
Případová studie
CAPEXUS s.r.o.



Společnost CAPEXUS navrhla 
a realizovala kanceláře na klíč pro více než 
400 firem, od velkých korporací po mladé 
dynamické startupy. Tým čítající více než
70 specialistů na architekturu, realizaci, 
projektové řízení a expertizu v oblasti 
pracovního prostředí se o nové klientské 
kanceláře stará v Praze a v Bratislavě. 

Představení 
našeho
klienta



Nemožnost flexibilně nakoupit drobný 
materiál v průběhu realizace

Problém s placením dopravcům, kteří 
přiváželi materiál na stavbu

Složitý proces vyúčtování
CCS karet

Obtížné placení online 
marketingových nákladů

Ruční práce při vyúčtování
všech nákladů

Horší kontrola nad veškerými výdaji 
firmy a cashflow

CAPEXUS a jeho projektoví manažeři se při 
návrzích a realizaci kanceláří dostávali do situací, 
ve kterých nebylo možné operativně platit 
za drobné nákupy na stavbě. Veškeré výdaje se 
řešily skrze hotovostní pokladnu. 

Problémy, 
které 
CAPEXUS měl

• Zaměřovat se na to, v čem jsme dobří, a nikoliv
na administrativu

• Eliminovat hotovostní transakce

• Bezpapírové a rychlé vyúčtování firemních nákladů 
spojené s realizacemi

• Možnost flexibilně dobíjet peníze jednotlivým 
projektovým manažerům

• Dát zaměstnancům jiný nástroj než klasické bankovní 
firemní karty

• Napojení na interní ERP

• Rychlejší přehled o projektových nákladech

• Sloučení agendy spojené s firemními cestami do jednoho 
nástroje

• Jednoduchý a srozumitelný nástroj pro všechny 
zaměstnance

Cíle a 
požadavky 
projektu



„Fidoo nám představilo, jak se může náš proces přenést 
do opravdu moderního nástroje, který je pro každého 
zaměstnance pochopitelný a jednoduchý na používání. 
Navíc jsme kromě placení v hobby marketech či 
řemeslníkům a dopravcům pochopili, že Fidoo karty 
můžeme využívat i jako náhradu CCS karet, a mít tak 
všechno v jednom systému. Navíc napojeného přímo 
do našeho firemního ERP.“

Ing. Daniel Matula MRICS
Managing Partner, CAPEXUS

Proč si 
CAPEXUS 
vybral Fidoo

Jaké řešení 
Fidoo
nasadilo

 Zmapování všech hotovostních plateb ve firmě

a jejich přenesení do Fidoo

 Vytvoření sběrného účtu pro dobíjení karet

 Vystavení předplacených platebních karet

pro zaměstnance

 Mobilní aplikace s možností vyfocení účtenky, 

sledování zůstatku na kartě, zobrazení PINu

 Webová aplikace pro komplexní správu karet, 

uživatelů, nabíjení karet

 Napojení na firemní ERP systém

 Objednávání karet přes Fidoo aplikaci

 Náhradu CCS karet a začlenění čerpání pohonných 

hmot pod jednu agendu

 Distribuci peněz bez nutnosti navštívit pokladnu

 Flexibilní žádost o dobití v průběhu realizace stavby



Přínosy služby Fidoo pro zaměstnance

Přínosy služby Fidoo pro CAPEXUS

Záloha bez potřeby výběru 
hotovosti z pokladny

Flexibilní navýšení zálohy 
v průběhu realizace

Bezpapírové a rychlé 
vyúčtování nákladů

Bezpečnost na stavbách 
bez hotovosti

Zaměstnanci nemusí na stavby nosit hotovost a každý měsíc trávit 
čas s papírovým vyúčtováním nákladů.

Firma získala mnohem lepší přehled o projektových nákladech 
a zároveň má flexibilní nástroj pro rychlou distribuci firemních financí.

Vystavování platebních 
karet

Snadné nabíjení
karet

Jednoduché a rychlé 
zpracování transakcí

Integrace řešení 
s interním ERP systémem

Snížení nákladů a úspora času 
spojených s vyúčtováním

rychlejší 
zpracování 
vyúčtováníx

hotovostních 
transakcí 
na stavbě%

Přehlednost aplikace
a jednoduchost ovládání



Co říká o 
službě Fidoo 
CAPEXUS

Jaká je 
Fidoo story
z realizace

„CAPEXUS odvádí skvělou práci při návrzích
a realizacích moderních kancelářských prostor. Když 

jsme s panem Matulou mluvili o tom, jak vypadají 
jejich interní procesy spojené s firemními financemi, 

prostě jsme jim museli pomoci. Máme naprosté 
souznění v tom, že každý má dělat to, v čem je 

nejlepší. CAPEXUS dělá úžasné interiéry, Fidoo za ně 
vyřešení platby kartou a firemní vyúčtování.“

Petr Herzmann
Spolumajitel a COO Direct Fidoo

“Když jsme Fidoo představili našim zaměstnancům, 
byl jsem překvapen, jak rychle se na něj adaptovali. 
Najednou už nikdo nechtěl nosit po kapsách firemní 
hotovost. Pohodlnost, s jakou mohou zaplatit, vyfotit 
účtenku a odeslat ji ke schválení, je prostě úžasná.
K tomu všechna data propadávají do naše firemního 
ERP systému. Navíc teď máme mnohem lepší 
a rychlejší přehled o nákladech na jednotlivé 
projekty. Teď už jenom potřebujeme, aby i řemeslníci 
začali nosit terminály a my mohli platit kartami 
i jim.”

Ing. Daniel Matula MRICS
Managing Partner, CAPEXUS



Skoncujte i ve vaší firmě
s nesmyslnou prací, která 

nikoho nebaví

Direct Fidoo a.s.
A7 Office Center
U průhonu 1589/13a
170 00 Praha 7 – Holešovice

www.fidoo.com
info@fidoo.com
+420 290 290 290

Navštivte CAPEXUS
a prohlédněte si jejich práci

https://www.capexus.cz/

