HELIOS Mini

HELIOS Mini je miniaplikace na plochu počítače, tabletu nebo mobilního zařízení, která slouží k zobrazování
klíčových informací z informačního systému HELIOS. Konkrétně můžete mít HELIOS Mini instalován například na notebooku se systémem Windows, na tabletech s libovolným systémem a na všech nejrozšířenějších
chytrých mobilních telefonech. Umožňuje přistupovat k datům bez nutnosti pracovat s klientem informačního
systému. Jakékoli informace z informačního systému HELIOS si tedy uživatel může zobrazit kdykoli a kdekoli.

PŘÍNOSY:
•

•

•
•
•

•

Zobrazení klíčových informací z informačního systému bez nutnosti pracovat
s klientem
Přístupnost informací kdykoli a kdekoli
na ploše počítače, mobilním zařízení či
tabletu
Přehledná signalizace významných skutečností
Automatická aktualizace v zadaných
časových intervalech
Řízení přístupu na úrovni informačního
systému s možností dalšího omezení
na straně uživatele
Možnost vytvářet si vlastní sestavy, které
odrážejí potřeby konkrétní společnosti
a využívají existující nástroje a aplikační
logiku informačního systému

HELIOS Mini podporuje

Windows 7, Windows 8, Android a Apple iOS
Data, které si chce uživatel zobrazovat, si nadefinuje sám, podle svých potřeb. Informace se zobrazují formou jednoduchých srozumitelných indikátorů nebo tabulek s možností reagovat na zvolené situace formou upozornění nebo změny barvy indikátoru. Samostatné mapování kategorií nebo
uživatelů pro jednotlivé sestavy umožní řídit přístup k zobrazovaným datům.

Pro koho je HELIOS Mini určen?
Vrcholoví a střední manažeři
•
•
•
•
•

Aktuální informace o cashflow, sledovaní aktuálních příjmů
a výdajů
Sledovaní stavu závazků a pohledávek
Informace o aktuálních obchodních výsledcích, výnosech a příjmech dle jednotlivých produktových divizí
Aktuální stav skladových zásob a pohyby na skladech
Informace o zaměstnancích, jejich dovolených atd., seznam úkolů

Obchodní manažeři
•
•
•

Vždy aktuální seznam a stav obchodních případů
Informace o dostupnosti produktu na skladě
Přehled ceníků

Všichni zaměstnanci
•
•

Zobrazení užitečných informací, například o narozeninách kolegů
Sledovaní informací o přidělených úkolech

Software, který řídí

Schéma propojení

Mobilní telefon

Internet
Tablet

Stažení aplikace

Konfigurace
HELIOS Mini

Aktualizace dat

Klient systému
HELIOS

Mobile Store
Cloud
Apple Store
Windows Store
Android Market

Databáze

Desktop
počítače

HELIOS Mini vítěz soutěže IT produkt roku

Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, 140 02
www.helios.eu
tel.: 244 104 118 nebo 244 104 111, e-mail: helios.info@assecosol.eu
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