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Prípadová štúdia

Helios na strane práva
Oblasti práva, daní, úctovníctva a audit ako aj služby, týkajúce sa širšieho
podnikateľského poradenstva. To sú hlavné oblasti, v ktorých svojim klientom
organizuje, koordinuje a obstaráva profesionálne služby a servis spolocnost CCS
Consulting. Táto dynamicky sa rozvíjajúca poradenská skupina pôsobí v regióne
strednej Európy už niekolko rokov. Od roku 1994 jej v aktivitách pomáha podnikový
informačný systém Helios Orange.

„Spoločnosť CCS Consulting pracuje so systémom Helios už
od roku 1994. V tom čase sa účtovné mandáty spracovávali
na systéme „Helios – dosovská verzia „Tá však prestala
zodpovedať podmienkam moderného programu, ktorý dokáže
transformovať rôzne výstupy do iných systémov a tie sa dali
následne upravovať podľa požiadaviek klientov. Pri hľadaní
nového účtovného systému, ktorý by spĺňal naše podmienky
sme sa v roku 2004 rozhodli pre systém LCS Helios IQ (dnešný
Helios Orange). Dôvodom bolo aj to, že v „dosovskej verzii“ sme
mali dobré skúsenosti so servisom.
Naša kancelária stála aj pri etablovaní sa spoločnosti LCS
Slovensko (dnešné Asseco Solutions) na slovenskom trhu. Po
právnej a daňovej pomoci z našej strany pri založení spoločnosti
na Slovensku sme niekoľko rokov zabezpečovali okrem už
spomenutej právnej a daňovej pomoci aj kompletnú účtovnú
a mzdovú agendu,“ hovorí Ing. Denisa Ružičková, prokuristka
spoločnosti CCS Tax, k.s..
Zmluva o udelení súhlasu na použitie počítačového programu
(licencie) a o poskytovaní doplnkových služieb bola podpísaná

15. januára 2004. Implementácia sa dokončila 30. júna 2004
a prebiehala v súlade s dohodnutými podmienkami.
Poradenská skupina CCS Consulting, ktorá pôsobí v regióne
strednej Európy, sa na prelome rokov 2008 a 2009 rozhodla založiť
dcérske spoločnosti CCS TAX, k.s. a CCS Management Services,
s.r.o.. Dnes tieto dcérske spoločnosti koordinuje a všetkým trom
spoločnostiam napomáha v riadení a koordinovaní informačný
systém Helios Orange. Aktuálny počet spracovaných mandátov
na Slovensku (kompletné vedenie účtovníctva) na systéme
Helios Orange je 80.
„Helios Orange nám priniesol nové možnosti vo výstupoch,
či v transformovaní tabuliek. V prípade, že sa na nás obráti
klient s prosbou o radu pri výbere informačného systému, či na
evidenciu skladov bez váhania odporúčame spoločnosť Asseco
Solutions a jej inforamčné systémy,“ dodáva pani Ružičková.
Dnes spoločnosť využíva moduly Účtovníctvo, Majetok,
Manažérske rozhranie, Kontácie, Banka, Účtovné výkazy.

