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Vše, co jste si přáli.
Život přináší změny, a nejinak je tomu i v případě informačního systému HELIOS Orange, který 
navazuje na svou dosavadní kvalitu, spolehlivost a spokojenost v řadách svých uživatelů novou 
edicí s názvem iNUVIO. Zcela nové funkční pojetí tohoto systému s sebou přináší jednoduchost  
a srozumitelnost. Nová edice umožňuje uživateli pracovat rychleji, pohodlněji a efektivněji, navíc 
přináší i celou řadu funkcionálních novinek a vylepšení.  Edice iNUVIO reaguje na přání a požadavky 
svých uživatelů a zjednodušuje jejich cestu k důležitým informacím či akcím pouze na pár kliků.

Edice iNUVIO disponuje plnohodnotným Business Intelli-
gence (BI), které dává svým uživatelům ucelený a efektivní 
přístup k práci s firemními daty. Tato data mají mnohdy 
velký vliv na správnost strategických rozhodnutí a tím i na 
obchodní úspěch společnosti. BI je nativní součástí HELIOS 
Orange edice iNUVIO, což je z procesního hlediska efektiv-
nější a není nutné kupovat řešení třetích stran za mnohem 

vyšší cenu. BI obsažené v edici iNUVIO pokrývá kompletně 
celý reportovací cyklus od sběru dat z nejrůznějších zdrojů 
až po jejich prezentaci konečným uživatelům. Systém je ote-
vřený pro úpravy, rozšiřování i prezentaci. Uživatelé BI edice 
iNUVIO přistupují do plnohodnotného datového „skladu“  
a případná administrace uživatelských práv je snadná.

Cílem edice iNUVIO je poskytnout časovou úsporu svým 
uživatelům a tím zvýšit efektivitu jejich práce. Tomu napomáhá 
zcela nová ergonomie uživatelského prostředí jak z pohledu 
vzhledu (GUI), tak ovládání (UX). Rychlá dostupnost informací 
zajistí, že s edicí iNUVIO vám již nic neunikne. K dispozici máte 
tzv. notifikační centrum, které vám dá vždy vědět o důležitých 
událostech. Tak jako všichni známe práci s widgety a 
dashboardy na našich mobilních zařízeních, tak se s nimi setkáte  

i v HELIOS Orange edici iNUVIO. Je jen na vás, jaké informace 
a dashboardy nastavíte. iNUVIO navazuje na trend aplikací 
Windows 10 využíváním tzv. ribbonů. Určitě také oceníte 
funkci tzv. info panelu, která poskytuje uživateli nové možnosti 
zobrazení informací či jejich další zpracování. Edice iNUVIO 
navíc přináší i rozšířené možnosti ve vyhledávání a filtrování 
dat, díky čemuž je práce s velkým množstvím dat mnohem 
jednodušší.

HELIOS Orange v novém kabátu.

BI jako dárek.

 
 
 
 

 

Moderní vzhled a intuitivní ovládání 
vč. nových nástrojů customizace. 

Uživatelské dashboardy  
s předpřipravenou sadou widgetů 
(miniaplikací).

Moderní a do systému plně 
integrované řešení Business 
Intelligence. 

Notifikační centrum vč. podpory push 
notifikací.

Informační panel s funkcionalitou 
aktivních komentářů, náhledu na 
dokumenty a další. 

TOP 10 vychytávek edice iNUVIO

Insolvenční rejstřík na zaměstnance 
a organizaci.          

Nástroj Analytik s podporou 
prediktivní analýzy.

eReporty – nástroj pro přímou 
publikaci dat na web.

Nabídko-poptávkové řízení + CRM.

Mobilní aplikace - veškeré 
informace dostupné kdykoliv  
a kdekoliv.

A mnoho nových funkcionalit na úrovni jednotlivých 
agend. Více vychytávek najdete na www.inuvio.cz.



