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Ze względu na autorski charakter 
systemu, możliwa jest jego adaptacja 
do potrzeb i oczekiwań użytkownika,  
co daje klientowi gwarancję 
korzystania ze skutecznego narzędzia 
ułatwiającego codzienną pracę.  

Aplikacja zapewnia dostęp do informacji 
zarządczych dotyczących: 

  ogólnej i selektywnej analizy kosztów,

  planowania i symulacji kosztów,

  szybkiego dostępu do dokumentacji 
administrowanej infrastruktury 

  (umowy, protokoły itd.) z opcją 
archiwum elektronicznego.

Moduł interfejsów pozwala na pełną komunikację 
systemu z posiadanymi już aplikacjami.

TOP SHOP, jako oprogramowanie 
dedykowane do zarządzania obsługą 
sieci obiektów, został zaprojektowany 

właścicielem renomowanej sieci 
ponad 800 sklepów.

Idealne rozwiązanie  

  eksploatujących setki obiektów 
rozproszonych na terenie całego kraju

  pragnących precyzyjnie planować  
i kontrolować koszty utrzymania infrastruktury

  pragnących ograniczyć koszty 
zarządzania obiektami

  oczekujących kompleksowej informacji 

  dużych organizacji handlowych  
i usługowych lokalizujących swoje oddziały 
w obiektach wynajmowanych od różnych 
właścicieli, a także dla profesjonalnych 
grup tworzących infrastrukturę handlową 
(np. sieci serwisowych, sieci biur 
handlowych, sieci logistycznych itp.).

Kontrola umów i kosztów

System usprawnia pracę związaną ze śledzeniem 
płatności i zobowiązań, w tym z rozliczaniem 
faktur masowych. Aplikacja służy także do 
przechowywania i zarządzania umowami 
czynszowymi i serwisowymi wraz z możliwością 
elastycznego raportowania. Rejestry i ewidencje 
zawierają dane dotyczące m.in. lokalizacji, stanu 
prawnego, warunków umów z dostawcami, 
struktury kosztów itd. 
Aplikacja pozwala na dokładne kontrolowanie 
składników kosztowych w zarządzanej sieci 
obiektów. TOP SHOP umożliwia także w pełni 
automatyczną kontrolę poprawności faktur 
kosztowych.
 
TOP SHOP oszczędza Twój czas

Aplikacja usprawnia zarządzanie  
zróżnicowanymi i złożonymi umowami  
najmu (obsługa kaucji i gwarancji),  
zapewnia szybki i bieżący dostęp do 
szczegółowych informacji o lokalach,  
a także ułatwia zarządzanie terminami  
dzięki automatycznemu generowaniu  
przypomnień.

TOP SHOP to unikalny system usprawniający 
zarządzanie siecią obiektów,  
który umożliwia przedsiębiorcom szybki dostęp  
do najpotrzebniejszych informacji. 
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