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FIRMA



DOŚWIADCZENIE

15 lat doświadczenia  w likwidacji szkód oraz ponad       
10 lat w wycenach i inspekcjach nieruchomości dla 
największych instytucji finansowych w Polsce. 
Ponad 700.000 obsłużonych zleceń.

JAKOŚĆ

CZAS

Najnowsze technologie umożliwiające skrócenie 
procesu do minimum.

BAZY DANYCHJAKOŚĆ

PROCES 

zarządzanie procesem dzięki szczegółowym 
mapom procesu, rozwiązaniom SIX SIGMA        
i KAIZEN. 

Ponad 300 wysokiej klasy specjalistów,  
wyselekcjonowanych z grupy kilku tysięcy 
funkcjonujących na rynku. Jednakowe standardy na 
terenie całego kraju. Zespół wewnętrznych analityków , 
wyznaczających standardy i kontrolujących jakość.

BAZY DANYCH

BEZPIECZEŃSTWO 

Polityka bezpieczeństwa w zakresie danych 
osobowych i poufnych.

Setki tysięcy aktualnych cen transakcyjnych 
nieruchomości. 

Eksperckie bazy danych dla pojazdów.



ZARZĄDZANIE PROCESEM
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ZARZĄDZANIE PROCESEM
SYSTEM NOVUS



. SYSTEM ZARZĄDZANIA PROCESEM.

- System charakteryzuje się definiowalnym procesem i pełną identyfikacją w mapie procesu lokalizacji przepływu zlecenia 
(co się akurat dzieje, u kogo, ile czasu pozostaje w stanie obecnym, jak to się ma w stosunku do normy);

- system przygotowano na podstawie analizy procesu pod względem eliminacji – zbędnych przemieszczeń, zatrzymań,  czynności bez 
wartości dodanych, pętli zwrotnych, błędów, odchyleń od normy;

- system pozwala zdefiniować obieg każdego typu zlecenia i procesu za pomocą intuicyjnych narzędzi administratora;

- system jest skonstruowany w technologii zadaniowej (TODO), w pełni zindywidualizowanej do potrzeb wszystkich użytkowników, 
uczestniczących w danym procesie. W naszych procesach indywidualne tabele zadań (dashboardy) są przygotowane dla ponad 20 
różnych użytkowników, co pozwala na pełną kontrolę zadań we wszystkich statusach zleceń. 

-system jest połączony z aplikacjami mobilnymi – umożliwiającymi zasilanie protokołami z oględzin w czasie rzeczywistym. 

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można było przygotować funkcjonalności, pozwalające unikać komunikacji drogą mailową.
Przy jednoczesnej zgodności procedur z Polityką Bezpieczeństwa gwarantuje to pełną ochronę danych klientów.





. MAPA PROCESU.

Wielopoziomowa mapa procesu daje możliwość dowolnej 
konfiguracji pól dostępu (zarządczej i operacyjnej) oraz 
dowolność w ustawieniu statusów zlecenia.dowolność w ustawieniu statusów zlecenia.



WARSZAWA, 23/06/2014

WYCENA NIERUCHOMOŚCILIKWIDACJA SZKÓD
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WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SED UD PERSPICIATIS UNDE OMNIS ISTE

BARTŁOMIEJ KOWALSKI

ANNA MALINOWSKA

LIKWIDACJA SZKÓD
POTENCJAŁ I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE





W ramach procesu likwidacji szkód obsługujemy dla naszych Klientów dowolne czynności wchodzące 
w skład przedmiotowego zagadnienia, począwszy od przyjmowania szkód  i organizacja pomocy 
poszkodowanym, poprzez oględziny przedmiotu szkody, sporządzanie kalkulacji i kosztorysów, 
kończąc na wyliczaniu wysokości odszkodowania i sporządzaniu decyzji wypłat i operatów 

LIKWIDACJA SZKÓD. KOMPLEKSOWO. SZYBKO. 

kończąc na wyliczaniu wysokości odszkodowania i sporządzaniu decyzji wypłat i operatów 
szkodowych.

Partner CRLS prowadzi serwis online dla Klienta i poszkodowanego.

Usługami uzupełniającymi do procesu głównego są audyt automaty kosztorysów, analiza statystyczna 
dużych klientów i istotnych warsztatów w ramach narzędzi statystycznych six sigma oraz analiza 
statystyczna fraud detection.



Partner CRLS pracuje we wszystkich dostępnych na 
polskim rynku systemach eksperckich: Audatex, 
Eurotax, DAT i Infoekspert.

LIKWIDACJA SZKÓD. SYSTEMY .

Eurotax, DAT i Infoekspert.

System obsługi zleceń rzeczoznawczych PANEL 
(wraz z aplikacją mobilną MPanel) to narzędzie 
specjalnie dedykowane do zarządzania materiałem 
rzeczoznawczym dotyczącym przedmiotu szkody.

Jako alternatywne rozwiązanie dla klasycznych 
oględzin przedmiotu szkody wykorzystujemy 
autorską aplikację FOKUS, umożliwiającą oględziny 
w trybie online.



WYCENA NIERUCHOMOŚCI
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WYCENA NIERUCHOMOŚCI
BANKI. PRZEDSIĘBIORSTWA. KLIENCI INDYWIDUALNI.



WYCENY NIERUCHOMOŚCI. MOŻLIWOŚCI.

Wyceny nieruchomości to wiodący proces realizowany w Partner CRLS.                   
Naszymi głównymi Klientami są instytucje finansowe, w tym największe polskie banki. 

Wyceniamy dowolne nieruchomości:
- lokale mieszkalne
- domy
- działki niezabudowane
- lokale użytkowe
- nieruchomości komercyjne.

Procesami uzupełniającymi do procesu głównego są inspekcje nieruchomości oraz 
wyceny majątku spółek.

Firma dysponuje kilkuset tysiącami cen transakcyjnych, na których opiera się proces 
wycen.



Partner CRLS gwarantuje najwyższą jakość 
sporządzanych raportów. Wszystkie operaty 
szacunkowe, przed oddaniem do Klienta są szacunkowe, przed oddaniem do Klienta są 
weryfikowane przez wewnętrzny zespół analityków.

Jakość jest w naszej firmie normą.



WYCENY NIERUCHOMOŚCI. SYSTEM EKSPERCKI. 
BAZA CEN TRANSAKCYJNYCH.

Nasze raporty wynikowe, operaty szacunkowe, 
ekspertyzy, opinie bankowe i inne opracowania 
rzeczoznawcze są wykonywane w aplikacji eksperckiej 
STIMA. 

STIMA to narzędzie dedykowane dla rzeczoznawców 
majątkowych, łączące bazę cen transakcyjnych i 
automat produkujący raporty.  



WYCENY RUCHOMOŚCI
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WYCENY RUCHOMOŚCI



WYCENY RUCHOMOŚCI. WIEDZA EKSPERCKA.

Wyceny ruchomości to proces w Partner CRLS oparty na wiedzy i doświadczeniu 
naszych ekspertów.

Nasi pracownicy i współpracownicy wyceniają pojazdy oraz maszyny i urządzenia.

Pojazdy wyceniane są w standardach EUROTAX I INFOEKSPERT, Partner CRLS jest 
członkiem Stowarzyszenia Zespół Rzeczoznawców TSiRD.

Maszyny i inne środki techniczne wyceniamy według standardów BOMIS.



NASI KLIENCI
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NASI KLIENCI



15 lat doświadczenia to możliwość współpracy 
z setkami firm. 

Zaufali nam m.in.:


