
Spoločnosť SIGNAL PROJEKT s.r.o. bola založená v máji 1998 s cieľom pokryť potreby odboru 

zabezpečovacej a komunikačnej techniky v oblasti projektovania a vzdelávania. Spoločnosť zahájila 

svoju činnosť s 20 kmeňovými zamestnancami na šiestich projektových pracoviskách v Brne, Olomouci, 

Ostrave a v Hradci Králové. 

Dnes v spoločnosti pracuje viac ako 40 zamestnancov. Spoločnosť dodáva štúdie, prípadové dokumentácie, projekty stavieb, realizačné 

dokumentácie, výrobné a montážne dokumentácie a dokumentácie skutočného prevedenia.

Spoločnosť SIGNAL PROJEKT sa okrem projektovania zaoberá tiež 

vzdelávaním dospelých. Tematickú náplň väčšinou tvorí špecifi cká 

zložka odborného – profesného  vzdelávania, najmä v oblastiach

zabezpečovacej a komunikačnej techniky a v doprave. Nové 

technológie v zabezpečovacej a komunikačnej technike, riadenie 

a ovládanie zabezpečovacích systémov prostredníctvom JOP 

s využitím výukového trenažéra. 

Nevyhovujúci systém pre vedenie fi remných agend

Vedeniu a zamestnancom spoločnosti prestal vyhovovať dovtedajší 

systém správy hlavných a vedľajších fi remných agend v programe 

MS Excel. Ten bol nepraktický predovšetkým z hľadiska zdieľania 

a vyhodnocovania zaznamenaných informácií, možností spolupráce 

medzi kolegami a riadení pracovného tímu a zabezpečení 

optimálneho priebehu realizácie objednávok.

Fusio pre projektové riadenie 
a správu agend v spoločnosti
Signal Projekt

[Prípadová štúdia]
Predstavenie spoločnosti

nepraktické vedenie agend v MS Excel a cez e-mail

neprehľadný náhľad údajov

komplikované zdieľanie informácií 

obmedzené možnosti komunikácie a spolupráce tímu

náročné riadenie objednávok



“Nad riešením našej situácie ohľadne riadenia projektov sme premýšľali už dlhšiu dobu. Súčasné nároky 

na trhu nás nútia zvyšovať efektivitu práce a udržiavať pracovný tím v optimálnej veľkosti. Súčasný stav, 

kedy sme pre tieto účely využívali e-mail a zdieľané tabuľky v Exceli, bol už neudržateľný. Kládol enormné 

nároky na vedenie a administratívu, aby nad celým procesom neustále “bdeli” a nedošlo tak k nejakému 

opomenutiu či fi nančnej strate z toho plynúcej. Rad rozhodnutí vyžiadalo časovo náročnú analýzu tabuliek, 

v ktorých bolo navyše veľmi prácne udržiavať dáta aktuálne. Pri tomto spôsobe práce bolo náročné 

kontrolovať plnenie termínov, vyhodnocovať aktuálny stav a údaje alebo viesť štatistiku. Problematické 

bolo aj zdieľanie informácií v rámci fi rmy,” konštatuje pán Ing. Milan Ptáček, konateľ spoločnosti Signal 

Projekt.

“Prvá naša myšlienka bola spojiť riadenie projektov a evidenciu s účtovným systémom, ktorý sme tiež 

chceli obmeniť. Pri výbere sme sa snažili nájsť taký software, ktorý riadenie projektov ponúka a výrobca 

nám garantoval aj ďalšie možnosti rozšírenia programu. Nakoniec sa ale ukázalo, že toto riešenie by nebolo 

pre našu fi rmu optimálne, pretože implementátor účtovného systému predložil cenu, ktorá nezodpovedala 

našim predstavám a aj samotný proces analýzy a implementácie bol pre nás príliš časovo náročný. Za pol 

roka vyjednávania sme nakoniec nemali nič. Hľadali sme teda na trhu nejaké ďalšie prijateľné riešenie 

a objavili sme vhodného dodávateľa.”

“Po prezentácii sme sa rozhodli otestovať software Fusio na niekoľkých jednoduchých evidenciách. 

Zaujala nás tiež jednoduchosť nasadenia. Po úvodnej prezentácii nám do 14 dní predviedli prototyp 

systému nastavený podľa našeho zadania. Tiež nás zaujal fakt, že nás dodávateľ nenútila produkt kúpiť. 

Štandardne totiž ponúkajú aj obstaranie formou prenájmu, čo je pre fi rmu, ktorá nemá s nákupom 

software veľa skúseností, veľmi zaujímavé. Výsledná cena riešenia sa v mesačných nákladoch pohybovala 

v niekoľkých málo tisícoch korún a navyše sme čiastku začali uhrádzať až potom, kedy sme výsledný 

systém plne prevzali do užívania.”

“Po krátkej dobe, kedy sme zistili ako Fusio funguje, sme systém začali postupne rozširovať. V súčasnej 

dobe máme vo Fusio implementovaných viac ako 10 agend a procesov, vrátane pre nás najdôležitejšieho 

riadenia projektov. Dokonca nám dodávateľ pripravila na mieru rozhranie, ktoré nám umožňuje zobrazovať 

stav jednotlivých projektov v prehľadnej grafi ckej podobe s označením zmluvných termínov.“

Hovorí pán Ing. Milan Ptáček, konateľ spoločnosti Signal Projekt

Ako situáciu hodnotí vedenie spoločnosti Signal Projekt?



V spoločnosti Signal Projekt pomáha Fusio predovšetkým v oblasti projektového riadenia. 

Evidencia výziev a ponúk

V systéme Fusio sú evidované všetky fázy realizácie projektov, počínajúc Evidenciou vypísaných výziev a sledovaním priebehu 

výberových riadení u zadávateľov, ktoré, v prípade výhry, pokračuje automatickým založením objednávky.

Evidencia výziev a ponúk s možnosťou rýchleho fi ltrovania (vľavo hore) 

Objednávky

Pri novozaloženej Objednávke sú následne doplnené potrebné údaje, ako číslo, objednávateľ, vedúci objednávky, dôležité termíny 

a míľniky (udalosti), subdodávatelia či fakturácie.

Reporting

Systém Fusio automaticky, podľa nastavenia, zaisťuje reporting – zasielanie potrebných upozornení na dôležité termíny či fakturácie 

vedúcemu objednávky či zodpovedným pracovníkom. 

Grafi cký náhľad “na mieru”

Dôležitým nástrojom pre dohľad nad realizáciou objednávok je Graf vyťaženosti zamestnancov a stavu realizácie projektov. Vedúci 

projektant z neho môže jediným pohľadom zistiť, v akej fáze sa aktuálne jednotlivé projekty nachádzajú a nakoľko sú projektanti 

spoločnosti vyťažení. Na základe náhľadu vedúci môže odhadnúť, koľko nových projektov a v akých termínoch dodávky je 

spoločnosť Signal Projekt schopná zrealizovať projekty. Zadávateľom tak rýchlo a ľahko môže ponúknuť reálne termíny dodávok. 

Ako im Fusio pomáha? 

           PROJEKTOVÉ RIADENIE



Prehľad objednávok s možnosťou rýchleho fi ltrovania (vľavo hore)

Náhľad časovej náročnosti objednávok, vyťaženosti projektantov a míľnikov – dôležitých udalostí (oranžová – vedúci tímu, modrá – člen 

tímu, červený kosoštvorec – míľnik)



FAKTÚRY

Ďalšou Fusio agendou, ktorá v spoločnosti uľahčuje prevádzku, je Spracovanie prijatých faktúr. Do systému vstupujú elektronické 

faktúry z e-mailových schránok alebo zberných zložiek v počítači, príp. oskenované papierové faktúry. V systéme sú ihneď zapracované 

a vyťažené základné informácie, ako dodávateľ alebo dátum a čas prijatia. Následne sú doplnené aj zostávajúce údaje, ako fakturovaná 

čiastka, variabilný symbol a pod. a v prílohe sú uložené PDF faktúry. Dokumenty tak možno veľmi rýchlo schváliť a na základe 

prístupového oprávnenia zdieľať ich náhľad s potrebnými pracovníkmi. 

Možnosť rýchleho schválenia

Možnosť automatického vyťaženia dokumentu

Zoznam faktúr a prehľad stavu ich overenia

ZMLUVY
 

Vo Fusio je vedená aj Evidencia zmlúv. V zozname možno ľahko vyhľadávať a fi ltrovať podľa typu zmluvy, platnosti, čísel, partnerov 

a ostatných parametrov. V prílohe sú uložené PDF súbory so zmluvami. Každý oprávnený pracovník si potrebnú zmluvu môže sám 

vyhľadať a zobraziť jej náhľad. Originály dokumentov sú bezpečne uložené v archíve.

Rýchle a ľahké vyhľadávanie zmlúv

Samostatný prístup kamkoľvek a kedykoľvek v okolí

Prideľovanie prístupových oprávnení

Ochrana dát a originálov zmlúv



EVIDENICA SPÔSOBILOSTI ZAMESTNANCOV

Spoločnosť využíva systém Fusio tiež pre evidenciu Lekárskych prehliadok, Školení BOZP, Školení vodičov, Zdravotnej spôsobilosti 

a ďalších povinných a pravidelných školení nutných pre výkon práce na jednotlivých pracovných pozíciách. K položkám v hlavnom 

zozname možno do podzoznamu prehľadne prikladať súbory so skenmi jednotlivých osvedčení a autorizácií.

Notifi kácie o končiacej platnosti

Fusio zabezpečí spoľahlivý dohľad nad platnosťou osvedčení a školení. Akonáhle zaznamená blížiaci sa koniec platnosti niektorého 

z dokladov, automaticky pošle príslušným pracovníkom včasnú notifi káciu. 

Dohľad nad termínmi platnosti

Včasná notifi kácia

Prehľadná evidencia

Evidencia spôsobilosti s podzoznamom príloh

OCHRANNÉ A PRACOVNÉ POMÔCKY

Fusio pomáha tiež pri evidencii ochranných a pracovných pomôcok. V zozname je u každého zamestnanca uvedený typ odevu, ktorý 

má od fi rmy dostať, veľkosť, počet a termín vydania. Systém slúži predovšetkým pracovníkovi, ktorého úlohou je odevy objednávať 

a vydávať. Nákupcovi je pravidelne zasielaný report o blížiacom sa termíne pre zadanie objednávky, výpis typov odevov a veľkostí, 

ktoré je potrebné zaistiť, aby zamestnanci mohli dostať svoje pracovné odevy včas.

Pravidelný reporting

Aktuálny zoznam odevov a tabuľka veľkostí



Evidencia pridelených ochranných a pracovných pomôcok

DOVOLENKA

Spoločnosť oceňuje aj možnosti evidencie dovoleniek vo Fusio. Pracovníci môžu podávať žiadosti o dovolenku pohodlne elektronicky. 

Navyše možno pridávať poznámku, či môžu byť rušení, alebo si prajú na dovolenke nerušiť. O žiadosti je notifi káciou informovaný ich 

vedúci, ktorý ich môže v systéme schváliť. Pracovníci a nadriadení dostávajú pravidelné e-mailové reporty s prehľadom svojich 

plánovaných dovoleniek a aj kolegov. Všetci majú možnosť zobraziť si grafi cký prehľad dovoleniek svojich kolegov za zvolené obdobie.

Prehľad o prítomnosti a dosiahnuteľnosti kolegov

Notifi kácie a reporty

Prehľad plánovaných dovoleniek s poznámkami o možnosti vyrušenia pracovníka v prípade potreby



Grafi cký prehľad dovoleniek jednotlivých pracovníkov za požadované obdobie

PRIJATÁ POŠTA

Fusio pomáha v spoločnosti tiež s evidenciou, vyzdvihovaním prijatej pošty, správ a dátových schránok a odchádzajúcej pošty. 

Administratívne oddelenie oceňuje predovšetkým možnosť automatického či ručného sťahovania správ z dátovej schránky priamo do 

systému Fusio, kde sú správy ľahko pridelené príslušným pracovníkom na vybavenie. Je tak zabezpečené včasné vyzdvihnutie správ. 

Každý pracovník obdrží e-mailové upozornenie na novo pridelenú položku. V zozname sú evidované aj termíny, do kedy je potrebné 

záležitosť vybaviť a stav, či je položka vybavená. Príslušný pracovník  a jeho nadriadení dostávajú pravidelné e-mailové reporty so 

zoznamom nevybavenej pošty tak, aby nezostala žiadna položka prehliadnutá. 

Vo Fusio je evidovaná a archivovaná tiež prichádzajúca a odchádzajúca pošta, balíky, dopisy, faxové či e-mailové správy. Užívatelia 

oceňujú možnosť rýchleho vyhľadávania a fi ltrovania v zozname a archíve pošty.

Archív s možnosťou ľahkého vyhľadávania a fi ltrovania

Sťahovanie správ z dátovej schránky automaticky/ručne

Zabezpečenie včasného vyzdvihnutia dátových správ

Ľahké prerozdelenie pošty príslušným pracovníkom

Reporting o nových/zmenených položkách



Evidencia Prijatej pošty

E-mailový report s nevybavenou prijatou poštou

KONTAKTY

Spoločnosť používa Fusio tiež pre vedenie prehľadného zdieľania zoznamu kontaktov. Každý pracovník, ktorý má potrebné oprávnenie, 

môže v zozname ľahko a rýchlo vyhľadávať potrebné kontaktné údaje na fi rmu či konkrétnu kontaktnú osobu. Vďaka prepojeniu agendy 

Kontakty s databázou Ministerstva fi nancií - ARES, sú potrebné údaje na základe vyplnenia IČO fi rmy, doplnené systémom automaticky. 

Názov fi rmy, DIČ a adresa sú bez obáv použité pri vytváraní zmlúv a ďalších dokumentov, u ktorých hrozí i to, že by pri vyplnení 

chybných údajov mohli byť neplatné. Uložené kontaktné údaje sú automaticky spoľahlivo overené. 



Prehľadný zoznam s možnosťou rýchleho vyhľadávania a fi ltrovania

Zdieľanie kontaktných údajov naprieč spoločnosťou

Automatické  dopĺňanie údajov z databázy ARES

Vždy aktuálna správa dát

Automatické hľadanie duplicít a chýb v kontaktoch

Možnosť vyplnenia kontaktných údajov, na základe IČO fi rmy, automaticky z databázy ARES

EVIDENCIA OBJEDNÁVOK

Pomocou Fusio evidujú v spoločnosti Signal Projekt aj objednávkový proces, od záznamu základných údajov, akými sú Typ, 

číslo objednávky, Dodávateľ, Dátum prijatia, cez Schvaľovací a overovací proces, teda kto a kedy danú objednávku schválil 

a overil, Hľadanie termínov splatnosti a reporting, ukladanie najrôznejších Príloh, až po Export objednávok do Excelu, PDF či 

pohodlnú Tlač pomocou prednastavených Tlačových zostav.  Samozrejmosťou je aj možnosť rýchleho Filtrovania v zoznamoch. 



Ukážka užívateľského prostredia Fusio pre evidenciu objednávok

Pohodlná tlač vydanej objednávky prostredníctvom prednastavenej tlačovej zostavy

PREČO FUSIO?

Rýchla implementácia Ľahké prispôsobovanie Prehľadné reporty



PLÁNOVANIE ŠKOLENÍ  A REZERVÁCIE UČEBNÍ

V spoločnosti Signal Projekt využívajú Fusio tiež pre plánovanie termínov, dĺžky, miesta konania a lektorov pre jednotlivé školenia. 

Môžu tak ľahko rezervovať učebne a zobrazovať si grafi cky kalendár naplánovaných školení, v ktorom je možné ľahko listovať a fi ltrovať 

podľa požadovaných mesiacov. Do evidencie školení možno ľahko prikladať ľubovoľné Prílohy a všetko exportovať do Excelu/PDF.

Grafi cký náhľad obsadenosti učební a naplánovaných školení

Možnosť exportu rozvrhu do Excelu pre jeho ďalšie úpravy či pohodlnú tlač

Možnosť exportu rozvrhu do 

Excelu pre jeho ďalšie úpravy 

či pohodlnú tlač


