PŘEPRAVNÍ

SLUŽBY
HELIOS iNuvio
Modul Přepravní služby informačního systému HELIOS iNuvio je určen pro firmy, zajištující
přepravu celokamionových (v terminologii Heliosu „Spedice“) i kusových (v terminologii
Heliosu „Sběrná služba“) zásilek do zahraničí a po tuzemsku. Modul Přepravní služby
zaručuje kontinuální sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy a umožňují vystavit
širokou škálu formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce. Kromě pozemních
zásilek umožňuje také evidenci údajů o leteckých, námořních a železničních zásilkách.

PŘEHLED
Kompletní agenda o zásilkách
(obchodních případech) na jediném místě
Jednoduchá fakturace zrealizovaných přeprav
Automatický protokol důležitých změn
Široká podpora externích řešení

EVIDENCE ÚDAJŮ
• Jednoduchá obsluha s vysokým komfortem uživatelského
nastavení a množství pomocných číselníků (centrální adresář
odběratelů a dodavatelů, kontaktní osoby, pomocné adresy
nakládek a vykládek).
• Údaje jsou zadávány na jediném místě ve vztahu
k zákazníkovi i dopravci (případně k odesílateli,
příjemci apod.)
• Libovolné množství a pořadí nakládek a vykládek u jedné
zásilky je samozřejmostí.
• Evidence libovolného počtu výnosů a nákladů (různí
plátci, měny, sazby DPH apod.), které slouží pro fakturaci,
tisky smluv apod. Jednoduché odlišení skutečných
a předpokládaných výnosů a nákladů.
• Široká škála tiskových formulářů (smlouvy o přepravě,
přepravní listy, CMR apod.)
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• Pro zajištění „jednotné cenové nabídky“ v rámci firmy systém
nabízí celou řadu uživatelsky definovatelných maticových
sazebníků (např. pro kalkulace manipulací, skladného,
vystavení průvodních dokumentů apod.) nebo tzv. relačních
sazebníků (kalkulace ceny na základě relace mezi dvěma
místy určenými směrovým kódem a státem).
• K zásilce lze připojit libovolné externí dokumenty
(naskenované DL apod.)
FAKTURACE
• Zrealizované přepravy lze fakturovat jednotlivě, hromadně
nebo až na úrovni vybraných služeb (kalkulací)
• Nad jedinou zásilkou může vzniknout více faktur (různí plátci,
různé měny apod.)
• Široká škála tiskových formulářů (jazykové mutace apod.)
• Došlé faktury lze párovat až na úroveň nákladové kalkulace
PROTOKOL ZMĚN
• Po celou dobu práce vzniká protokol, který zaznamenává
důležité operace, které pracovník s danou zásilkou vědomě
či nevědomě v systému vykonal.

PODPORA EXTERNÍCH ŘEŠENÍ
• Externí řešení jsou realizována prostřednictvím tzv. pluginů,
které integrují obslužnost přímo do prostředí Heliosu
• Napojení na telematické systémy
přímé odesílání zásilek (přeprav) do externích systémů
resp. až do komunikátoru řidiče
import stavu zásilky
• Napojení na mapové podklady (RINKAI)
geokódování adres
optimalizace tras
• Sledování událostí (statusy) a externí notifikace
vytváření, generování, exporty a importy důležitých
událostí spojených s přepravou (vyzvednutí na
nakládce, terminálové operace, dodání apod.)
ruční nebo automatické notifikace
• Skenování dokumentů
komfortní skenování dokumentů přímo k zásilce
• EDI přenosy
komunikátor pro libovolné exporty a importy dat
(CSV, XLS, XML)
široká možnost customizace
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