
Centrum technických služieb Kuřim je obchodná fi rma, ktorá sa zaoberá predovšetkým poskytovaním 

verejne prospešných služieb ako celku. Obstaráva zvoz a likvidáciu odpadu, prevádzkuje zberné 

dvory, udržuje verejnú zeleň, zabezpečuje dopravnú činnosť, prepravuje a nakladá materiál, udržuje 

komunikácie a verejné osvetlenie. 

Pre zabezpečenie týchto činností využívajú technické služby široké spektrum mechanizácie, ako sú 

nákladné automobily, kontajnery, nosiče, kosačky, krovinorezy, zametače, kropiace vozy, pracovné 

plošiny a podobne. 

Centrum technických služieb zamestnáva v priemere okolo 30 zamestnancov. 

Mestské služby Rousínov sú príspevkovou organizáciou mesta a zabezpečujú, podobne 

ako v prípade technických služieb Kuřim, správu, údržbu, prevádzku a opravy hnuteľného 

a nehnuteľného majetku mesta Rousínov. 

 

Ako tu pomáha Fusio? 

V Centre technických služieb Kuřim pomáha systém Fusio predovšetkým so správou mechanizácie, objednávok a zmlúv. Vďaka Fusio 

tu majú prehľad o prijatých objednávkach, zaevidovaných zmluvách i vyťaženosti a stavu automobilov, strojov a príslušenstva. 

U Mestských služieb Rousínov oceňujú užívatelia Fusio predovšetkým ľahkú a prehľadnú evidenciu dochádzky a pracovných výkazov, 

pracovných a ochranných pomôcok, plánovač úloh a zoznam kontaktov a fi riem s možnosťou rýchleho vytočenia telefónneho čísla 

priamo z aplikácie, rýchlym vyhľadávaním potrebného kontaktu a prípadných poznámok. Vďaka systému Fusio a evidencii pracovných 

činností tu môžu napríklad ľahko vyhodnotiť efektivitu práce a náklady práce spojené s konkrétnymi pracovnými činnosťami. 

Pracovníci mestských technických služieb oceňujú, že sú dobre informovaní o dôležitých udalostiach vďaka ľahkému zdieľaniu 

informácií v rámci pracovného tímu a automatickému reportingu zo záznamov Fusio do ich e-mailov. Pravidelné reporty obdržia 

z Fusio vždy podľa svojich potrieb na základe možnosti fl exibilného nastavenia prehľadov v intuitívnom systémovom editore. 

Fusio pre mestské 
a technické služby

[Prípadová štúdia]

Predstavenie spoločnosti



SPRÁVA MECHANIZÁCIE A EVIDENCIE VOZIDIEL

Ukážka formulára pre záznam novej položky do zoznamu mechanizácie. Vypĺňanie prvotných informácií je uľahčené vybaľovacími 

zoznamami s ponukou. Po zadaní potrebných údajov a termínov systém automaticky postráži platnosti poistných zmlúv, technických 

prehliadok, záručnú dobu a pod. V prípade potreby môže zasielať príslušným pracovníkom napríklad reporty o blížiacom sa konci 

platnosti zmlúv atď. 

Fusio umožňuje správcom mechanizácie 

a vozového parku prehľadne evidovať automobily, 

stroje a príslušenstvo. V systéme je zaznamenané, 

ktorému zamestnancovi je zariadenie pridelené 

a kto je dodávateľom, ďalej výrobné čísla, poistné 

zmluvy, dátum obstarania, platnosť záruky 

a plánovaný dátum vyradenia.

V podzoznamoch možno pri jednotlivých položkách 

mechanizácie evidovať konkrétne aktivity ako STK, 

údržbu či servis, ich termíny, dátumy platnosti, náklady a pod. 

Užívatelia tak ľahko zistia, na akú objednávku sa zariadenie aktuálne využíva alebo plánuje využiť, majú prehľad o vyťaženosti strojov, 

predpokladaných údržbách a platnostiach poistných zmlúv a servisných a technických prehliadkach. 

Ďalej Fusio umožňuje prikladať skeny zmlúv a ostatné súbory ako Prílohy. 

Pre ľahké vyhľadávanie v zoznamoch slúžia rýchle a preddefi nované fi ltre. 



O dôležitých termínoch a udalostiach sú príslušní užívatelia informovaní prostredníctvom pravidelne generovaných e-mailových reportov 

automaticky odosielaných podľa nastavenia a potrieb užívateľov. Reporty môžu užívateľov informovať napríklad o blížiacom sa konci 

platnosti poistiek či servisných prehliadok, aktuálnom či plánovanom vyťažení mechanizácie, naplánovaných údržbách a pod. 

Ukážka zoznamu mechanizácie. Ku každej položke z Hlavného zoznamu sú priradené položky v Podzoznamoch. Užívatelia tak majú rýchly 

komplexný prehľad o aktivitách, zmluvách a ostatných dátumoch naviazaných na danú položku mechanizácie. Vyhľadávanie v zoznamoch 

uľahčujú rýchle a preddefi nované fi ltre

OBJEDNÁVKY A ZMLUVY
 

Oprávnení užívatelia majú vo Fusio k dispozícii prehľad objednávok a zmlúv. Môžu ľahko zabezpečiť, v akom stave sa daná objednávka 

aktuálne nachádza – či sa spracováva, je prijatá, zaplatená a pod., majú po ruke informáciu o dátume prijatia, termíne realizácie, alebo 

si môžu zobraziť náhľad príslušnej zmluvy. 

V zozname objednávok je evidovaný aj spôsob prijatia objednavky – e-mail, telefón, či osobná schôdzka, ďalej číslo objednávky, 

odberateľ, typ objednávky – jednorazová, dlhodobá, celoročná a pod. K jednotlivým objednávkam možno prílohou prikladať skeny 

zmlúv a ostatné súbory či dokumety.

