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Informační systém pro malé
a středně velké společnosti

HELIOS Orange

Podnikový informační systém
HELIOS Orange
Rozšířený podnikový informační systém v segmentu SME (Small and Medium Enterprise).
HELIOS Orange je nástroj pro řízení firmy, automatizuje rutinní operace, zefektivňuje provoz
a snižuje náklady. Pokrývá široké množství oborových řešení.
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na trhu již od roku 1990
nejžádanější systém v segmentu malých a středních
firem, více než 6000 instalací v ČR a 290 na Slovensku, každoročně implementován u 300 nových
zákazníků
systém HELIOS Orange nabízí množství užitečných vlastností a funkcionalit, které jeho uživatelům
usnadňují a zefektivňují práci
komplexnost systému umožňuje pracovat s
daty napříč všemi firemními aktivitami, díky své
modulárnosti pak systém dokáže růst s firmou v
závislosti na rozšiřování jejích aktivit
otevřenost systému HELIOS Orange umožňuje dokonalé přizpůsobení všem požadavkům zákazníka
nadstandardní uživatelská podpora zahrnuje
hotline, včasnou aktualizaci legislativy, vývoj
nových funkcionalit dle potřeb uživatelů a také
pravidelnou péči
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systém nabízí širokou škálu specializovaných
řešení pro nejrůznější odvětví podnikání
je v něm integrována řada pokročilých nástrojů, jako
jsou např. workflow, finanční analýza, splátkování, business intelligence a další
systém v maximální míře podporuje a pomáhá řídit
podnikové procesy
HELIOS Orange je produktem českého vývojového
týmu, díky čemuž je garantována znalost zdejšího podnikatelského prostředí
od našich zákazníků pravidelně získáváme zpětnou
vazbu a připomínky neprodleně řešíme
pravidelně připravujeme pro naše zákazníky řadu
specializovaných akcí

Business Intelligence,
Workflow, Controlling,
Manažerské
vyhodnocování

Kvalitní řízení firmy střední velikosti, při němž se dnes dostává do hry velké množství informací,
se neobejde bez podpory informačního systému. Ten by měl obsahovat i některé sofistikované
nástroje určené právě pro práci manažerů. Mezi ně patří především Business Intelligence, Controlling, Reporting, Plánování, Workflow. V systému HELIOS Orange všechny tyto pomocníky
moderního manažera najdete.

Ekonomika, finanční
analýzy, Creditcheck

Aby bylo možné řídit firmu kvalitně a bezchybně i po stránce finanční a ekonomické, je třeba mít především jistotu, že informační systém je vždy nastaven dle aktuální legislativy. Finanční řízení se však
již dnes neobejde ani bez nástrojů, jakými jsou Controlling a Reporting, Finanční analýzy, Evidence
závazků a pohledávek či Práce s majetkem. Informační systém HELIOS Orange zajistí snadný přístup
k nejdůležitějším informacím.

Mzdy, personalistika,
docházka

Mzdy umožňují efektivní zpracování všech typů mezd, jednoduchou evidenci personálních a mzdových
údajů zaměstnanců nebo tisk potřebných sestav a formulářů pro jednotlivé úřady. Nábor zaměstnanců,
evidence a vyhodnocení jejich dovedností, následné vzdělávání a rozvoj - to vše jsou nepostradatelní IT
pomocníci moderního personalisty.

Výroba

Řízení výroby je specializovaná samostatná oblast, která by v každé výrobní firmě měla být úzce provázána
a propojena se základním ERP systémem. Mezi oblasti, které řeší specializovaná část informačního systému
určená právě pro řízení výroby, patří Technická příprava výroby, Řízení výroby, Kapacitní plánování a další. Systém také sleduje a řídí kooperace, zpracovává detailní kalkulace výrobku a porovnává plnění norem. Přináší informace o rozpracované výrobě v reálném čase, plánuje výrobu a nákup materiálu.

Obchodní proces,
podpora čárových kódů,
výstupy, controlling,
CRM, řízení marketingu

Jen s mírnou nadsázkou dnes platí, že není tak těžké vyrobit jako prodat. Identifikace potenciálních
zákazníků, efektivní řízení obchodních zástupců, snadné vyhodnocování obchodních aktivit – to je
jen několik z dlouhého seznamu činností, které jsou nezbytné pro kvalitní řízení obchodu a marketingu
v moderní firmě. HELIOS Orange vám pomůže přijít na to, jak získat nové zákazníky a neztratit ty
staré. Jak se svými zákazníky správně pracovat a zvýšit svůj zisk.

Oborová řešení HELIOS Orange
ověřená řešení přesně pro váš obor

HELIOS Orange disponuje množstvím tzv. oborových řešení, která přesně odrážejí specifika jednotlivých odvětví. Vývojoví partneři
v rámci projektu HELIOS Open neustále pracují na nových specializovaných aplikacích, takže HELIOS Orange dnes pokrývá prakticky všechny oblasti podnikání. Mezi ně patří například: Automobilová výroba, Elektrotechnická výroba, Energo, Doprava a přepravní
služby, Maloobchod, Velkoobchod, Potravinářství, Stavebnictví, Strojírenská výroba, Účetnictví, Výroba plastů a také Zemědělství.

Mnoho spokojených zákazníků

„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.“

Ing. Jan Kučera jr.,
ředitel společnosti, BOHEMIA CARGO 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 %.“

Miroslav Kubík,
ředitel, LOMAX & CO s.r.o.

Jsme vám
nablízku,
ať jste kdekoli
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Asseco Solutions
Jsme součástí nadnárodního uskupení Asseco Solutions - nejvýznamnějšího 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 a Švýcarsku. Cílem uskupení je
posílit obchod s produkty typu ERP v rámci této nadnárodní skupiny a tím i její konkurenceschopnost na světovém trhu.
Již dvacet 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.

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.

Váš dodavatel informačního systému
HELIOS Orange:

Kontakty
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@assecosol.com

www.helios.eu/orange
www.assecosolutions.eu

