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HELIOS iNuvio
Podnikový informační systém

HELIOS iNuvio patří mezi nejrozšířenější podnikové informační systémy pro 
malé a střední podniky. Tento informační systém je efektivním nástrojem 
nejen pro řízení firmy, ale také pro automatizaci rutinních operací, 
zefektivnění provozu a snížení nákladů. 

Svou funkcionalitou pokrývá široké množství oborových řešení, a tím 
dokáže vyhovět těm nejnáročnějším požadavkům ze strany rozmanitých 
zákazníků. HELIOS iNuvio dokáže přesně reagovat na specifika a požadavky 
jednotlivých odvětví.

Oceněno zákazníky:

Spokojení zákazníci HELIOS iNuvio:

„Uživatelsky příjemný software s pravidelnou aktualizací dle české legislativy, který budeme moci využívat jak
pro zpracování mzdové agendy, tak i pro vedení účetnictví, a to jak pro externí klienty, tak i interní účely.“
Monika Drábová, Mazars

„Díky HELIOS iNuvio dostáváme data z dosavadních několika systémů pod jednu střechu a díky nástrojům
pro finanční analýzy, controlling a reporting s nimi můžeme efektivně pracovat.“
Radim Hrnčiřík, Sonnentor

Uživatelské dashboardy s předpřipravenou 
sadou widgetů

Široká paleta poskytnutých integračních 
řešení, která pokrývají celý proces

Business Intelligence, manažerská data 
jakožto nativní součást systému

ePortál - nástroj pro přímou publikaci
dat na web

Projektové řízení pro efektivní plánování, 
realizaci, evidenci a vyhodnocování projektů

 Mobilní aplikace, které vám spolehlivě 
zpřístupní informace kdykoliv a kdekoliv

Informační panel s funkcionalitou aktivních 
komentářů, náhledu na dokumenty a mnoho 
dalšího

Otevřená architektura umožňující 
konfiguraci a propojení dle individuálních 
požadavků 

• Finanční a manažerské 
   účetnictví
• Konsolidace
• Leasing
• Faktoring
• IFRS
• US GAAP a další 
   standardy
• Sledování kredibility
• DPH s více 
   registracemi

EKONOMIKA 
A FINANČNÍ
ŘÍZENÍ

• Úprava formulářů
• Nastavení funkčnosti     
   systému
• Úprava vzhledu
   a ergonomie
• Komunikační rozhraní
   API
• Nastavení pracovní
   plochy
• Dashboardy

UŽIVATELSKÉ
ÚPRAVY 

• Warehouse 
   management system
• Mobilní skladník
• EKOKOM
• Čárové kódy
• Výrobní čísla
• Šarže
• Traceabilita
• Neomezený počet 
   skladů
• Lokace ve skladech

SKLADY 

• TPV + Řízení výroby
• Ekonomika výroby
• Kalkulace
• Propojení na CAD
   systémy
• Kapacitní plánování
   a MRP
• Odvádění výrobními
   terminály

VÝROBA

• Řízení servisu
• Řízení zakázek
  a obchodních případů
• Úkoly, výkazy práce
• Kalendáře
• Cla, Intrastat

SLUŽBY

• Údržba vozidel
• Námořní a letecká
   přeprava
• Incoterms
• Plánování
• Silniční daň
• Spedice

DOPRAVA
A PŘEPRAVA

• E-commerce -B2B, B2C
• CRM - řízení vztahů
   se zákazníky
• Řízení obchodních
   případů a nákupu
• Analýza konkurence
   a příležitostí
• Mobilní obchodník
• EDI komunikace
• Maloobchod
• Velkoobchod

OBCHOD
A MARKETING

• Workflow
• Porady a úkoly
• QMS
• Notifikace
• Schvalování
• Document      
   Management System

ORGANIZACE
A ŘÍZENÍ

• Personalistika a mzdy
• Zaměstnanecký portál
• Docházka
• Plánování školení
   a lékařských prohlídek
• Organizační struktura
• Výběrová řízení

HR
MANAGEMENT

• Datové sklady
• Business Intelligence
• Manažerský reporting
• Porady a úkoly
• ePortál
• Řízení cashflow
• Finanční analýza
   a plánování

CONTROLLING
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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
assecosolutions.com

Obrat téměř

700
milionů Kč

Partneři více než

100
Zákazníci přes

15 000
Podíl na trhu 

30%

Jsme vám vždy nablízku.
Asseco Solutions

Jsme součástí nadnárodního uskupení Asseco Solutions, nejvýznamnějšího producenta 
podnikových informačních systémů na evropském trhu. Uskupení vzniklo propojením 
několika subjektů zabývajících se, v rámci skupiny ASSECO, produkcí ERP systémů. 
Jednotlivé společnosti sídlí v Česku, Německu, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku a Itálii. 
Cílem uskupení je posílit obchod s produkty typu ERP v rámci této nadnárodní skupiny 
a tím i její konkurenceschopnost na světovém trhu. 

Již více než 30 let přinášíme svým zákazníkům nejmodernější technologie v oblasti  
podnikového softwaru. Zabýváme se vývojem, implementací a podporou 
specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších 
oblastech jejich působení.
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