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VYCHYTÁVKY PRO UŽIVATELE HELIOS RED
Dostáváme do HELIOS Red metody velkých systémů

Příklady požadavků uživatelů HELIOS Red, které jsme v minulých měsících řešili. Inspirujte se.
Kromě několika výjimek se nejedná o hotová řešení. Většinou je bude potřeba upravit podle vašich
potřeb. Proto i uvedené příklady cen jsou pouze jako informativní, abyste si udělali hrubý obrázek
o finanční náročnosti.

Automatické převádění libovolných data z HELIOS Red do Excelu bez
nutnosti otevírat HELIOS Red
Máme připravený vykopírovač dat. Hodí se, pokud chcete data z HELIOS Red převádět do jiného
informačního systému ve firmě - např. každodenní export aktuálního stavu skladu, který si načte
aplikace pro obchodníky.
Víceméně umíme vzít jakoukoliv databázi (prodejní a nákupní objednávky, přijaté a vydané faktury,
zaměstnanci, partneři ..) a uložit ji automaticky v zadaném čase jako například excelovský soubor.
Uložený soubor si je možné nechat poslat na zadanou e-mailovou adresu.
Cena základní verze programu spustitelného pomocí plánovače úloh, který vám podle vašich
potřeb vykopíruje vybranou databáze z HELIOS Red a uloží ji do stejné složky jako je program, stojí
4936 Kč.

Vykopírování údajů z více databází HELIOS Red do jednoho
excelovského souboru
Stejně tak je možné do jednoho souboru nakopírovat údaje z více databází HELIOS Red. Zde už
cena hodně závisí na konkrétních potřebách a náročnosti.

Propojení HELIOS Red s jiným programem, například výrobním
systémem
Když už máme údaje z HELIOS Red uložené v Excelu nebo v jiném typu souboru, můžeme je
importovat do jiných programů. Zde může být zadání opravdu různorodé.

Jednoduché zakládání prodejních objednávek ze souboru v Excelu
Import skladových položek z excelového souboru do prodejních objednávek HELIOS Red. Program
na stisk tlačítka založí prodejní objednávku v HELIOS Red a natáhne jednotlivé položky, To se hodí
i na načítání nabídek od vašich partnerů nebo třeba objednávek z e-shopů.
Pokud použijete námi předepsaný formát excelovského souboru, cena je 9872 Kč.
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Aktualizace souboru v Excelu daty z HELIOS Red
Do excelového souboru se seznamem položek, které byly nataženy do prodejní objednávky,
program zpětně doplní aktuální stavy a údaje o položkách – zda jsou skladem, zda jsou objednané
a pokud jsou objednané, kdy je potvrzený termín dodání dodavatelem (tento údaj dotahujeme
z nákupních objednávek a přímo v prodejních objednávkách není možné jej zjistit). Cena závisí na
komplexnosti zadání a může se pohybovat okolo 12 340 Kč, stejně jako následující tři vychytávky.

Automatické odesílání upomínek
Automatické odesílání upomínek na neuhrazené vydané faktury. Program odesílá na e-mailovou
adresu uvedenou v hlavičce vydané faktury upomínku. Podle délky prodlení odesílá tři druhy
upomínek podle nastavených dnů prodlení, např. 5, 15, 30. Kopie upomínky je zasílána i na zadaný
firemní e-mail pro kontrolu. Zároveň připravil seznam faktur prodlení, který uložil do excelovského
souboru..

Upozorňování na termíny na prodejních objednávkách
Program každé ráno odešle e-mail se seznamem prodejních objednávek, které mají zadaný počet
dnů (např. 7) a méně do termínu dodání. Pomáhá tak upozorňovat obchodníka na blížící se termín
dodání..

Upozorňování na termíny na nákupních objednávkách
Program odesílá e-mail dodavateli s připomenutím, že se blíží potvrzený termín dodání. Lze zvolit,
koli,k Funkce, která odešle v nastaveném počtu dnů před termínem

Používáte v HELIOS Red úkoly?
A taky vám vadí, že když se úkol označí jako splněný zmizí a už není? Ale majitel chce často vidět i
historii zadaných úkolů, kdo a kdy jaký úkol splnil. Program si šáhne do databáze s úkoly a otevře
jejich celou historii v excelovské tabulce. Hotové řešení za 1234 Kč.

Tisk štítků z příjemek, výdejek nebo objednávek
HELIOS Red je možné přímo napojit na program Avery DesignPro 5 (je zdarma) a tisknout
štítky/samolepicí etikety pro položky přijímaného zboží. Obsah etikety může být například název
zboží, čárový kód, cena, a další informace ze skladové karty. Po prvotním nastavení pak po stisknutí
Ctrl+E HELIOS Red otevře program DesignPro5, ve kterém se zobrazí připravené etikety k tisku.
Hotové řešení, které si nasadíte sami podle návodu nebo pomůžeme s nastavením.

HELIsmile s.r.o., Jeremenkova54/3, 779 00 Olomouc, Česká republika
+420 588 288 467 | info@helismile.cz | www.helismile.cz

