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Účetní a ekonomický systém
HELIOS Red
Ekonomický systém HELIOS Red je moderní software pro komplexní zpracování agend podnikatelů, malých a středních firem využívajících účetnictví nebo daňovou evidenci. Není oborově zaměřen, a je tedy
vhodný pro různé obory podnikání. Velkou výhodou je komfortní provázání s e-shopy. Zavedení systému
je snadné, takže jej uživatel zvládne i sám.

Vlastnosti HELIOS Red:
•

•
•

Modulární stavebnicový systém, který obsahuje moduly
Účetnictví, Daňová evidence, Bankovní operace, Skladová
evidence, Personalistika a mzdy, Upomínky a penalizace,
Zápočty, Pokladní prodej, Zakázky, Fakturace, Nákup
a prodej, Majetek, Knihy jízd a cestovní příkazy, Obchodní
partneři (CRM) a Manažerské vyhodnocování
Lze používat ve verzi zdarma – HELIOS Red START /
Fakturace zdarma
Propracovaná funkcionalita a návazná řešení
(e-shopy a jiné)

•
•
•
•
•
•
•

Napojení na periférie (čtečky, platební karty)
Možnost automatického zaúčtování salda a pokladny
Přiznání k dani z přidané hodnoty lze vytvořit již
z prvotních dokladů – není nutné jejich zaúčtování
Elektronická podání daňových přiznání, mzdových
evidenčních listů, měsíčních přehledů pro SSZ a dalších
Mzdová evidence a personalistika na vysoké úrovni
Možnost stahování aktualizací aplikace přímo
z webu, program vždy v souladu s platnými zákony
A mnoho dalších výhod...

Nejzajímavější moduly HELIOS Red:

Účetnictví

Zakázky

Daňová evidence

Fakturace

Bankovní operace

Nákup a prodej

Skladová evidence

Majetek

JÁDRO
SYSTÉMU

Personalistika a mzdy

Knihy jízd a cestovní příkazy

Upomínky a penalizace

Obchodní partneři CRM

Pokladní prodej

Manažerské vyhodnocování

Přehled balíčků HELIOS Red:

HELIOS Red
Komplet
od 2 300 Kč

HELIOS Red
Ekonomika
od 18 300 Kč

HELIOS Red
Účtárna
od 8 300 Kč

HELIOS Red
Maloobchod
od 10 300 Kč

HELIOS Red
Velkoobchod
od 10 300 Kč

HELIOS Red
Pokladna EET
od 7 300 Kč

Spokojení zákazníci informačního systému HELIOS Red:
Elberry s.r.o., Česká dominikánská provincie, Českomoravská železniční opravna s.r.o., AVOSS s.r.o., K.T.O. International
spol. s r.o., EGST, s.r.o., SPEDITION UND HANDEL, FEROSTAV, a.s., SIG Combibloc s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., TEP JABLONEC spol. s r.o., Ing. Ludmila Konečná, Petr Frolík, Pneu Kuthan, s.r.o., Miroslav Kučera – KLEOPATRA, ETNA spol. s r.o., KB Sport HK, spol. s r.o., ZOO Dvůr Králové a.s., Střední odborná škola podnikání, NÁSTROJÁRNA
VINKLER s.r.o., CHLAZENÍ CHOCEŇ - MONTÁŽE s.r.o., SOFIT Trade, s.r.o., MICON FINANCE s.r.o., KONTO HK a další.

„HELIOS Red dokázal pokrýt všechny procesy
ve firmě i na pobočkách. Po instalaci a nastavení dokáže pracovat, jak jsme měli možnost
se sami přesvědčit, takřka bez údržby.“
Ing. Zdeněk Krejčí,
jednatel společnosti, DOMA - R s.r.o.

„HELIOS Red považujeme za velmi komfortní
účetní systém umožňující jednoduché zadávání firem a propracované nastavitelné výstupy
napříč systémem.“

Radka Fátorová,
prokuristka společnosti, KONTO HK s.r.o.

Jsme vám nablízku,

Hradec Králové

Praha

ať jste kdekoli

Asseco Solutions, a.s.
Bratří Štefanů 80/60
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 495 809 218
E-mail: helios.red-CZ@assecosol.com
assecosolutions.com

Ostrava

Brno

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 a Švýcarsku.
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 25 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.

32 500

zákazníků

11

produktů

18

poboček

100
partnerů

Váš dodavatel informačního systému HELIOS

