Program, którego potrzebujesz
ASARI to narzędzie, które rozumie jak działa biuro nieruchomości. Tworzyli je nie tylko
programiści, którzy od 1998 roku budują oprogramowanie dla rynku nieruchomości, ale także
specjaliści z branży, pośrednicy, zarządcy i deweloperzy. Tylko taki zespół jest w stanie
zapewnić rozwiązania, które będą odpowiedzią na potrzeby rynku.
W ASARI znajdziesz narzędzia pomagające zarządzać bazą ofert, klientów, poszukiwaniami oraz
zespołem. To nie wszystko. Wraz z programem możesz uruchomić nowoczesną responsywną stronę
internetową, na której od razu będą widoczne oferty. To tylko przedsmak tego co znajdziesz w ASARI.

System gotowy do pracy
Sprawny dostęp do poszukiwań i ofert to podstawa w pracy pośrednika, a w ASARI wszystkie
potrzebne funkcje masz pod ręką. Dzięki temu możesz na bieżąco, nawet w trakcie rozmowy
telefonicznej lub spotkania, prezentować klientom oferty spełniające ich oczekiwania. Dodatkowo w
aplikacji znajdziesz automat, który sam dopasuje oferty, a nawet wyśle je na wskazany adres mailowy.

Eksport ofert na portale
Z ASARI nie musisz się ograniczać co do publikowania ofert. Możesz ustawić eksport na dowolny
portal albo skorzystać z szybkiej konfiguracji kilkudziesięciu dostępnych w aplikacji serwisów
ogłoszeniowych.

Prezentuj nieruchomości wprost z komputera
Program ASARI jest zintegrowany jest z Google Street View. Dzięki temu nawet jeśli jeszcze nie masz
zdjęć nieruchomości możesz jednym kliknięciem zaprezentować ją z zewnątrz, zaproponować klientowi
wirtualny spacer po okolicy, a nawet sprawdzić dostępną liczbę miejsc parkingowych czy drogę na
najbliższy przystanek.

Wyszukuj nieruchomości dokładnie tam gdzie zechcesz
W ASARI możesz wyszukiwać oferty podając ich lokalizację, ale da się to zrobić jeszcze prościej.
Wystarczy wskazać na mapie dowolny obszar, który ma zostać przeszukany. W ten sposób
zaznaczysz rejony blisko metra, terenów zielonych lub głównych ulic. Każde poszukiwanie możesz
zapisać w postaci szybkiego filtra, z którego będzie można skorzystać ponownie.

Przyciągaj klientów dzięki nowoczesnej stronie
Klienci znajdą Twoje oferty nie tylko na portalach, ale także na stronie WWW. Stąd potrzebujesz
witryny najlepszej z możliwych, która będzie wspaniale wyglądać zarówno na komputerach, tabletach
jak i telefonach. Taką stronę znajdziesz w ASARI. Nie dość, że uruchomisz ją w kilka chwil, to
dodatkowo możesz ją dowolnie modyfikować, aby maksymalnie wyróżnić się na tle konkurencji.
Pomocny w tym będzie system WordPress oraz tysiące darmowych wtyczek i rozszerzeń.

To tylko część funkcjonalności, które znajdziesz w ASARI. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się
więcej o naszym oprogramowaniu. Możemy także umówić się na spotkanie lub prezentację online.
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