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Helios Green Controlling  
AUTOMOBILY 
 
 

 

  SSttrruuččnnýý  ppooppiiss  

 

Modul Helios Green Controlling AUTOMOBILY je specializované controllingové řešení určené pro 

společnosti zabývající se prodejem, servisem a půjčováním motorových vozidel. Jednotlivé moduly 

vznikly ze stávajících modulů Helios Green Controlling společnosti GIST jako výsledek spolupráce se 

společností INFO NOVA, na základě poznatků získaných od významných zákazníků používajících 

systém Helios Green AUTOMOBILY, jako jsou AUTO HELLER, AUTO JAROV a TUkas. 

  

  PPřřeeddppookkllaaddyy  

 

Funkcionality specializovaného řešení Helios Green Controlling AUTOMOBILY je možné využívat na 

všech databázích Helios Green verze 42 (NET) se standardní základní instalaci ekonomických modulů a 

odpovídajících modulů Helios Green AUTOMOBILY  

 

  DDeettaaiillnníí  ppooppiiss  

 

Modul Helios Green Controlling AUTOMOBILY čerpá data o skutečném stavu a vývoji firmy z modulů 

ekonomika a servis systému Helios Green a transformuje je do podoby controllingových kategorií. 

Převzatým datům je tak dodávána přidaná hodnota, která umožňuje vytvářet manažerské pohledy na 

ekonomiku společnosti a umožňuje vyhodnocovat zakázky a servis dle požadavků této specifické 

branže.. 

 

Modul Helios Green Controlling AUTOMOBILY je nabízen ve 2 úrovních: 
 

Modul Popis modulu 
Obsažené funkční 

oblasti 

Controlling 
AUTOMOBILY 

Střediska a zakázky 

Plánování a vyhodnocení nákladů a výnosů dle 
útvarů, nákladových okruhů a druhů činností. 
Podrobný reporting skutečnosti nákladů a výnosů v 
detailu účetních dimenzí, nákladových okruhů, druhů 
činností, zakázek, vozidel, organizací (zákazník), 
majetku. 

Střediska a zakázky 
detail,  
Plán nákladů a výnosů 

Controlling 
AUTOMOBILY 

Servis 

Plánování a vyhodnocení hodnot (práce, materiál, 
kooperace, normohodiny, sazby) dle útvarů a 
mechaniků. 
Podrobný reporting hodnot skutečnosti servisních 
zakázek z pohledu útvaru, nákladového okruhu, 
druhu činností, mechanika, odpovědného technika, 
vozidla. 

Servisní zakázky detail, 
Plán pracovníků 
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Schéma modulu HeG Controlling AUTOMOBILY – Střediska a zakázky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma modulu HeG Controlling AUTOMOBILY – Servis 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PPřříínnoossyy  

MMeezzii  hhllaavvnníí  ppřříínnoossyy  HHeelliioossuu  GGrreeeenn  CCoonnttrroolllliinngg  AAUUTTOO  ppaattřříí::  

--  hhooddnnoocceenníí  rreennttaabbiilliittyy  zzaakkáázzeekk  aa  zzáákkaazznnííkkůů,,  pprrooddaannýýcchh  zznnaaččeekk,,  ttyyppůů,,  aappoodd..  

--  vvyyhhooddnnooccoovváánníí  nnáákkllaaddůů  aa  vvýýnnoossůů  aažž  ddoo  úúrroovvnněě  ddeettaaiilluu  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  vvoozziiddeell..  

--  uucceelleennýý  ppřřeehhlleedd  oo  vvyyuužžiittíí  kkaappaacciitt  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  sseerrvviissnníícchh  tteecchhnniikkůů..  

--  ddeettaaiillnníí  rroozzppaadd  nnáákkllaaddůů  nnaa  vvoozziiddllaa  ddllee  mmaatteerriiáálluu,,  kkooooppeerraaccee  aa  pprrááccee..  

--  ttvvoorrbbaa  lliibboovvoollnnééhhoo  mmnnoožžssttvvíí  vveerrzzíí  pplláánnuu,,  ssnnaaddnnéé  ppřřeehhrráávváánníí  ddaatt  mmeezzii  vveerrzzeemmii  aa  jjeejjiicchh  eeddiittaaccee,,  

ppoorroovvnnáávváánníí  vveerrzzíí  mmeezzii  sseebboouu..  

--  ffoorreeccaassttiinngg  ––  ttvvoorrbbaa  vvýýhhlleeddůů,,  ooččeekkáávvaannýýcchh  sskkuutteeččnnoossttíí,,  ttjj..  kkoommbbiinnaaccíí  sskkuutteeččnnýýcchh  aa  pplláánnoovvýýcchh  ddaatt  

uummoožžňňuujjííccíícchh  ppřřeeddvvííddaatt::  „„JJaakk  ddooppaaddnneemmee  nnaa  kkoonnccii  rrookkuu??““  

--  mmooddeelloovváánníí  ––  mmoožžnnoosstt  zzmměěnnyy  rrůůzznnýýcchh  vvssttuuppnníícchh  ppaarraammeettrrůů  ((vv  rroozzssaahhuu  pplláánnuu))  aa  rryycchhllééhhoo  vvýýppooččttuu  

cceellkkoovvýýcchh  vvýýsslleeddkkůů  nnaa  bbáázzii  „„CCoo  ssee  ssttaannee  kkddyyžž??““  ((nnaappřř..  ddooppaadd  zzmměěnnyy  cceenn  nnaa  hhoossppooddáářřsskkýý  vvýýsslleeddeekk  

vvýýrroobbkkuu,,  sskkuuppiinnyy,,  ssppoolleeččnnoossttii))  

--  ttvvoorrbbaa  jjeeddnnoottnnééhhoo  rreeppoorrttiinngguu,,  aannaallyyzzoovváánníí  rreeppoorrttoovvaannýýcchh  vvýýsslleeddkkůů,,  vvyyuužžíívváánníí  OOLLAAPPůů,,  mmoožžnnoosstt  

ddrriilllloovváánníí  nnaa  ddeettaaiillnněějjššíí  ddaattaa..  

--  mmoožžnnoosstt  pprroovváázzáánnoossttii  ss  ddaallššíímmii  aapplliikkaacceemmii  MMiiccrroossooffttuu,,  jjaakkoo  nnaappřř..  RReeppoorrttiinngg  SSeerrvviicceess,,  SShhaarreeppooiinntt  aajj..  

Datové pumpy ze systému Helios Green: Přípravu, ověřování a případné úpravy datových pump 
potřebných k automatickému čerpání dat z Helios Green do modulu HeG Controlling AUTOMOBILY 
realizuje INFO NOVA s r.o..  
Realizace: Analýzu a implementaci provádí GIST, s.r.o. ve spolupráci s INFO NOVA s r.o. 