PREČO FUSIO?

Rýchla implementácia Ľahké prispôsobovanie Prehľadné reporty



Nad zoznamami je možné ľahko zobrazovať rôzne typy grafov pre štatistické a manažérske vyhodnotenie dát.

Ukážka zoznamu objednávok s priloženými skenami dokumentov v podzozname každej položky

Ukážka grafi ckého zobrazenia objednávok aktuálne sa nachádzajúcich v stave Prijatá, Zaplatená alebo Spracováva sa 



Fusio ponúka užívateľom tiež možnosť rýchleho vyhľadávania zmluvy v zozname, kde sú pri každej zmluve evidované aj ďalšie potrebné 

údaje a popisy a v podzozname tiež dodatky, prílohy a objednávky, z ktorých vyplývajú konkrétne zmluvy. 

Ukážka zoznamu zmlúv. Ku každej zmluve je v Podzozname priradená Objednávka, Dodatky a skeny zmlúv a ostatné Prílohy. Vďaka 

previazaniu agend Zmluvy a Objednávky získajú užívatelia okamžitý komplexný prehľad

PRISPÔSOBIVOSŤ

Intuitívny systémový editor umožňuje fl exibilné zmeny vo funkciách, vizuále a v procesoch systému Fusio



Vďaka intuitívnemu systémovému editoru si môžu užívatelia s prideleným oprávením ľahko zadefi novať napríklad novú agendu, novú 

položku v existujúcej agende či novú akciu alebo inú potrebnú funkciu Fusio. 

PRACOVNÉ VÝKAZY, AKTIVITY A DOCHÁDZKA

V systéme Fusio možno ľahko evidovať dochádzku a pracovné činnosti. Dáta z týchto evidencií sú priradené pod príslušné Kapitoly 

a Podkapitoly. Vďaka takémuto usporiadaniu možno následne ľahko vyhodnotiť, koľko času ktorý pracovník odpracoval pre danú 

činnosť či objednávku, koľko kilometrov najazdil služobným autom a aké vysoké náklady na danú Kapitolu v určitom mesiaci 

spoločnosť vynaložila. 

Ukážka agendy Dochádzka s možnosťou rýchleho fi ltrovania záznamov podľa mesiacov, kapitol a pod. Ku každej položke dochádzky 

možno v Podzozname nahrať súbor s Prílohou 

Zo zoznamu dochádzka možno napríklad ľahko vyfi ltrovať informáciu – ako dlho, koľko a ktorí zamestnanci 

pracovali v mesiaci november pod kapitolou Údržba zelene pre mesto a s akými vysokými nákladmi.



Grafi cké zobrazenie dĺžok jednotlivých pracovných činností v rámci celkovej dochádzky pracovníka

Ukážka formulára pre zadanie 

pracovného výkazu a pracovných 

činností. Činnosti sú pomocou 

rozbaľovacieho menu 

s predvýberom automaticky 

zaradené do Kapitol a Podkapitol 

pre možnosť následného 

vyhodnocovania 



PLÁNOVAČ ÚLOH

Systém Fusio umožňuje užívateľom ľahké zadávanie úloh sebe, svojim kolegom či podriadeným a následný rýchly prehľad o stave ich 

plnenia či problémov s ich riešením. Fusio reporting umožňuje fl exibilné nastavenie automatického zasielania e-mailových upozornení 

napríklad na nesplnené úlohy po termíne a pod. Pri zadaní novej úlohy je pracovník, ktorému bola úloha pridelená, informovaný 

e-mailovou správou o podrobnostiach k zadanej činnosti. 

Ukážka agendy Úlohy s možnosťou 

rýchleho vyhľadávania pomocou 

preddefi novaných fi ltrov

Ukážka e-mailového reportu so 

zoznamom nevybavených úloh. 

Úlohy po termíne vybavenia sú 

označené červenou



OCHRANNÉ POMÔCKY A PRACOVNÉ POMÔCKY

Fusio mestským službám pomáha tiež s evidenciou a pravidelným prideľovaním pracovných pomôcok zamestnancom. Vďaka systému 

Fusio majú užívatelia rýchly prehľad o tom, komu a kedy má byť daná pracovná pomôcka pridelená.

Ukážka zoznamu zamestnancov a pridelených pracovných pomôcok. Červenou sú označené položky po termíne, na ktoré má daný 

pracovník nárok. Systém umožňuje ukladanie príloh v podzoznamoch

Ukážka formulára pre 

zadanie nároku na 

pracovné pomôcky 

u konkrétneho 

zamestnanca. Po 

prvotnom vložení 

údajov systém 

postráži príslušnú 

periódu, v akej má 

zamestnanec nárok 

na novú pomôcku 

a pomocou reportov 

o tom informuje 

zodpovedných 

pracovníkov. 

Zadávanie dát 

uľahčuje rozbaľovanie 

menu s možnosťou 

výberu. 



UŽÍVATELIA

Ukážka zoznamu zamestnancov s možnosťou rýchleho vyhľadávania podľa pracovného zaradenia, konkrétnych projektov a ďalších kritérií. 

Agenda ponúka komplexný prehľad o pracovníkoch vrátane Dochádzky, Úloh, Pracovných pomôcok, Evidencie vozidiel a ďalších Príloh

KONTAKTY 

Ukážka agendy Kontakty s Hlavným zoznamom a Podzoznamami s kontaktnými osobami. Príloha Kontakty umožňuje rýchle vyhľadávanie 

kontaktu a zahájenie hovoru priamo z aplikácie Fusio


