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Informace o ukončení servisní podpory HELIOS Orange a HELIOS
Easy verze 2
Vážení uživatelé systémů HELIOS Orange a HELIOS Easy verze 2,

Asseco Solutions, a.s. kontinuálně rozvíjí software a služby tak, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům
zákazníků. Proto byla v roce 2018 uvedena na trh nová edice APV HELIOS Orange iNUVIO. Tato edice
nahrazuje předchozí verzi APV HELIOS Orange/Easy verze 2 uvedenou na trh v roce 1999. Abychom Vám
umožnili co největší flexibilitu a prostor při přechodu na novou verzi APV HELIOS Orange edice iNUVIO,
zasíláme Vám informaci s termínem ukončení servisní podpory.
Dovolujeme si Vás tímto informovat, že ke dni 30. 6. 2021 bude ukončena servisní podpora k APV
HELIOS Orange/Easy verze 2. Po tomto datu bude možné APV HELIOS Orange/Easy verze 2 nadále
provozovat, avšak společnost Asseco Solutions nebude zajišťovat technický a legislativní update. To nám
umožní efektivně využít vývojové a servisní kapacity pro potřeby dalšího rozvoje APV HELIOS
edice iNUVIO.
V této chvíli Vám doporučujeme, co nejdříve naplánovat přechod na APV HELIOS Orange edice iNUVIO.
Kontaktujte proto, prosím, svého obchodního nebo implementačního garanta a stanovte si plán
přechodu na edici iNUVIO před uvedeným datem. Více informací k edici iNUVIO je k dispozici na
webových stránkách www.inuvio.cz.
Velmi si vážíme Vaší důvěry a dlouhodobé spolupráce a věříme, že společně budeme dále rozvíjet
systém APV HELIOS edici iNUVIO.
Váš úspěch je pro nás velmi důležitý a těšíme se na pokračování našeho úspěšného partnerství s Vámi.
S úctou,
Ing. Jan Fiala
Ředitel divize SME
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