
Helios Easy
integrované řešení pro řízení



Skupina ASSECO 
je jedním 
z nejvýznamnějších 
softwarových domů 
ve střední Evropě. 

Chcete držet své náklady více pod kontrolou?

Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou návratnost?

Chcete při tom všem držet krok s dobou – být inovativní a flexibilní?

A to vše díky JEDNODUCHÉMU NÁSTROJI?

Představujeme Vám novinku mezi ERP systémy 
– Helios Easy. Díky němu se vám to vše SNADNO podaří!

Asseco Solution a.s.

Dodavatel řešení pro účetní, ekonomické,  logistické, výrobní a personální 
aktivity v komerčních subjektech i veřejné správě.



Helios Easy 
řízení a rozhodování 
Helios Easy je integrované řešení pro řízení, které ovlivní výkon firmy a podpoří předvídání 
a rozhodování na všech úrovních:

Rozvoj aktivit v zahraničí
Interní a externí spolupráci na zakázkách
Integraci klíčových dat na jednom místě
Zlepšení péče o zákazníky
Podporu zaměstnanců a jejich rozvoj
Kontrolu provozních nákladů a  návratnosti investic

Helios Easy je připraven pro snadný a  rychlý rozjezd bez vysokých počátečních investic 
s možností jednoduchého přístupu a analýzy informací potřebných pro rozhodování. 

Helios Easy Intelligence je nástroj pro práci s daty na všech úrovních a společně s Helios 

Easy Controlling poskytuje kontrolní mechanizmy s jednoduchou možností tvorby výkazů, 
reportů, grafů a kontingenčních tabulek.

Systémy Helios používá 
ve střední Evropě více 
než 5000 firem různé 
velikosti i zaměření  



Asseco Solutions a.s., 
klade velký důraz 
na jednoduchost 
ovládání systémů 
Helios a dostupnost 
podpory všem jejich 
uživatelům.

Helios Easy 
ovládání, nastavení a podpora 

Helios Easy klade důraz na jednoduché a jednotné ovládání, které umožňuje bez problémů 
instalovat, zprovoznit všechny části systému a pracovat s nimi.  

Helios Easy Redefinition je sada pravidel, číselníků, přehledů, reportů, které vám umožní 
používat systém bezprostředně po instalaci. 
 
Helios Easy Wiki je stále aktuální elektronická dokumentace dostupná z jakéhokoliv místa 
na světě, kde naleznete informaci ke všem částem systému Helios Easy.

Helios Easy Education je sada základních školení, které v případě zájmu či potřeby vám 
pomohou vzdělávat vaše zaměstnance jak v oblasti ovládání systému, tak i v oblasti legis-
lativní nebo využívání nadstavbových a doplňkových funkcích systému.

Helios Easy Hot-Line je služba, která je k dispozici po celou pracovní dobu a kde vám naši 
odborníci pomohou či odpovědí na vaše dotazy související s používáním systému Helios Easy.

Helios Easy On-Line je služba prostřednictvím které můžete systém Helios Easy používat 
odkudkoliv a bez nutnosti instalace na váš počítač nebo počítač vašich kolegů a pertnerů.
reportů, grafů a kontingenčních tabulek.



Helios Easy 
jednoznačné přínosy pro vaši firmu                       
Snížíte náklady a dodací lhůty … Globalizace a hyperkonkurence vás nutí snižo-
vat náklady a zvyšovat efektivitu a reaktivitu. Helios Easy automatizuje a inte-
gruje procesy řízení přes všechny oblasti firemních aktivit. S Helios Easy máte 
přístup k údajům týkajících se vaší činnosti v reálném čase a máte maximální 
kontrolu nad svým rozpočtem. 

podpora spolupráce a koordinace prací
Všechny vaše pobočky, kanceláře nebo dceřinné společnosti mají mož-
nost sdílet společné informace a podílet se na řešení podnikových činností 
v souladu s  jednotnými firemními procesy, přičemž každý má možnost si 
zvolit vlastní jazyk, způsob zobrazení dat nebo používat tiskové formuláře 
v požadovaném  jazyce a nebo používané měně.

zvýšení spokojenosti zákazníků
Vzdálený přístup prostřednictvím Helios Easy Webklient, webově oriento-
vané architektury, přínaší zásadní podporu především v  oblasti zlepšování 
vztahů se zákazníky a budování zákaznické loajality. Umožňuje operativně 
a z jakéhokoliv místa reagovat na aktuální požadavky zákazníků a partnerů.

nové příležitosti k růstu
Operativní a rychlý přístup k informacím, ať už ve formě tabulek, grafů nebo re-
portů, jako jsou obchodní ukazatele, aktiva společnosti, dostupnost materiálu, 
analýzy prodejnosti a jiné, může nejenom zlepšovat vztahy se zákazníky, ale také 
podporovat kvalitu a rychlost  nejenom strategického rozhodování.

