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Vítejte 



Program workshopu 
HELIOS Mini a Mobile 

Představení HELIOS Mini 

Představení HELIOS Mobile 

Ukázka modelových procesů  

Letem světem technickým řešením Mobile 

Dotazy 

 
 



Přínosy a výhody 
HELIOS Mini a Mobile 

Aktuální informace z 

terénu a informačního 

systému neustále k 

dispozici 

  



Přínosy a výhody 
HELIOS Mini a Mobile 

Aplikace pro 
uživatele ERP 
HELIOS Green, 
kteří tráví hodně 
času bez přístupu 
k ERP 
(management, 
obchod i servis) 

  



Maximální 
uspokojení potřeb 
Vašich zákazníků 

Kontrolní nástroj 

a současně benefit pro zaměstnance 

Otevřené řešení pro rozvoj do budoucna 
(Servis, CRM, Marketing, Workflow, Pracovní cesty a Knihy 
jízd, Výdaje apod.) 

Přínosy a výhody 
HELIOS Mini a Mobile 

  

  

  



Maximální produktivita 

Úspora času 

Volnost 

Efektivita 

Snížení chybovosti 

Minimální náklady 

Budoucnost 

Aktuální a přesné 
informace 

 

HELIOS Mini a Mobile 

Flexibilita 

Univerzálnost 

Inovace 

Otevřenost 

Kontrola a 
odpovědnost 

Jedinečné technické 
řešení 

 

 



… ode dneška Váš informační 
systém může umět víc 
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DMZ 
WEB SERVICE 
 

Win klient 
HELIOS Green 

LAN 

Aplikační server 
HELIOS Green 

SQL databáze 
HELIOS Green 

Vzdálené připojení 

(VPN) 

Internet HELIOS 

Mobile 

Architektura 
HELIOS Green / Helios Mini / HELIOS Mobile 

HELIOS 

Mini 



HELIOS Mini - Gadgety 



HELIOS Mini - Gadgety 
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Zobrazení klíčových informací z informačního systému bez  

nutnosti pracovat s klientem 

Přístupnost informací kdykoli a kdekoli na mobilním zařízení 

Přehledná signalizace významných skutečností 

 

 
 



HELIOS Mini - Gadgety 
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Malá velikost pro KPI (semafor) 

Rychlý přehled 

Nastavení hraničních hodnot 

Velká velikost 

Podrobnější přehled 

Nástroj pro jejich tvorbu 

Automatická aktualizace v zadaných časových intervalech 

Řízení přístupu na úrovni informačního systému  

Možnost vytvářet si vlastní sestavy, které odrážejí potřeby  

konkrétní společnosti a využívají existující nástroje a aplikační  

logiku informačního systému 

 

 

Podpora Android, iOS, Windows 7, 8  

 

 
 



HELIOS Mini - Gadgety 
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Podpora iOS, Android, Windows 7 a 8 

Miniaplikace na PC nebo gadget v mobilním zařízení 

 

 
 



HELIOS Mobile 



Vlastnosti a možnosti 
HELIOS Mobile 

Podpora plného offline režimu 

Podpora zařízení s Android připravuje se iOS 

Možnost zobrazení a vkládání prakticky libovolných dat z/do HELIOS Green 

Podpora Workflow akcí 

Zobrazení externích souborů systému HELIOS Green 

Pořizování fotografií přímo ze zařízení do 
systému HELIOS Green 

Notifikace a upozornění 

Podpora ukládání GPS polohy 

Nastavení aplikace a zpracovávaných dat 
přímo v HELIOS Green 
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Ukázka modelových procesů 
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Převzetí opravovaného vozu: 

 – předem naplánovaného v Objednávkové knize 

 – příjem nenaplánovaného vozidla 

 – možnost využít pro PICK UP servis 

Výkup vozu v autobazaru 

 – zadávání protokolu o stavu motorového vozidla 

 

 

 
 



Přepínáme na živou ukázku 



Letem světem technickým řešením 

HELIOS Mobile 
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Popis řešení 
HELIOS Mobile 

Tenký klient v Tabletu/Mobilu slouží pro zadání a zobrazení dat 

Celý obsah, který zobrazuje klient je řízen z HELIOS Green za použití 
standardních prostředků (FormBuilder, Generátor šablon atd.) 

Jde o off-line řešení – tzn. že zařízení má vlastní „malou“ databázi 

Interní databáze klienta se vytváří dynamicky podle konfigurace z HELIOS 
Green při inicializaci 

Webová služba v DMZ slouží pro řízení všech zařízení a dat, která jsou 
zařízení poskytována 

Synchronizace: 

Pravidelná v časových intervalech 

Na vyžádání 

Pseudo on-line – okamžitá synchronizace při uložení 
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DMZ 
WEB SERVICE 
 

Aplikační server 
HELIOS Green 

SQL databáze 
HELIOS Green 

Internet HELIOS 

Mobile 

Architektura 
HELIOS Mobile 



Administrace v HELIOS Green 
HELIOS Mobile 
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Otevřená témata 
HELIOS Mobile 

Bezpečnost 

DMZ 

Speciální šifrovací programy pro ANDROID / iOS 

Možnost blokování zařízení / uživatele (například při ztrátě zařízení) 

Správa 

Podporovaná zařízení 

V současné době ANDROID 2.3 a vyšší, doporučeno 4.0 a vyšší 

Doporučené minimální rozlišení 800×600 

Testováno několik různých tabletů a telefonů (Samsung, ASUS, ACER  
a další). 

Pro iOS bude upřesněno po ukončení vývoje, předpoklad iOS 6 a vyšší 

Speciální okna - vývoje 



Děkujeme za pozornost 
 
 
 
 

Martin Voslář 

ASSECO Solutions, a.s. 

Pavel Vošahlík 

Partner HELIOS Open (Aldor s.r.o.) 

 

www.heliosgreen.cz 

www.helios-mobile.cz 

www.assecosol.cz 

 

 

 

http://www.heliosgreen.cz/
http://www.helios-mobile.cz/
http://www.helios-mobile.cz/
http://www.helios-mobile.cz/
http://www.assecosol.cz/


servisní technik, obchodní manažer, konzultant, REP reprezentant, projektant, personalista, 

hygienik, doručovatel, pořadatel, stavební dozor, operátor dopravy, prodejce, geograf, dělník, 

realitní agent, IT technik, dealer, farmaceut, inspektor, auditor, obchodní ředitel, kontrolor 

měřičů, skladník, novinář, chemik, instalatér, architekt, geodet, agronom, poradce, 

stavbyvedoucí, advokát, strážný, deratizátor, hasič, logistik, pojišťovací agent, bezpečnostní 

technik, elektrotechnik, detektiv, designér, klimatolog,, podomní obchodník, revizor, statistik, 

mechanik, odhadce, právník, hlídač, dispečer, atd….      
     

                               …chceme HELIOS Mobile 


