HELIOS Nephrite
Nechte svou firmu v klidu růst

heliosnephrite.cz

HELIOS Nephrite
Moderní a intuitivní systém
pro nejúspěšnější společnosti
Vyslyšeli jsme potřeby významných firem v České republice i na Slovensku a vytvořili jsme informační
systém, který vyhoví a přizpůsobí se i těm nejnáročnějším požadavkům.

Týmová
spolupráce

Reporting
a monitoring

HELIOS Nephrite vychází
z prostředí běžných kancelářských
aplikací. Zaškolení zaměstnanců
tak bude jen otázka chvilky.

Významně zrychlíte tok
elektronických dokumentů,
zbavíte se zbytečného psaní
e-mailů a vždy se dostanete
k důležitým poznámkám
a dokladům.

Dashboardy, přehledy a finanční
plánování slouží jako pevné
podklady pro Vaši kvalitní
manažerskou práci. Vše v reálném
čase a dostupné odkudkoliv.

Agendy

Webový portál

Ekonomika

Přístup k datům odkudkoliv, kdykoliv,
snadno a bez instalace. Webový portál
je zjednodušenou formou klasického
klienta, nabízí tak přesně definovaný
rozsah agend na míru každému uživateli.
Nabídněte přístup vašim obchodním
partnerům, distributorům nebo
dodavatelům. Tím usnadníte a zrychlíte
Vaši spolupráci.

Helios Mobile
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Finance a ekonomika
Fakturace
Banka
Pokladna
Účetnictví
Finanční plánování
Majetek
Smlouvy
Cashflow

Personalistika
a mzdy
•
•
•
•
•
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•
•

Mzdová agenda
Organizační struktura
Smlouvy a recruiting
Lékařské prohlídky
Pracovní pomůcky
Docházka
Personální portál
Benefity, školení a vzdělávání

CRM

Obchod, sklad
a logistika

Výroba

Projektové
řízení

Balíček
na cesty
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• Nabídkové a poptávkové
řízení
• WMS
• Cenotvorba
• Nákup/Prodej
• Inventury
• Reklamace
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Kontakt management
Vyhodnocování a KPI
Příležitosti a zakázky
Obchodní dashboardy
Tvorba nabídek
Napojení na rejstříky
Obchodí forecasty
Podpora mobilního přístupu

TPV
Kalkulace
Plánování MRP
Kapacitní plánování
Dílenské řízení
Grafická plánovací tabule
Řízení výroby
Odvádění výroby
Řízení kvality

WBS
Forecasty
Vyhodnocování projektů
Kapacitní plánování
Kritická cesta projektu

Kniha jízd
Pracovní cesty
Silniční daň
Vozový park

Funkce

Speciální mobilní aplikace pro iOS
i Android je doplňkem klasického
klienta. Umožňuje tak číst a zapisovat data
přímo z displeje vašeho mobilního
telefonu. Vše je dokonale zabezpečeno
proti zneužití.

Workflow

BI – Business
Intelligence

Řízená
dokumentace

EDI

Pokladní okno

Telemetrie

OCR

Integrace
na MS Office

WMS

+ množství dalších funkcí.
Další novinky neustále přidáváme.

reference

"

Moderní
a intuitivní design

Chceme být u všeho mezi prvními, proto byl
přechod jasná volba. Těšíme se, že HELIOS
Nephrite poroste dál společně s námi.

"

"

DMS

Napojení
na rejstříky

klienti

Enterprise

Vidíme v HELIOS Nephrite velký potenciál
pro využití v nových oblastech, které chceme
integrovat do jeho prostředí. Očekáváme
zlepšení v oblasti ergonomie při práci uživatelů
a chceme nabídnout prostřednictvím Nephrite
našim dodavatelům a odběratelům online
informace, které nebyly běžně dostupné.

"

Jan Hajič

Jan Polách

IT manažer Albi Česká republika a.s.

IT manažer Tereos TTD

powered by

Hradec Králové

Jsme Vám nablízku,
ať jste kdekoli.

Praha
Ostrava

Brno

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-CZ@assecosol.com

Asseco Solutions
Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli
informačních systémů ERP. Již třicet let přináší svým zákazníkům
nejmodernější technologie v oblasti podnikového softwaru.
Jsme součástí nadnárodního uskupení Asseco Solutions,
nejvýznamnějšího producenta podnikových informačních
systémů na evropském trhu.

Náš přístup
S našimi současnými i potenciálními zákazníky vedeme neustálý
dialog, proto máme přehled o aktuálních trendech na trhu
a individuálních potřebách firem či oborů, ve kterých působí.

Váš dodavatel
informačního systému HELIOS

32 515

17

22

100+

zákazníků

produktů

poboček

partnerů

