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AGAEX
toZ rodzinnaóZ prężnieZ rozwijającaZ sięZ firmaóZ którejZ korzenieZ sięgająZ ladZ

6XMtychZ ubiegłegoZ wiekuhZ OdZ początkuZ działalnościZ związanaZ byłaZ zZ

metaloplastykąhZ LataZ praktykiZ sprawiłyóZ żeZ dziśZ firmaZ wyróżniaZ sięZ naZ

rynkuZ Z specjalizacjąZwZ takichZdziedzinachZ jakZobróbkaZ stalióZprodukcjaZ

balustradZ iZ ogrodzeńóZ tablicZ reklamowychóZ literZ przestrzennychóZ

kasetonówZorazZelewacjiZzZpłytZkompozytowychhZ

AgaExZ toZ równieżZ usługiZ zaawansowaneZ związaneZ zZ serwisemZ

technicznymZ obiektówZ iZ infrastrukturyZ marketówZ naZ terenieZ PolskiZ iZ

zagranicąhZ

OutsourcingZ usługZ technicznychZ realizowanyZ jestZ poprzezZ siećZ

wykwalifikowanychZpracownikówZzZwielobranżowymZdoświadczeniemh

POTRZEBA
DecyzjaZ oZ rozpoczęciuZ poszukiwaniaZ systemuZ doZ obsługiZ zgłoszeńZ byłaZ
podyktowanaZ koniecznościąZ przeniesieniaZ bazyZ wiedzyZ zZ programuZ MSZ
ExcelZ doZ narzędziaZ umożliwiającegoZ lepsząZ analizęZ zgłoszeńZ iZ ichZ obiegZ
pomiędzyZnasząZfirmąóZaZfirmamiZKlientówhZ

DoszliśmyZ doZ momentuóZ wZ którymZ zarządzanieZ danymiZ zgłoszeńóZ ichZ
analiząZorazZraportamiZzabierałoZzbytZdużoZczasuhZSzczególnieZzeZwzględuZ
naZproblemyZzeZwspółdzieleniemZtychZdanychZorazZwyznaczaniemZosóbZ
odpowiedzialnychZzaZprowadzenieZzgłoszeńhZ

DodatkowąZkwestiąZbyłoZutrudnienieZzwiązaneZzZdoboremZodpowiednichZ
podwykonawcówZ naZ podstawieZ historiiZ współpracyZ zZ nasząZ firmąóZ
określeniemZjakościZzrealizowanychZpracZorazZoptymalizacjaZzeZwzględuZ
naZdobórZodległościZiZwyliczanieZczasuZdotarciaZdoZnaszychZKlientówhZZZ

TeZwszystkieZelementyZudałoZsięZrozwiązaćZiZpołączyćZ

wZjednymZnarzędziuZjakimZjestZOTRSh

PomysłyZ naZ rozbudowęZ środowiskaZ podZ kątemZ

potrzebZ AgaExZ zostałyZ zrealizowaneZ przezZ IntalioZ wZ

sposóbZprofesjonalnyhZZZZ

NoweJwyzwaniaJiJkierunkiJdziałaniaJnaszejJfirmyJsprawiły,JżeJbrakJsprawnegoJrozwiązaniaJdlaJpotrzebJ
zarządzaniaJzgłoszeniamiJiJzleceniamiJstałJsięJprzeszkodąJwJnaszymJrozwoju.JJWdrożenieJOTRSa
okazałoJsięJtrafnąJdecyzjąJwJusprawnieniuJzarządzadzaniaJnaszymiJusługami.
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