ali dela objekta 

 
 

 

 
 

 
Slika 2 – Urejanje pogodb s prikazom originalnega dokumenta 
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Slika 3 – Uporabniško določevanje opisnih (splošnih) podatkov nepremičnine 
 
 

 
 

Slika 4 – Nivojski prikaz nepremičnin in odgovarjajoča tabela prerazdelitve stroškov 
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