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HELIOS Green 
Vývoj za uplynulé období 

Novinky standardu Helios Green (Asseco Solution) 

Zlepšení podpory desktopových pohledů 

Dolní lišta na přehledech  

Vylepšení exportu do EXECELu 

 
HELIOS Mini (Windows Gadgety) 

WEB semináře 

 

Dokončujeme upgrade  na verzi Helios Green 43  

Přechod na verzi 4x.50.xx (konec podpory SQL 2005)   
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Cenotvorba 

Hodinové sazby  

definice pro nájemce 

definice společných hodinových sazeb pro zákazníky patřící do jedné 
skupiny 

definice jednotné hodinové sazby pro starší podle roku výroby 

definice různé hodinové sazby pro jednotlivé pobočky 

Slevy 

definice slevy pro nájemce 

 definice společných slev pro zákazníky patřící do jedné skupiny 

definice slev pro skupiny ND a pracovních pozice 
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Automatizace práce  

s kmenovými daty 

 Zpřístupnění aktualizačních balíčků vydávaných ŠA umožnilo: 

Bezobslužné stahování kmenových dat  ze Škofitu 

Pracovní pozice   --   Požadavky před opravou 

Svolávací a dílenské akce  --   Pakety ACTIVE SELL  

 

Pakety ACTIVE SELL  
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Automatizace práce  

s kmenovými daty 

 V rámci aktualizace jsou automaticky zakládány  
a aktualizovány: 

„Skupinové značky NH“(tabulkové pozice) a jejich propojení na 
jednotlivé „ZnačkyModel“ 

 Napojení  „ZnačekModelů“ vznikajících při importu Ceníku 
nových vozů na „Skupinovou značku Kč“ 

Zakládání nové „Skupinové značky NH“(tabulkové pozice) při 
importu nového modelu v rámci importu Ceníku nových vozů 

Předvyplňování  ZnačkyModel při příjmu zatím nevidovaného 
vozidla na základě analýzy VIN 
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 Náhrady v rámci pořízení ND  

 Nabídka náhrad zboží v okamžiku zadání zboží do dokladů 
skladových zakázek : 

v kmenové kartě zboží je navázána kmenová karta 
nahrazujícího zboží nebo předcházejícího zboží  (importem 
ceníků dodavatele, uživatelem) 

při pořizování položky o výdeji materiálu (v okamžiku zadání 
množství) se  v dokladu zakázky výdeje nebo rezervace zobrazí 
okno se stavy skladu všech následných a přecházejících 
kmenových karet , obsluha může ponechat pořízenou kartu v 
položce nebo zvolit libovolnou ze zobrazených.  
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 Náhrady v rámci pořízení ND  

Systém náhrad lze nastavit tak, že okno náhrad bude 
zobrazováno pouze v okamžiku, kdy není možno pokrýt zadané 
zboží ze zásoby skladu nebo vždy, když v kmenové kartě je 
zadána náhrada, tj. následná nebo předcházející karta. 
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Další funkčnosti 

Na „Akce a závady na vozidle“  byly doplněny  typy: 

Prodloužená záruka 

Servisní balíček 

Funkci „Zrušení fakturace“  lze nakonfigurovat  tak, že v případě 
zaplacené nebo zaúčtované faktury vytváří dobropis 

Byla vytvořena funkce „Náhled faktury vydané“ v rámci níž 
probíhá stejný proces jako při „ostré“ fakturaci takže její tiskový 
výstup je totožný s posléze vytištěným  originálem 

Byla vytvořena funkce „Klon zakázky“, která umožňuje vytvořit v 
rámci příjmu kopii zakázky s již jednou zadanými údaji 
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Certifikační školení 

Na základě pověření je INFO NOVA oprávněna provádět 
certifikační školení splňující požadavky „Kvalifikační cesty …..“ 
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ZKUŠENOSTI – STABILITA - PROFESIONALITA 

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 

Vladimír HAVLÍČEK 

havl@infonova.cz  

www.infonova.cz 


