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Sme organizačnou zložkou českej spoločnosti PROEBIZ s.r.o.. Špecializujeme sa na digitalizáciu
procesov firemných nákupov, verejného obstarávania a marketingu odberateľsko-dodávateľských
vzťahov v strednej Európe. K svojej činnosti využívame vlastné internetové aplikácie pod značkou
PROEBIZ. Aplikácie sú lokalizované do niekoľkých jazykov.
Produkty portfólia PROEBIZ sú pre zákazníkov atraktívne tým, že im umožňujú rýchlo a bez
významných nákladov získavať novú pridanú hodnotu formou digitalizácie e-bizových procesov.

Aplikácie vystupujúce pod značkou PROEBIZ:
PROEBIZ TENDERBOX – slúži k realizácií elektronických aukcií, Dopytov, Biddingu apod.
PROEBIZ JOSEPHINE – slúži k elektronickému podaniu ponúk v oblasti verejnej správy
PROEBIZ MARQUET – interný elektronický obchod – eshop
PROEBIZ WORKFLOW – slúži k elektronizácií nákupných požiadaviek
PROEBIZ BASE – zdieľaný katalóg kvalifikovaných dodávateľov
Od roku 2007 sa podieľame na organizácií nákupnej konferencie – festivalu eBF. Ide o jednu
z najväčších akcií v strednej Európe zameranou na digitalizáciu nákupu a verejného obstarávania. Jej
program sa obvykle odohráva po dobu troch dní v niekoľkých sálach súčasne, od roku 2020 vrátane
on-line formy.
V roku 2018 vznikol pri príprave dramaturgie konferencie eBF konzultačný tím viac ako päťdesiatich
špecialistov firemného nákupu a verejného obstarávania, Procurement Board, o ktorý sa firma opiera
pri vývojových a vzdelávacích aktivitách.

PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
info@proebiz.com, www.proebiz.com

V roku 2021 sme spoločne iniciovali vznik semestrálneho certifikovaného kurzu Digitálny nákupný
tím. Jeho obsah vznikol v spolupráci s tímom Procurement Board a certifikáciu zaštítil dekanát
Ekonomickej fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity.
V reakcií na covidovú situáciu vznikla streamovacia nákupná televízia PROCUREMENT BOARD TV,
ktorá prostredníctvom YouTube vysiela mesačne niekoľko desiatok cca polhodinových programov
v češtine, slovenčine, poľštine a angličtine.
Produkty portfólia PROEBIZ sú pre zákazníkov atraktívne tým, že im umožňujú rýchlo a bez
významných nákladov získavať pridanú hodnotu formou elektronizácie e-bizových procesov.

Riadime sa nasledujúcimi pravidlami:
• Pravidelne a intenzívne komunikujeme s našimi zákazníkmi a hľadáme pre nich optimálne, reálne
riešenia ich potrieb. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na vysokú úroveň našich služieb a na našu
rýchlu reakciu na ich požiadavky.
• Zameriavame sa na flexibilné riadenie spoločnosti s vysokou kapacitou realizácie zákaziek. Trvale
sledujeme informácie o trhu a okolitom prostredí. To nám umožňuje reagovať na budúce potreby
zákazníkov.
• V rámci zavedeného systému riadenia bezpečnosti informácií dôsledne dbáme na bezpečnost
informácií, a to ako u našich vlastných, tak i u našich obchodných partnerov a všetkých
zainteresovaných strán.
• Priebežne identifikujeme a vyhodnocujeme všetky riziká, ktoré sú s našou činnosťou a prevádzkou
systémov skupiny PROEBIZ spojené a prijímame na ne primerané bezpečnostné opatrenia.
• Elektronické nástroje skupiny PROEBIZ neustále monitorujú zodpovedné osoby, ktoré výstupy
vyhodnocujú a prijímajú adekvátne opatrenia k tomu, aby nedošlo k žiadnemu porušeniu
zmluvných podmienok, noriem či platných zákonov a vyhlášok príslušných štátov alebo Európskej
únie, ako obecných, tak i špecializovaných, pre prevádzku elektronických nástrojov.
• Neustále zvyšujeme kompetenciu, zodpovednosti a znalosti našich zamestnancov, ktorí sledujú
dianie v odbore, súvisiace právne predpisy a normy, ktoré sú nevyhnutné k udržaniu odbornosti
v našej profesií. Riadenie našej spoločnosti spočíva v tímovej práci.
• Od našich dodávateľov veľmi striktne a pod významnou zmluvnou sankciou vyžadujeme ochranu
informácií všetkých našich klientov a dodržovanie stanovených SLA parametrov pre prevádzku
systémov PROEBIZ.
• Vedenie spoločnosti sa zaväzuje uvoľňovať dostatočné zdroje na fungovanie a zlepšovanie
integrovaného systému riadenia a na prevádzku elektronických nástrojov PROEBIZ.

V Bratislave dňa 16. 9. 2021

Miloslav Kaplan
vedúci organizačnej zložky
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