
iRest.cz – realitní systém

•  přenesení nabídek z RealityMIXu
•  1 aktivní přístup zdarma* (každá 

další licence se slevou 66 %)
•  export až na 24 serverů 

(RealityMIX, Sreality, iDnes, 
ČeskéReality a mnoho dalších)

•  export na vlastní webové 
stránky zdarma – dokumentace 
pro napojení k dispozici zdarma
–  webová prezentace REWEB 

2020 Free zdarma
•  neomezené množství zakázek
•  neomezené úložiště pro fotografie 

a dokumenty (smlouvy, půdorysy...)
•  přehled exportů zakázek na 

servery
•  online podpora e-mailem
•  rychlé zprávy mezi uživateli 

v rámci systému
•  úkoly
•  kalendář
•  evidence zakázek

–  automatické generování hodnot 
z popisu inzerátu

–  automatické zmenšení fotografií 
včetně vodotisku

–  neomezené úložiště pro fotografie 
a dokumenty

–  ukládání rozpracovaných zakázek
–  filtrování zakázek včetně možnosti 

uložit často používané filtry
–  moderní tisky v PDF

•  evidence klientů

iRest 3 Free

•  přenesení nabídek z RealityMIXu
•  do 10 aktivních přístupů (každá 

další licence se slevou 66 %)
•  2 pobočky (pobočka se slevou 

50 % á 450 Kč/měs.)
•  export až na 24 serverů 

(RealityMIX, Sreality, iDnes, 
ČeskéReality a mnoho dalších)

•  export na vlastní webové 
stránky zdarma – dokumentace 
pro napojení k dispozici zdarma
–  webová prezentace REWEB 

2020 Free zdarma
•  statistika návštěvnosti inzerce 

na vybraných realitních 
serverech

•  načítání písemných dotazů/
reakcí na zakázky přímo 
z vybraných serverů

•  neomezené množství zakázek
•  neomezené úložiště pro fotografie 

a dokumenty (smlouvy, půdorysy...)
•  přehled exportů zakázek na 

servery
•  online podpora e-mailem
•  rychlé zprávy mezi uživateli 

v rámci systému
•  úkoly
•  kalendář
•  evidence zakázek

–  automatické generování hodnot 
z popisu inzerátu

–  automatické zmenšení fotografií 
včetně vodotisku

–  neomezené úložiště pro fotografie 
a dokumenty

–  ukládání rozpracovaných zakázek
–  filtrování zakázek včetně možnosti 

uložit často používané filtry
–  moderní tisky v PDF

•  evidence klientů
•  makléřská tabule
•  jednání s klienty
•  evidence poptávek
•  automatické párování
•  e-mailování z párování
•  developerské projekty 
•  transakce 
•  překladový modul

iRest 3 Standard iRest 3 Premium

•  přenesení nabídek z RealityMIXu
•  neomezený počet aktivních 

přístupů 
•  neomezený počet poboček
•  export až na 24 serverů 

(RealityMIX, Sreality, iDnes, 
ČeskéReality a mnoho dalších)

•  export na vlastní webové 
stránky zdarma – dokumentace 
pro napojení k dispozici zdarma
–  webová prezentace REWEB 

2020 Free zdarma
•  statistika návštěvnosti inzerce 

na vybraných realitních 
serverech

•  načítání písemných dotazů/
reakcí na zakázky přímo 
z vybraných serverů

•  neomezené množství zakázek
•  neomezené úložiště pro fotografie 

a dokumenty (smlouvy, půdorysy ...)
•  přehled exportů zakázek na 

servery
•  online podpora e-mailem
•  rychlé zprávy mezi uživateli 

v rámci systému
•  úkoly
•  kalendář
•  evidence zakázek

–  automatické generování hodnot 
z popisu inzerátu

–  automatické zmenšení fotografií 
včetně vodotisku

–  neomezené úložiště pro fotografie 
a dokumenty

–  ukládání rozpracovaných zakázek
–  filtrování zakázek včetně možnosti 

uložit často používané filtry
–  moderní tisky v PDF

•  evidence klientů
•  makléřská tabule
•  jednání s klienty
•  evidence poptávek
•  automatické párování
•  e-mailování z párování
•  developerské projekty 
•  transakce 
•  překladový modul

ZDARMA 990 Kč/měsíc *  1 980 Kč/měsíc *

*  Při současné inzerci běžného množství 
zakázek na RealityMIX.cz; cena bez současné 
inzerce na RealityMIX.cz – 1 980 Kč/měs.

*  Při současné inzerci běžného množství zakázek 
na RealityMIX.cz a subjektu podnikajícím pod 
jedním IČ; cena bez současné inzerce  
na RealityMIX.cz – 2 970 Kč/měs.

*  Nabídka iRest 3 Free (zdarma) platí při 
současné inzerci běžného množství zakázek  
na RealityMIX.cz

Další služby  
na požádání

TIP

•  grafické služby – výroba loga, 
návrh vizitek, plachet aj.

•  hostingové služby – správa 
domény, WWW hosting, 
e-mailový hosting, HTTPS 
certifikát ...

Poskytujeme komplexní služby pro realitní kanceláře a developery
DALTEN media s. r. o., Na Harfě 935/5c, 190 00 Praha 9 
tel.: +420 734 510 455   |   e-mail: obchod@dalten.cz

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ


