
Predstavenie spoločnosti 

Jednému z našich klientov z oblasti štátnej správy, ktorý si prial zostať v anonymite, pomáha Fusio v oblasti elektronickej evidencie 

zmlúv a správy prevádzky služobných vozidiel. Organizácia klienta sa člení na množstvo odborov a vedľa hlavného sídla v Zlíne má 

ešte ďalšie tri územné pracoviská v rámci ČR. Systém Fusio tu urýchľuje a uľahčuje správu agend a prepája vzdialené územné 

pracoviská do jedného celku. 

“Fusio nás zaujalo svojou fl exibilitou a jednoduchou nastaviteľnosťou,” hovorí klient.

 

Agenda Zmluvy 

Vďaka registru zmlúv vedenom vo Fusio môžu teraz zamestnanci s prístupovými právami ľahko a rýchlo krížom územnými pracoviskami 

vyhľadať potrebný dokument a pracovať s jeho elektronickou kópiou, zatiaľ čo originál je bezpečne uložený v archíve. 

Automatické e-mailové reporty tiež upozorňujú príslušných pracovníkov na končiacu platnosť zmlúv. Vo Fusio sú prehľadne registrované 

aj zmluvné kontakty a ďalšie potrebné údaje. 

Systém Fusio je tiež pripravený na prepojenie s elektronickým portálom tak, aby bolo možné automaticky zverejňovať zmluvy klienta 

na internete. 

8 výhod elektronickej evidencie zmlúv:

vzdialený prístup k zmluvám
súčasný prístup viacerých užívateľov k jednej zmluve
ľahké vyhľadávanie
práca s elektronickou kópiou zmluvy
originály v bezpečí
prístupové práva a ochrana dát
pravidelné reporty s platnosťou zmlúv
možné pripojenie Fusio s elektronickým portálom a automatické zverejňovanie zmlúv

Optimalizácia správy 
zmlúv a prevádzky 
motorových vozidiel

[Prípadová štúdia nasadenia Fusio, anonymná]



AGENDA AUTOPREVÁDZKY

Systém evidencie fi remných vozidiel vo Fusio umožnil efektívnu rezerváciu a správu služobných vozidiel.

Rezervácia a Žiadanky: V procese rezervácie vozidiel boli nahradené papierové žiadanky elektronickými, čo výrazne uľahčilo 

a urýchlilo proces schvaľovania jednotlivými uzemnými pracoviskami. (Predošlé skenovanie a preposielanie žiadaniek e-mailom 

nebolo príliš operatívne.)

Pracovníci si môžu v systéme ľahko rezervovať príslušné auto na požadovaný termín a v grafi ckom náhľade sledovať všetky svoje 

rezervácie, prípadne, ak majú k tomu oprávnenie, aj kolegov, alebo hodnotiť celkovú efektivitu využívania služobných vozidiel. 

Reporting: Evidencia vozidiel vo Fusio zaisťuje automatický dohľad nad platnosťou technických kontrol, zelených kariet a podobných 

údajov o vozidlách. Prostredníctvom pravidelných e-mailových reportov majú zodpovední pracovníci prehľad, pre ktoré vozidlá bude 

čoskoro potrebné zariadiť obnovenie dokladov. 

3 hlavné prínosy elektronickej evidencie autoprevádzky:

efektívny rezervačný systém s grafi ckým náhľadom
prehľad o využití vozidiel 
automatické reporty s informáciami o platnosti dokladov a servisných prehliadok

Fusio: Formulár pre rezerváciu fi remných vozidiel



Fusio: Grafi cký prehľad rezervácií služobných vozidiel

Fusio: Zoznam rezervácií služobných vozidiel

“Do budúcnosti veríme, že využijeme možný potenciál Fusio na ďalšie naše agendy a procesy. 

V komunikácii s tímom ANTS sme veľmi spokojní, vychádzajú nám pružne v ústrety, nechýba 

ochota pomôcť,”  hovorí klient.



PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE NAŠU SPOLOČNOSŤ? 

Nemusíte sa prispôsobovať. Vyvíjame software pre správu fi remných agend s detailnými znalosťami špecifík nášho trhu a potrieb

zákazníkov. Ak budete potrebovať úpravu na mieru, zariadíme to u vývojárov sediacich vo vedľajšej kancelárii. Staráme sa o vašu 

spokojnosť.

FLEXIBILITA

Fusio umožňuje pridávať agendy podľa vašich potrieb iba obyčajným kliknutím, bez toho, aby programátor musel napísať riadok kódu. 

Rýchla implementácia

Ľahké prispôsobovanie

Prehľadné reporty


