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Jednoduché a ekonomické výhodné řešení, které posílí účinnost Vašich procesů, zvýší schopnost reagovat a před-
vídat situace na trhu a zlepší kontrolu provozních nákladů. Helios Easy obsahuje právě ty moduly, které potřebu-
jete pro svoje podnikání: účetnictví, banku, pokladnu, majetek, sklad, nákup a prodej, fakturaci, evidenci pošty 
(včetně datových schránek), firemní aktivity, mzdy a knihu jízd.

Výhody: 
Integrované Helios Intelligence a CRM.

Řešení Helios Intelligence:  
Analýzy, grafy, příležitosti, hrozby, trendy.

poskytuje přehledy, výstupy, grafy v souvislostech
splňuje požadavky na prognózy a modelování dat
posiluje podporu rozhodovacích procesů
zajišťuje podporu a kontrolu rozpočtů a plánů
podporuje  získání  konkurenční výhody

CRM:
Identifikace, získání a udržení zákazníků.

provazuje informace celým IS
vyhodnocuje nástroje v základu
přidanou hodnotu v oblasti dokumentů
provazuje  s MS Outlook – e-maily, kalendář

Prostředí:
jednoduché ovládání
přívětivé prostředí
minimální nároky při školení nových uživatelů
rychlá instalace
snadný přechod na vyšší verzi s odpočtem licence a bez 
převodů dat

Široká funkcionalita – právě to důležité pro Vaše 
podnikání:

distribuční a logistické procesy
ekonomika (garance legislativy)
Easy Controlling
komplexní zpracování mzdové agendy

EDI komunikace s obchodními partnery
komplexní řešení celní problematiky
evidence majetku
elektronická komunikace se státní správou
souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty

Stabilita:
více jak 20 let na trhu
4 pobočky v České republice
největší podíl na trhu malých a středních firem

Podpora:
přehledná nápověda
hot-line
návazné služby (audit IT, dodávka HW a SW, správa počítačové sítě)

Přínosy:
zefektivnění ekonomických procesů

Informační systém Vám pomůže snáze a  rychleji, bez plýtvání časem 
Vašich pracovníků zpracovat veškerou firemní ekonomiku. Veškeré 
související informace navíc budete mít k  dispozici přesně v  tom 
okamžiku, kdy je potřebujete.

snížení nákladů
Větší efektivita každé činnosti jde samozřejmě ruku v ruce se snižováním 
nákladů. Není tomu jinak ani v případě používání systému Helios Easy. 
Již po několika měsících od  jeho nasazení budou patrné úspory oproti 
předcházejícímu srovnatelnému období.

centralizace dat
Firemní data jsou dnes považována za největší bohatství každé firmy. 
Aby však bylo možné je náležitě využívat, je nutné, aby byla k dispozici 
na jednom místě a bylo možné s nimi pracovat jednotným způsobem. 
Právě to Vám systém umožní.
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 zvýšení spokojenosti zákazníků
Spokojenost Vašich zákazníků je podmínkou pro přežití a  úspěšnost 
firmy. Nejčastějším cílem segmentace zákazníků je zvýšit zisk z každého 
zákazníka v závislosti na jeho požadavcích a loajalitě, k tomu vám například 
pomůže CRM.

 výstupy pro manažery
Jste-li manažerem společnosti, jistě víte, že k efektivnímu řízení  potřebujete 
především správné a aktuální informace. Informační systém Helios Easy 
Vám je nejen poskytne vždy rychle a  komplexně, ale zajistí i  možnost, 
pracovat s nimi přesně podle vašich aktuálních potřeb.

 využití nových příležitostí k růstu
Jestliže až doposud růst vaší společnosti závisel pouze na “lidském faktoru”, 

pak nyní, díky efektivnímu využívání informačního systému,  Vaše vyhlídky 
na růst a prosperitu výrazně vyšší. Pokud se spojí kvalitní technologie 
a lidmi s vizí, výsledek na sebe zpravidla nedá dlouho čekat.

Technické nároky na provoz Helios Easy
Helios Easy je vytvořen na základě Microsoft Windows XP a vyšších (32 
bitové i 64 bitové verzi). Pro jeho provoz je třeba mít k dispozici instalaci 
Microsoft SQL Server 2005 a vyšší.

Vyzkoušejte Helios Easy zdarma!
Bezplatnou variantu informačního systému Helios Easy můžete stáhnout 
na stránkách www.helioseasy.cz. S touto verzí můžete libovolně pracovat 21 
dní. Poté vyprší  její platnost, ale pokud jste byli po dobu tří týdnů spokojeni, 
není problém získat plnou verzi systému.

Helios Easy - 5 uživatelů Helios Easy -  10 uživatelů

Pro cenu za licenci pro společnost s více než 10 uživateli, prosím kontaktujte obchodní oddělení: obchod@assecosol.cz

Helios Easy - 1 uživatel Helios Easy - 3 uživatelé

22 000,00 Kč 44 444,00 Kč

55 555,00 Kč 88 888,00 Kč

Cena licence pro jednoho uživatele: 22.000,-Kč, Cena systémové 
podpory: 6.000,- Kč za legislativu a update, 1.000,- Kč za uživatele
Celková cena systémové podpory pro jednoho uživatele: 7000,- Kč

zAVáděCí 
CEnA

Cena licence pro tři uživatele: 44.444,-Kč, Cena systémové 
podpory: 6.000,- Kč za legislativu a update, 1.000,- Kč za uživatele

Celková cena systémové podpory pro tři uživatele: 9000,- Kč

Cena licence pro pět uživatelů: 55.555,-Kč, Cena systémové 
podpory: 6.000,- Kč za legislativu a update, 1.000,- Kč za uživatele

Celková cena systémové podpory pro pět uživatelů: 11.000,- Kč

Cena licence pro deset uživatelů: 88.888,-Kč, Cena systémové 
podpory: 6.000,- Kč za legislativu a update, 1.000,- Kč za uživatele

Celková cena systémové podpory pro pět uživatelů: 16.000,- Kč


