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Podnikový informační systém   
HELIOS Orange
HELIOS Orange patří mezi nejrozšířenější podnikové informační systémy pro segment SME neboli 
malé a střední podniky. Tento informační systém je efektivním nástrojem nejen pro řízení firmy, ale 
také automatizuje rutinní operace, zefektivňuje provoz a snižuje náklady. Svou funkcionalitou pokrývá 
široké množství oborových řešení, a tím dokáže vyhovět těm nejnáročnějším požadavkům ze strany 
rozmanitých zákazníků. HELIOS Orange přesně reaguje na specifika a požadavky jednotlivých odvětví.

HELIOS Orange disponuje plnohodnotným Business Intelligence (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, 
což je z procesního hlediska efektivnější a není nutné kupovat řešení třetích 
stran za mnohem vyšší cenu. BI obsažené v informačním systému pokrývá 
kompletně celý reportovací cyklus od sběru dat z nejrůznějších zdrojů až 
po jejich prezentaci konečným uživatelům. Systém je otevřený pro úpravy, 
rozšiřování i prezentaci. 

Co o HELIOS Orange říkají jeho uživatelé:

Ing. Jan Kučera jr., BOHEMIA CARGO s.r.o.Miroslav Kubík, LOMAX & CO s.r.o.

„Nasazení nového informačního systému nám umožnilo 
optimalizovat podnikové procesy a zvýšit průtok 
zakázek našimi provozy. Například u produktivity práce 
odhadujeme zvýšení, jen díky HELIOS Orange, až o 20 %.“

„ERP systém HELIOS Orange nám nejen pomáhá denně
řešit operativu u velkého množství obchodních případů,
ale je nám i nápomocen při implementaci strategických
rozhodnutí ohledně inovace našich produktů.“
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HELIOS Orange, to je komplexní řešení pro moderní firmy.HELIOS Orange
také v CLOUDU.

Mobilní aplikace pro
HELIOS .Orange

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:

Insolvenční rejstřík na zaměstnance  
a organizaci.          

Nástroj Analytik s podporou prediktivní 
analýzy.

ePortál - nástroj pro přímou publikaci 
dat na web.

Mobilní aplikace - veškeré informace 
dostupné kdykoliv a kdekoliv.

Nabídko-poptávkové řízení + CRM.



Jsme vám nablízku, 
ať jste kdekoliv.

Asseco Solutions

Jsme součástí nadnárodního uskupení Asseco Solutions, nejvýznam-
nějšího producenta podnikových informačních systémů na evropském 
trhu. Uskupení vzniklo propojením několika subjektů zabývajících se 
v rámci skupiny ASSECO produkcí ERP systémů. Jednotlivé společnosti 
sídlí v Česku, Německu, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku a Itálii. 
Cílem uskupení je posílit obchod s produkty typu ERP v rámci této 
nadnárodní skupiny a tím i její konkurenceschopnost na světovém 
trhu. Již více než 25 let přinášíme svým zákazníkům nejmodernější 
technologie v oblasti podnikového softwaru. Zabýváme se vývojem, 
implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace 
všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. 

Asseco Solutions, a.s.

Zelený pruh 1560/99

140 02 Praha 4

Tel.: +420 244 104 111

Fax: +420 244 104 444

E-mail: info-CZ@assecosol.com

assecosolutions.com

32 500
zákazníků

17
produktů

18
poboček

100
partnerů

Váš dodavatel informačního systému HELIOS
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