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Podnikový informační systém
HELIOS Green

poskytování on-line informací pro potřeby operativního i strategického řízení

HELIOS Green je moderní ERP systém, který Vám nabízí jednotné a přehledné pracovní prostředí,
komplexní podklady pro strategické rozhodování, kontrolu finančních toků a komfortní podporu platné
legislativy. HELIOS Green pokrývá mnoho oborových řešení a specifik Vašeho podnikání. Samozřejmostí
je spolehlivý a trvalý servis, který naši zákazníci velmi oceňují.

sjednocení procesů, zvýšení efektivity práce,
významné personální úspory a snižování provozních nákladů

Reporting

Operativní výstupy

uživatelská konfigurovatelnost informačního
systému podporující budoucí rozvoj a umožňující
reagovat na nejnovější potřeby a trendy

centralizace informačního systému (implementace jednotného řešení schopného pokrýt veškeré
procesy či integrovat řešení třetích stran)

Plánování

rozsáhlé možnosti manažerského vyhodnocování
v reálném čase podle vícerozměrných ukazatelů
mobilita řešení – přístup kdykoli a odkudkoli přes
mobilní zařízení, práce v offline režimu a následná
synchronizace

Controlling

HELIOS Green
také v CLOUDU.

Správa a řízení dokumentů

Workflow

B2C / B2B portál
EKONOMIKA

OBCHOD

SKLADY A LOGISTIKA

PROJEKTY A SERVIS

VÝROBA

PROVOZ

HR

Účetnictví a legislativa

CRM

Skladové hospodářství

Projektové řízení

TPV

Majetek

Mzdy

Výkaznictví

Marketing

Rabaty

Servisní zakázky

Kalkulace

Porady a úkoly

Legislativa

Fakturace

Obchodní příležitosti

Nákup a prodej

Plánování MRP

Skenování dokumentů

Personalistika

Pokladna

KPI

Forecasty, řízení zásob

Plánování a řízení
techniků

Kapacitní plánování

Objednávky

Recruiting

Nabídky

Hodnocení dodavatelů

Lékařské prohlídky

QR kódy / čárové kódy

Grafická plánovací
tabule

Provoz aut

Cenotvorba

SLA

Pracovní pomůcky

Zákaznický servis

Inventury

Řízení výroby

Knihy jízd

Pohledávky

Servisní tickety

Kreditní systém

Intrastat

Odvádění výroby

Docházka

Saldo

Helpdesk

Silniční daň

Benefity

WMS

Řízení kvality

Pracovní cesty

Smlouvy

Hotline

Datové schránky

Školení

Reklamace

GPS, doprava

ISO dokumentace

Vzdělávání

Banka
Cashflow

ISDOC

Evidence zařízení

Vyhodnocování zakázek

Zaměstnanecký portál
Pokladní systém
Integrace s MS office
CAD/PLM
EDI
Technický informační systém

Mobilní aplikace
pro HELIOS Green

Komunikace a integrace s ostatními systémy

Co o HELIOS Green říkají jeho uživatelé:
„HELIOS Green je správnou volbou. Umožňuje
pokrýt dynamicky se vyvíjející požadavky
společností skupiny STEFE, směřující k efektivnímu
řízení klíčových procesů.“

Mag. Josef Landschützer,
předseda představenstva, STEFE, a.s.

Spokojení zákazníci HELIOS Green:
„HELIOS Green nám umožňuje získat komplexní
informace nutné pro efektivní provoz a řízení
společnosti.“

Ing. Jan David,
manažer řízení projektů a ICT, Zeppelin CZ s.r.o.

Jsme vám nablízku,

Hradec
Králové

Praha

ať jste kdekoli

Ostrava

Brno
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Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních
systémů ERP. Již dvacet let přináší svým zákazníkům nejmodernější
technologie v oblasti podnikového softwaru. Díky tomu, že s našimi současnými a potenciálními zákazníky vedeme neustálý dialog,
máme přehled o aktuálních trendech na trhu a individuálních potřebách firem i branží, ve kterých působí.

Náš přístup
Vzhledem k tomu, že s našimi současnými a potenciálními zákazníky
vedeme neustálý dialog, máme přehled o aktuálních trendech na
trhu. Díky tomu dokážeme naplňovat potřeby jednotlivých společností podnikajících v různých odvětvích a průběžně se rozvíjet.

32 415

zákazníků

11

produktů

16

poboček

100
partnerů

Váš dodavatel informačního systému HELIOS