Zdroj: CVIS 2009. 
Hodnoceno 62 All-in-One ERP 
systémů (z  celkového počtu 80 
ERP systémů) dodávaných v  ČR. 
Segment malých firem (dle EK) 
zahrnuje celkem 8 108 referencí. 

Údaje v závorce vyjadřují meziroční 
změnu.
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All-in-One ERP systémy v segmentu malých firem 
podle počtu implementací



Helios Easy 
široká funkcionalita 

Helios Easy je kompletní integrované řešení pro řízení podnikových procesů pokrývající firemní potřeby v oblasti účetnictví, financí, distribuce, 
logistiky, lidských zdrojů a řízení.

Helios Easy je multi jazykový, multi legislativní a multi měnový systém, který lze použít v České i Slovenské republice nebo ostatních zemích Evropy.

Helios Easy je přizpůsobitelný na uživatelské úrovni, což poskytuje uživatelům každodenní komfort při práci především tím, že může pra-
covat s takovými daty, které potřebuje,…

HR
Mzdy
Řízení zaměstnanců
Čas a aktivity
Školení

Finance
Finanční účetnictví
Pohledávky věřitelů a účetnictví
Platební transakce
Nákladové účetnictví
Investiční účetnictví
Controlling
Konsolidace

Nákup
Požadavky na materiál
Sledování rozpočtu

Objednávky
Smlouvy

Prodej
Cenové hladiny
Nabídky a smlouvy
Objednávky
Závazky
Dodávky
Fakturace
Provize

Řízení skladu
Řízení lokalit
Plánování a realizace
Analýza a plánování zdrojů
Objednávky
Sledování operací

Majetek
Vícestupňové skladování
Pohyby a transakce
Výpočty nákladů
Pořizovací ceny

CRM
Identifikace potencionálu trhu
Tvorba marketingového plánu
Sledování prodejnosti produktů
Sledování obchodních příležitostí
Evidence aktivit
Plánování zakázek
Vyhodnocování obchodních příležitostí

Manažerské nástroje
Helios Easy Intelligence
Helios Easy Controlling



Helios Easy 
řešení pro všechny podnikové potřeby
Helios Easy obsahuje funkcionalitu ověřenou desetiletou praxí s širokou a velmi propracovanou sadou funkcionalit ve všech oblastech. Je 
vysoce pravděpodobné, že vaše společnost nalezne v porfoliu vlastnosti všechny funkce, které požadujete.

řešení, které roste s vaší firmou 
Helios Easy je stále průběžně vyvíjen a zdokonalován na základě požadavků více naž  2500 firem a také vy jako budoucí zákazník můžete 
přispět svými požadavky k zdokonalení vlastností tohoto systému.

Helios Easy je velmi stabilní systém vybudovaný na dvouvrstvé architektuře a k ukládání dat používá SQL databázi, která je standardem 
poskytující potenciál pro růst dat i možného využití v oblasti exportu, importu či integrace s jinými aplikacemi.

Helios Easy umožňuje hladký a rychlý přechod na Helios Orange, kdykoliv se v budoucnosti rozhodnete pro změnu systému určeného pro 
společnosti střední velikosti.

Helios Easy Community … chcete znát nezávislé názory ostatních uživatelů? Chcete se zeptat ostatních zákazníků na nějaké řešení, 
chcete si prolistivat znalostní databázi informací a požadavků a řešení související s produktem? Toto a ještě více se můžete dozvědět na 
webových stránkách Helios Easy Community.

Helios Easy Store je …je zdroj hotových řešení, pomůcek a nástrojů, které mohou zlepšit vaši práci a které jsou již ověřené praxí u jiného 
uživatele. 

Statistika spokojenosti zákazníků, je:
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