Spokojení zákazníci informačního systému HELIOS Orange edice iNUVIO:

• rozšíření cenotvorby na vstupu i výstupu,
• evidenční ceny pro výrobní čísla / šarže,
• rozšířená podpora práce s maržemi,
• podpora práce s historickými údaji na organizacích  

a bankovních spojeních na dokladech,
• práce s doklady přes více období,
• vizualizace stromové struktury ve skladech,
• rozšíření o alternativní párovací znak nad saldem,
• centralizované kontroly ekonomiky,
• přepracování algoritmu párování položek bankovních výpisů,
• návrhář zápočtů nad fakturami a dobropisy,

• podklady pro přiznání k dani z příjmu právnických osob,
• možnost odeslání elektronického podání na Daňový portál 

MF ČR v testovacím režimu,
• hromadné změny mzdových údajů včetně zadávání změn 

s budoucí platností,
• příprava nástupu do pracovního poměru,
• vylepšení změnového řízení v TPV,
• možnost přednastavení parametrů karet pro TPV na 

kmenové kartě,
• podpora kooperace v cizích měnách,
• optimalizace a řízení plánování tras vč. mapových 

podkladů – RINKAI.

Ivo Svoboda, ELGAS, s.r.o.

„Nové nástroje nabízené v oblasti firemní komunikace a 
prezentace dat doslova vystřelují tuto aplikaci na vyšší 
úroveň. Pořízením HELIOSu Orange edice iNUVIO jsme 
učinili rozhodující krok ke splnění strategického cíle – 
sjednocení firemních agend pod jedno ERP.“ 

Mgr. Petra Pilcová, GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

„Snadné ovládání a intuitivnost systému výrazně zefektiv-
ňují naši každodenní práci. HELIOS Orange edice iNUVIO 
ocenilo zejména naše HR oddělení, pro které je nyní 
zpracování mezd stovek zaměstnanců jednodušší než 
kdykoliv předtím.“

Mnoho nových funkcí, které oceníte.
Nový inovativní přístup byl aplikován také na úrovni jednotlivých modulů a přináší mnoho změn a novinek. Impulsem pro 
tyto změny byly především požadavky a přání uživatelů systému HELIOS Orange. Ať už tedy pracujete s účetnictvím, sklady, 
mzdami, výrobou nebo obchodem, všude najdete mnoho vylepšení, které vám usnadní a zpříjemní práci.

eReporty 
Modul vám umožní bezpečný a rychlý přístup k potřebným datům 
prostřednictvím webu. Svá data tak můžete jednoduše sdílet se svými 
obchodními partnery. Současně máte možnost informovat své odběratele 
o stavu jejich objednávky, výrobní zakázky či stavu zásob včetně jejich 
koncových cen. Sdílejte informace o saldu, kontaktních údajích či 
obchodních podmínkách a umožněte svým partnerům komunikovat 
elektronicky prostřednictvím jejich webového portálu.

Nabídko – poptávkové řízení a CRM
Na základě potřeb a přání našich zákazníků jsme přepracovali stávající 
řešení. Celý proces od identifikace poptávky, evidence obchodního 
případu, nabídkového řízení, vyhodnocení až po realizaci zakázky prošel  
výraznou změnou. Přibyly nové funkce, současně však došlo k zjednodu-
šení a přednastavení řešení včetně metodologie práce tak, aby jej bylo 
možné používat bez složité implementace.

Nové moduly, které si oblíbíte.
HELIOS Orange v edici iNUVIO přináší také zcela nové moduly, které reagují na aktuální trendy, potřeby a očekávání 
našich zákazníků. 

Toto jsou pouze některé z novinek, které jsme pro vás připravili. Další najdete na www.inuvio.cz, nebo se můžete 
zeptat svého obchodního garanta. Tímto ale určitě nekončíme a do edice iNUVIO budeme přidávat další vylepšení, 
které vám opět zpříjemní práci o něco víc.

U jednotlivých modulů oceníte například:



Váš dodavatel informačního systému HELIOS
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