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Predstavenie spoločnosti

MORAVIA PROPAG s.r.o. pôsobí v oblasti marketingu už viac než 20 rokov 
a jej pobočky pokrývajú Európu aj regióny Ázie a Afriky. Ide o silnú a stabilnú 
spoločnosť orientovanú na potreby zákazníka a individualizáciu značiek.

V jej portfóliu nájdete tak štandardné, ako aj vysoko individualizované reklamné 
predmety. Medzi kľúčové komodity patrí výroba a predaj slnečníkov, POS, 

reklamných predmetov a textilu na mieru potrebám klientov.

Spoločnosť MORAVIA PROPAG sa podieľa na merchandisingových 
aktivitách jej partnerov pri zastrešení medzinárodných 
projektov. Medzi jej posledné veľké úspešné projekty patrí napr. 
merchandisingové produkty pre jedného z hlavných partnerov 
EURO 2012 - Coca-Cola.

Veľmi aktívne sa venujú vývoju nových produktov, a to nielen 
s použitím neštandardných materiálov a technológií, ale aj 
vlastných jedinečných dizajnov. To všetko vďaka vlastnému 
kreatívnemu a dizajnovému zázemiu.

Cieľom spoločnosti MORAVIA PROPAG je pomáhať zákazníkom byť úspešnými.

Prečo tu potrebovali Fusio?

Logistici v spoločnosti MORAVIA PROPAG musia riešiť zložitý proces cestnej a námornej prepravy od samotnej 
objednávky až po finálne dodanie k zákazníkovi. Potrebovali teda praktický nástroj, ako mať tento proces plne pod 
kontrolou, ako ustrážiť termíny prepravy a ako zdieľať informácie v rámci pracovného tímu.



AKO IM FUSIO POMÁHA?

 
Evidenicia Námornej prepravy

Hlavné výhody Fusio:

 � Stráženie termínov prepráv
 � Zdieľanie informácií a workflow
 � Zasielanie reportov nákupcom a obchodníkom
 � Automatický reporting zmien v Preprave
 � Zadávanie a vyhodnocovanie dopytu
 � Agenda Úlohy: sledovanie a prideľovanie čiastkových úloh v rámci jednotlivých druhov prepravy

Zoznam Námornej prepravy s potrebnými evidenciami od objednávok až po dodanie tovaru k zákazníkovi. Automatické 
stráženie termínov a zasielanie reportov nákupcom i obchodníkom. Reporting zmien. Proces zadávania a vyhodnocovania 
dopytu. Zdieľanie informácií a workflow. (Údaje na obrázku sú fiktívne).

Fusio v spoločnosti MORAVIA PROPAG pomáha s organizáciou námornej a cestnej prepravy.

„Na software FUSIO od spoločnosti ANTS sme ocenili univerzálnosť vlastného 
nastavenia a rýchlosť implementácie.“ Hovorí Ing. Michal Pumprla, manažér logistiky 
v Moravia Propag



Evidencia Cestnej prepravy

Zoznam Cestnej prepravy s potrebnými evidenciami od objednávok až po dodanie tovaru k zákazníkovi. Automatické 
stráženie termínov a zasielanie reportov nákupcom i obchodníkom. Reporting zmien. Proces zadávania a vyhodnocovania 
dopytu. Zdieľanie informácií a workflow. (Údaje na obrázku sú fiktívne).

Formulár na zadanie novej položky do zoznamu Námornej prepravy. Vzhľad aj požadované údaje si užívateľ môže ľahko 
nastaviť v intuitívnom systémovom editore. (Údaje na obrázku sú fiktívne).



„Oceňujeme automatický reporting zmien v Preprave, ktorý sme si vo Fusio mohli sami 
nastaviť. Rovnako vyriešený proces zadávania a vyhodnocovania dopytu nám veľmi 
pomohol a zefektívnil prácu. Agenda Úlohy nám umožňuje sledovanie a prideľovanie 
čiastkových úloh v rámci jednotlivých druhov prepravy.“

Ing. Michal Pumprla, manažér logistiky v Moravia Propag

„So softwarom FUSIO sme veľmi spokojní, komunikácia so zamestnancami spoločnosti 
ANTS ohľadom špecifikácie agend podľa našich potrieb bola na profesionálnej úrovni 
a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať i v budúcnosti.“

Ing. Michal Pumprla, manažér logistiky v Moravia Propag

Okrem evidencie pre logistiku využíva spoločnosť MORAVIA PROPAG systém Fusio tiež na vedenie 
ostatných firemných agend, akými sú Kontakty a Firmy, či evidencia a zadávanie úloh.

Úlohy

Agenda Úlohy slúži na zadávanie, evidenciu, reporting, záznam stavu plnenia úloh, pridávanie 
poznámky a jednoduchú prípravu podkladov na porady pracovných tímov.

Kontakty

V záložke Kontakty je prehľadný zoznam firiem, pracovníkov a osobných kontaktov každého 
užívateľa. K dispozícii je rýchle filtrovanie a vyhľadávanie. Pri kontaktoch je možné evidovať 
prílohy, zobrazovať históriu volania či priamo vytáčať hovory z prostredia aplikácie (vďaka 
prepojeniu s telefónnym systémom).


