RE Vastgoedsturing
Software voor strategisch voorraadbeleid en beheerplannen

De resultaten van strategisch voorraadbeleid eindigden
vaak op dezelfde plaats: in ordners in de kast.
DEMO RE Vastgoedsturing maakt daar een einde aan.
Voorraadbeleid en beheerplannen moeten simpel,
toegankelijk en aanpasbaar zijn. Niet een speeltje voor
beleidsmedewerkers maar bruikbaar gereedschap voor
de gehele corporatie en haar stakeholders. Van
management tot baliemedewerker, van klant tot
financiële afdeling.

DEMO heeft software ontwikkeld die dit binnen handbereik
brengt. De applicatie RE Vastgoedsturing voegt een nieuwe
dimensie toe aan uw vastgoedmanagement.

 Voorraad: invoer en wijziging Voorraad: de invoer en
wijziging van objectgegevens (complexen en VHE).
 Beleidstructering: management van beleidskaders (thema’s,

GEBRUIK
De navigatie door het programma is eenvoudig. U volgt
chronologisch de stappen van het vastgoedsturingsproces:

beleidslabels, maatregelen en beleidsboom).
 Voorraadbeleid: het toekennen van beleidslabels en
maatregelen aan objecten.
 Rapportage: het genereren van rapportages (Word, Exel,
PDF) om voorgenomen beleid te kunnen toetsen en te
communiceren.
 Beheerplannen: het ontsluiten (via intra- of extranet) van
voorgenomen beleid op objectniveau, inclusief
objectinformatie.
 Databeheer: het inrichten en aanpassen van
moederbestanden met classificatie beoordelingsaspecten,
geografische codes, etc.
Configuratie: het instellen en aanpassen van standaard bedrijfsen gebruikersinstellingen.

FUNCTIONALITEIT

DEMO helpt u om het systeem initieel in te richten en de

Een greep uit de functionaliteiten van RE Vastgoedsturing:

gebruikers te instrueren. Naar wens ondersteunen wij u daarna

 Uitgebreide portfolio analyses en rapportages op basis van

bij inhoudelijke vragen of capaciteitsproblemen.

voor u relevante besliscriteria. Hiermee wordt u maximaal
ondersteund bij het toekennen van beleidslabels en
maatregelen aan uw voorraad.
 Koppelingsmogelijkheden met alle gangbare primaire
beheer- en woonruimteverdeelsystemen.
 Beheer van visueel materiaal (foto’s, plattegronden,
locaties).
 Generen van beheerplannen.
 Mogelijkheid tot multi-user gebruik, ook op verschillende
locaties.

INTEGRATIE
RE Vastgoedsturing kan op eenvoudige wijze data uitwisselen
met de primaire en overige systemen van uw corporatie.
Koppelingen met bestaande documenten, foto’s en
tekeningbestanden zorgen voor een snelle presentatie van
woningen en locaties.
Uw vastgoedbeleid is eenvoudig te ontsluiten binnen uw gehele
organisatie. Het aantal criteria waarop kan worden
geselecteerd, is zeer uitgebreid en zelf te definiëren. Zo is

RE SUITE
RE Vastgoedsturing maakt deel uit van de RE Suite voor het
ontwikkelen, realiseren en optimaal beheren van uw vastgoed.
De software wordt geleverd aan professionele vastgoedpartijen,
zoals woningcorporaties en gemeenten.

selectie mogelijk op onder andere regio, gemeente, plaats, wijk
of buurt; eigenaren; woningtype; huurklasse, grootteklasse,
bouwjaarklasse.

INFORMATIE
Voor meer informatie over RE Vastgoedsturing en advisering
over strategisch voorraadbeleid en beheerplannen kunt u

BEHEERPLANNEN
De beheerplannen geven inzicht in voorgenomen beleid en
beheermaatregelen, met informatie over wijk, woning en locatie.
Deze informatie toegankelijk op elke computer van de

contact opnemen DEMO via 015 – 750 25 20.
Voor meer informatie over de RE Suite, zie www.resuite.nl.
U kunt uw vraag of informatieverzoek ook e-mailen naar
resuite@demobv.nl.

corporatie ter ondersteuning van de frontoffice-processen. Als u
wilt, kunt u de gegevens ook presenteren via internet. U kunt zo
één op één communiceren met belanghebbenden binnen en
buiten uw organisatie.
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