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Spokojení zákazníci HELIOS Green:

Podnikový informační systém   
HELIOS Green
HELIOS Green je moderní ERP systém, který Vám nabízí jednotné a přehledné pracovní prostředí, 
komplexní podklady pro strategické rozhodování, kontrolu finančních toků a komfortní podporu platné 
legislativy. HELIOS Green pokrývá mnoho oborových řešení a specifik Vašeho podnikání. Samozřejmostí 
je spolehlivý a trvalý servis, který naši zákazníci velmi oceňují. 
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poskytování on-line informací pro potřeby ope-
rativního i strategického řízení

centralizace informačního systému (implementa-
ce jednotného řešení schopného pokrýt veškeré 
procesy či integrovat řešení třetích stran)

sjednocení procesů, zvýšení efektivity práce,  
významné personální úspory a snižování provoz-
ních nákladů

uživatelská konfigurovatelnost informačního 
systému podporující budoucí rozvoj a umožňující 
reagovat na nejnovější potřeby a trendy

rozsáhlé možnosti manažerského vyhodnocování  
v reálném čase podle vícerozměrných ukazatelů

mobilita řešení – přístup kdykoli a odkudkoli přes 
mobilní zařízení, práce v offline režimu a následná 
synchronizace

Mag. Josef Landschützer, 
předseda představenstva, STEFE, a.s.

Ing. Jan David, 
manažer řízení projektů a ICT, Zeppelin CZ s.r.o.

Co o HELIOS Green říkají jeho uživatelé:

„HELIOS Green nám umožňuje získat komplexní 
informace nutné pro efektivní provoz a řízení 
společnosti.“

„HELIOS Green je správnou volbou. Umožňuje 
pokrýt dynamicky se vyvíjející požadavky 
společností skupiny STEFE, směřující k efektivnímu 
řízení klíčových procesů.“



Jsme vám nablízku, 
ať jste kdekoli

Asseco Solutions

Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních 
systémů ERP. Již dvacet let přináší svým zákazníkům nejmodernější 
technologie v oblasti podnikového softwaru. Díky tomu, že s naši-
mi současnými a potenciálními zákazníky vedeme neustálý dialog, 
máme přehled o aktuálních trendech na trhu a individuálních potře-
bách firem i branží, ve kterých působí.

Náš přístup

Vzhledem k tomu, že s našimi současnými a potenciálními zákazníky 
vedeme neustálý dialog, máme přehled o aktuálních trendech na 
trhu. Díky tomu dokážeme naplňovat potřeby jednotlivých společ-
ností podnikajících v různých odvětvích a průběžně se rozvíjet.

Asseco Solutions, a.s.

Zelený pruh 1560/99

140 02 Praha 4

Tel.: +420 244 104 111

Fax: +420 244 104 444

E-mail: info-CZ@assecosol.com

assecosolutions.com
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