Dotatio w czterech prostych krokach
Krok 1 - Dodawanie projektu
Projekty to centralny punkt bazy danych Dotatio. Wokół projektów funkcjonują wszystkie inne moduły
systemu, takie jak zamawianie produktów na inwestycje, dodawanie faktur za robociznę czy raporty pracy
lub raporty rentowności inwestycji. Projektem jest każda Twoja inwestycja, przykładowo mieszkanie, dom,
kamienica, osiedle, magazyn lub inny projekt inwestycyjny, z którym aktualnie się zmierzasz.

Istotnym elementem przy dodawaniu Projektu jest wybór Firmy – właściciela projektu W praktyce
inwestycyjnej dużo Inwestorów posiada więcej niż jedną spółkę/działalność gospodarczą. Dlatego
w Ustawieniach konta dodajesz co najmniej jedną firmę, pod którą funkcjonujesz. Firm możesz dodać
kilka lub kilkanaście. Następnie przy dodawaniu projektu wybierasz firmę, która jest właścicielem Twojej
inwestycji - możesz mieć przecież 5 mieszkań kupionych jako spółka, a 10 mieszkań jako własna
działalność gospodarcza. Wybór firmy przy edycji projektu jest kluczowy przy wystawianiu faktur przez
Hurtownie, ponieważ na podstawie tych danych (Nazwa firmy oraz numer NIP) hurtownia wystawi fakturę.

Krok 2 - Zamawianie produktów na inwestycję
System Dotatio umożliwia zamawianie towarów bezpośrednio na Twoją inwestycje przez Ciebie lub
Twoich współpracowników, a także - co najważniejsze - wykonawców remontowo-budowlanych. Oszczędza
to dużo czasu, ponieważ Ty jako inwestor unikasz udziału w procesie zamawiania towaru, a to odbywa się
bezpośrednio na linii Hurtownia-Wykonawca. Masz pełną kontrolę nad każdym zamówieniem, ponieważ
Wykonawcy zamawiają określony towar, następnie Hurtownia wystawia fakturę proformę. Dopiero
opłacenie zamówienia przez Ciebie oznacza akceptację zamówienia.

Złożenie nowego zamówienia jest bardzo proste. Wybierasz sam lub Twój współpracownik/wykonawca
lokalizację, na którą towar ma dojechać (czyli Projekt z listy Projekty). Następnie określasz Dostawcę, u
którego chcesz zamówić towar oraz metodę dostawy (transport na lokalizacje lub odbiór własny), włączając
w to dzień i preferowaną godzinę. Ostatnim krokiem jest podanie formy płatności - czy będzie to przelew
tradycyjny, czy płatność gotówką lub kartą przy odbiorze. To wszystko - towar zamówiony, faktury dodane
bez Twojego udziału raporty kosztów i rentowności uaktualnione w trybie rzeczywistym!

Krok 3 - Raporty prac i rentowności w trybie rzeczywistym
Raporty kosztów to zbiorcza informacja o całkowitym koszcie Twoich inwestycji. Wszystkie faktury, które
wystawiane są w systemie Dotatio przez Twoich Dostawców (w module Zamówienia) oraz przez
Podwykonawców (zarówno Faktury za pracę, jak również Faktury za towar), w sposób automatyczny
zliczane są w tym miejscu. W trybie rzeczywistym otrzymujesz podsumowanie wszystkich wydatków na
Twojej inwestycji, przy czym nie musisz dodawać samodzielnie żadnej z wyżej wymienionych faktur,
ponieważ wszystko robią Twoi współpracownicy, kontrahenci, firmy remontowe. Ty po prostu możesz
analizować koszty, porównywać ich wysokość na analogicznych projektach, etc.

Każdego dnia Twoje inwestycje wymagają dużej ilości wysiłku i pracy. Dotatio pozwala raportować
członkom Twojego zespołu wszystkie aktywności, które wykonują każdego dnia, dzięki czemu nie musisz
wizytować każdego dnia swoich inwestycji, a masz pełną kontrolę nad postępem prac. W module Raporty
pracy wyświetla się pełna historia aktywności nad każdym projektem. Ekipy wykonawców wstawiają zdjęcia
w każdym dniu swojej pracy, wraz z informacją o przebiegu prac oraz godzinami prac. Pracownicy działu
handlowego lub administracyjnego, czy też księgowego mogą również raportować wszystkie inne
aktywności, w tym wizyty z klientami na inwestycjach, w spółdzielniach mieszkaniowych i inne.

Krok 4 - Specjalne RABATY i moduł INWESTORZY
Z każdym Dostawcą/Hurtownią możesz negocjować indywidualne rabaty specjalnie dla Ciebie i Twojej
firmy. W zakładce Moje Rabaty masz wgląd we wszystkie ceny specjalne oraz podsumowanie, ile
oszczędzasz dzięki Dotatio i współpracy z poszczególnymi hurtowniami/dostawcami będącymi partnerami
Dotatio. Jeżeli uważasz, że ceny mogłyby być lepsze to otrzymujesz wygodny komunikator - czat do
bezpośredniej komunikacji z konkretnym Dostawcą - możesz w dowolnym momencie negocjować ceny.

Moduł Inwestorzy pozwala na dodanie do systemu inwestorów pasywnych lub pożyczkodawców, którzy
razem z Tobą inwestują w Wasze wspólne projekty. Podczas dodawania projektu możesz dopisać jednego
lub więcej inwestorów ze swojej bazy Inwestorów i określić kwotę inwestycji danej osoby lub firmy. Dzięki
temu, Dotatio w automatyczny sposób wyliczy udział procentowy inwestora w projekcie, bilans projektu oraz
jego zysk, a Twój inwestor będzie w bardzo przejrzysty i transparentny sposób miał możliwość śledzenia
postępów z inwestycji na każdym jej kroku (analizując codzienne m.in. Raporty prac, Zamówienia i
czy Faktury za pracę od Twoich Wykonawców).

