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Helios Green

Kniha jízd, PHM

Modul Kniha jízd v informačním systému Helios Green slouží k evidenci dopravních prostředků
v organizaci, ke správě jejich údržby a k vedení výkazů o provozu dopravních prostředků.

• Kniha jízd
• Dopravní prostředky

• Údržba vozidel
• Výkazy o provozu vozidla

Kniha jízd

Údržba vozidel

— evidence uskutečněných jízd dopravních prostředků
— evidence informací např. o cíli a účelu cest, počty
projetých služebních a privátních kilometrů, čerpání
PHM, nákladů na údržbu a další
— možnost vytvářet a účtovat interní doklady pro
náklady za projeté kilometry dle sazeb za kilometr
(popř. jinou měrnou jednotku)
— provázání jednotlivých jízd s aktivitou, útvarem či
obchodním případem
— snadné sledování celkových nákladů, dílčích za PHM
dle ujetých služebních a privátních kilometrů
— možnost vytvoření sestav dopravních prostředků
poskytující přehled o provozu a údržbě dopravních
prostředků za zvolené období

— evidence oprav provedených u jednotlivých dopravních prostředků.
— sledování souvisejících dokladových pohybů a aktivit

Výkazy o provozu vozidla
— evidence jízd dopravního prostředku v průběhu
daného měsíce
— přehled o cíli a účelu jízd, počtu najetých kilometrů
(služební/privátní), stavu tachometru a čerpání PHM
— měsíční výkazy o celkově ujetých kilometrech,
průměrné spotřebě a využití jednotlivých dopravních
prostředků

Dopravní prostředky
— samostatná evidence všech dopravních prostředků
— možnost provázání s leasingovou smlouvou, evidencí
v modulu Majetek apod.
— sledování dopravních prostředků dle zadaných kritérií (např. platnost technické kontroly)

PHM - CCS
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Modul slouží k načtení a zpracování periodických výpisů o bezhotovostních nákupech
zboží a služeb na základě elektronických karet (např. CCS, SHELL a další). Výsledkem úspěšného zpracování výpisu jsou skladové doklady (průběžky) a interní účetní
doklady. Z účetního hlediska se pak přijatá faktura účtuje k tíži „střediska zpracování
CCS“ a interní účetní doklady představují přeúčtování na konkrétní nákladové útvary
a majetek.
— Přidělené elektronické karty pro zaměstnance je
možné evidovat v modulu Personalistika.
— Po načtení výpisu konkrétního vstupního souboru proběhne načtení dat a automatické doplnění
vztahů Karta, Produkt, Majetek, Útvar, Zakázka.

Výpis je pak možno dále editovat (často je třeba
změnit Majetek nebo Útvar, zvláště u tzv. univerzálních karet).
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Helios Green
Pracovní cesty

Modul Pracovní cesty systému Helios Green vyřeší komplexně problematiku pracovních
cest ve vaší společnosti. Zaměstnance lze rozdělit do skupin dle způsobu a výše poskytování náhrad. Modul umožňuje kvalitní plánování pracovních cest, schvalování nadřízeným. Usnadní poskytování náhrad v souladu s platnou legislativou, interními směrnicemi a dalšími požadavky organizace. Zajistí možnost rozdělení kompetencí při evidenci
průběhu pracovní cesty, jejím plánování, schvalování, vypořádání. Urychlí zpracování
a umožní přehlednou evidenci poskytovaných náhrad. Poskytuje možnost vyhodnocení přínosu pracovní cesty s ohledem na její náklady a dosažené výnosy. Umožňuje též
porovnání plánu pracovní cesty a jejího skutečného průběhu. Jeho součástí je i podpora
automatického výpočtu náhrad a vypořádání pracovní cesty v různých měnách.

— Podpora při zpracování silniční daně za soukromé
dopravní prostředky zaměstnanců
— Možnost poskytnutí náhrad za PHM dle doložených
dokladů nebo dle vyhlášky
— Poskytnutí náhrad za PHM v cizích měnách
— Zvýšení kilometrovného dle nastavení použitého
vozidla zaměstnance
— Provázanost Pracovních cest s ostatními agendami např. účtenky, faktury vydané, přijaté, banky a
pokladny, doplnění dokladů do vyúčtování pracovní
cesty funkcí
— Poskytnutí záloh pokladnou nebo platebním příkazem z pracovní cesty
— Vypořádání záloh v různých měnách
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— Rozdělení zaměstnanců do skupin dle poskytovaných náhrad rozlišených např. dle povahy profese
— Nastavení sazeb náhrad a parametrů jejich poskytování pro jednotlivé skupiny zaměstnanců
— Automatické použití přednastavených Sazeb všech
druhů náhrad.
— Dvě sazby stravného, organizace a zákonem stanovené minimum
— Možnost poskytnutí náhrad nad rámec legislativy a
jejich zpracování ve mzdách
— Vypořádání doplatků nebo vrácení poskytnutých
záloh ve mzdách, pokladnou nebo na účet zaměstnance
— Evidence použitých dopravních prostředků při
pracovní cestě (dopravní prostředky zaměstnance,
zaměstnavatele i veřejné)

