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Helios Green

Manažerské rozhraní

Manažerské rozhraní (MR) je nástroj zaměřený na vyhodnocování dat obsažených v databázích IS Helios
Green. Nástroj je realizován jako rozšíření programového produktu Excel, přičemž dodržuje veškeré jeho
konvence a zvyklosti. Díky tomu se tvorba výstupních sestav stává běžnou záležitostí a pro uživatele
znalého Excelu pak není problém vytvořit sestavy založené na datech z databází IS Helios Green
a získávat tak hodnotné informace.

 Výhody
 Funkcionalita
 Výstupní sestavy

Výhody

— Velmi kvalitní grafické zpracování
— Snadná práce založená na pravidlech a zvyklostech
z Excelu
— Přehledy mohou obsahovat údaje získané jak z IS
Helios Green, tak i z jiných datových zdrojů
— S pomocí maker a programového kódu je možné
funkcionalitu sestav rozšířit tak, že se mohou blížit
až samostatným aplikacím

Funkcionalita
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— Umožňuje vložit do buňky Excelu hodnoty z databáze IS Helios Green bez znalosti databázové struktury
— Fukce manažerského rozhraní jsou postaveny na
stejných principech jako standardní funkce dodávané
s MS Excel
— Standardní funkce z oblastí Účetnictví, Saldo, Mzdy,
Ukazatele a další
— Možnost parametrizace funkcí dle požadavků
správce IS
— Objekty Rozbalovací seznam a Tabulka Manažerského rozhraní pro komfortní zadávání parametrů
a vytváření dynamických tabulek

Výstupní sestavy
— Uživatel je schopný vytvořit či upravit sestavy sám.
— Při tvorbě sestav není zapotřebí informační
specialista
— Tvorba sestav je relativně rychlá
— Sestavy mohou dosáhnout značné úrovně pružnosti
a dynamičnosti
— Dodávané standardní sestavy z modulů Ekonomika
(Výnosy a náklady, Výsledovka, Rozvaha, Saldo, Cash
Flow), Zakázky, Organizace
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Helios Green

Vyhodnocování pomocí ukazatelů

Modul Vyhodnocování pomocí ukazatelů nabízí svým uživatelům kvalitní vyhodnocovací nástroj
v systému Helios Green a umožňuje hodnotící data dále zpracovávat dle vlastních kritérií.

 Ukazatele
 Rozvrhování
 Rezervy

Ukazatele

— Nástroj pro vytvoření datových skladů pro vyhodnocování údajů ze tříd Helios Green.
— Poskytovatel dat pro další zpracování v nástrojích
Helios Green.
— Zdroj dat pro rozvrhování a tvorbu rezerv.
— Nástroj pro plánování a porovnávání plánovaných
a reálných hodnot.
— Princip na bázi technologie OLAP
— Možnost vyhodnocení všech číselných dat
obsažených v IS Helios Green dle zvolených kritérií
číselné i nečíselné povahy.
— Veškeré akce jsou proveditelné bez znalosti programování.
— Výstupy lze zobrazit a dále zpracovávat ve formě
tabulky i grafů v prostředí MS Excel.

Rezervy

— Mechanismus podporující automatizovanou tvorbu
a čerpání rezerv.
— Podpora související účetní problematiky.
— Možnost vytvoření interních dokladů s následným
zaúčtováním.

Rozvrhování
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— Mechanismus nabízející automatizovanou podporu
při rozvrhování nákladů.
— Široká škála typů rozvrhování (procentuálně, váhově, dle rozvrhové základny, ručně atd.).
— Podpora související účetní problematiky.
— Možnost vytvoření interních dokladů s následným
zaúčtováním.

