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[Prípadová štúdia]

Predstavenie zákazníka

Spoločnosť Gebrüder Weiss patrí k vedúcim prepravným a logistickým 
poskytovateľom v Európe. Zásielky prepravuje po zemi, mori aj vzduchom 
po celom svete.

Spoločnosť pre svojich zákazníkov pripravuje komplexné logistické riešenia, ktoré umožňujú dokonalé spojenie 
výrobných, obchodných a prepravných procesov. Zvyšujú efektivitu, znižujú náklady a zaisťujú zákazníkom 
rozhodujúcu konkurenčnú výhodu – vďaka stratégii spoločnosti, dlhoročnej skúsenosti a silnému tímu.

Nároky Gebrüder Weiss na kvalitu a výnimočnosť sú vysoké. Či už v oblasti poskytovaných služieb a zákazníckeho 
servisu, vo výkonnosti a podpore ich pracovníkov alebo 
v zaobchádzaní s životným prostredím. Doterajšie výkony 
spoločnosti boli v minulých rokoch ocenené mnohými 
vyznamenaniami.

Ako tu Fusio pomáha?

Fusio v spoločnosti Gebrüder Weiss slúži predovšetkým na rýchly zber údajov (sériových čísel) v rámci expedície, 
kontrolu nachystaných objednávok a následný reporting.

Pre spoločnosť Gebrüder Weiss bola na zákazku vyvinutá aplikácia do čítačky čiarových kódov. Táto Fusio aplikácia 
pomáha s finálnou kontrolou zásielok a ich odovzdaním na expedíciu. Pri skenovaní kódu pripravenej zásielky stačí 
načítať prvý a posledný kód série, aplikácia potom odošle informácie do systému Fusio, kde sa automaticky dopočíta 
zvyšok kódov zo zásielky a porovná celkový počet uložených kódov s objednávkou.

Systém Fusio komunikuje s informačným systémom Gebrüder Weiss, sťahuje si potrebné informácie o objednávkach, 
ktoré potom posúva do aplikácie v čítačke čiarových kódov na kontrolu expedovaných zásielok. Čítačka spätne 
komunikuje so systémom Fusio, kde následne dochádza k aktualizácii informácií. Kontrola zásielok a expedícia 
tovaru tak môže prebiehať jednoducho, presne a rýchle.



Fusio evidencia objednávok

Systém Fusio komunikuje s informačným systémom spoločnosti Gebrüder Weiss a sťahuje si aktuálne informácie 
o objednávkach, ktoré potom prehľadne zobrazuje vo svojom rozhraní. Užívatelia tu vidia jednotlivé položky objednávok, 
sériové čísla a ďalšie potrebné informácie. Zoznamy v systéme sú synchronizované s čítačkou čiarových kódov, pričom 
dochádza ku kontrole expedovaných objednávok.



Aplikácia Fusio pre čítačku čiarových kódov

Čítačka čiarových kódov s aplikáciou na kontrolu 
pripravených objednávok Fusio.

Stačí rozkliknúť ikonu Fusio a z krabice naskenovať prvý 
a posledný kód série výrobkov zabalených a pripravených 
na expedíciu. Aplikácia Fusio automaticky doplní zvyšné 
kódy série a zoznam odošle do informačného systému.

Obsluha čítačky s aplikáciou Fusio tak môže jednoducho 
a rýchlo kontrolovať zásielky a pripravovať balíky na 
expedíciu.

Čítačka čiarových kódov komunikuje 
so systémom Fusio, kde sú uložené 
informácie o objednávkach, na finálnu 
kontrolu pripravených objednávok 
a expedíciu zásielky k zákazníkovi.



Čo oceňuje manažment?

Čo oceňujú zamestnanci?

PREČO FUSIO?

Máme spočítané, že aplikácia Fusio nám ušetrí 1,5 – 2 hod. práce na jedného 
zamestnanca denne a urýchli celý proces, aby bolo všetko správne a načas pripravené.

Hovorí Ing. Nikol Jandeková, vedúca logistiky Gebrüder Weiss

Ak bude systém Fusio dostupný aj v anglickom jazyku, mohli by sme ho využiť i na 
ďalších pobočkách našej spoločnosti

Hovorí Ing. Nikol Jandeková, vedúca logistiky Gebrüder Weiss

Fusio nám šetrí čas, pripravené objednávky je teraz možné rýchlo skontrolovať 
a odoslať na expedíciu.

Skladník Gebrüder Weiss

Vedúca oddelenia logistiky získala za nápad s aplikáciou Fusio ocenenie za inováciu 
a optimalizáciu procesov v našej spoločnosti.

Manažment Gebrüder Weiss

Pri kontrole vyskladnených objednávok a ich príprave na expedíciu stačí načítať prvý 
a posledný kód série a aplikácia Fusio už automaticky doplní zvyšné kódy a všetko 
odošle do informačného systému.

Skladník Gebrüder Weiss
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