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Vybavenie a zariadenia kancelárií ako súčasť 
integrovaného facility managementu – case study 
Slovenská sporiteľňa a.s.

• - Kancelária sro

• - dovoz a distribúcia kancelárskych potrieb a zariadenia pre kancelárie

• - ISO 9001 a 14 001

• - výroba papierenských výrobkov a marketingových materiálov
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Integrovaný Facility Management

• - výberové konanie externou spoločnosťou pre jednotlivé druhy 

tovarov a služieb, rok 2005

• - výber základných produktov,

• - priebeh skúšania, ako poistka fungovania

• - obslužnosť viac ako 200 pobočiek

• - postupné navyšovanie položiek, a rozširovanie spektra tovarov
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Integrovaný Facility Management
od malých výrobkov po veľké produkty, tlačoviny

Kancelária s.r.o., tel: 02/4487 3528, mail: kancelaria@kancelaria-ba.sk,  www:kancelaria-ba.sk



Postupný nárast produktov a služieb
- jedno miesto pre riešenie, zjednodušenie 
komunikácie – jedno oddelenie pre 200 pobočiek
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Etické a efektívne riešenia -
šetrenie času pri riešení dovnútra i navonok

• - požiadavky a komunikácia pobočiek v jednom mieste

• - efektivity pre logistiku, výrobu, balenie a vyskladnenie

• - časová efektivity pre jednotlivých pracovníkov

• - procesy idú do jednoduchosti v komunikácii, 

• - ako súčasť jedného týmu
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Etické a efektívne riešenia -
šetrenie času pri riešení dovnútra i navonok

Rozdelenie logistiky, výroby, rozvozu 
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Etické a efektívne riešenia -
šetrenie času pri riešení dovnútra i navonok

- Menšie zaťaženie pri vyhľadávaní dodávateľa, množstva objednávok

- Prebiehajúce procesy sú jednoduchšie

- Ľahšia komunikácia, pre riešenie požiadaviek 
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Integrovaný Facility Mangement

Ďakujem za pozornosť
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