
Informační systémy HELIOS 

Maloobchod
Řešení pro firmy z oblasti maloobchodu



Funkčnost informačního systému HELIOS 
zajišťují následující moduly:

Prodej
 > prodej na paragon či fakturu
 > prodej nejen z vlastních skladů a zásob, ale z konsig-načních či 

komisních skladů
 > reklamace na prodejně:

 > vrácení peněz (či výměna zboží)
 > evidence reklamace (příjem, odeslání dodavateli, vrácení 

peněz či zboží)
 > tisk reklamačního protokolu

Sklady
 > naskladnění zboží — od  dodavatelů, z  výroby, jiných skladů 

či reklamaci; vhodným doplňkem může být i  použití čteček 
čárového kódu

 > vyskladnění zboží – výdejkou, výdejkou s prodejem na fakturu, 
prostřednictvím pokladního prodeje; I  zde urychlí práci čtečky 
čárového kódu

 > oceňování zboží, stanovení prodejních cen a marží, aktualizace cen
 > stanovení slev – konkrétnímu zákazníkovi, skupině zákazníků, 

na konkrétní zboží nebo na celý doklad
 > inventury zboží – včetně vyrovnání stavů i přes čtečku čárového kódu
 > termínované, množstevní nebo finanční slevy

Výstupy, tisky atd.
 > tvorba vlastních tiskových formulářů – faktura, prodejka, dodací list 

a další
 > tvorba vlastních tiskových sestav, přehledů a  nastavení systému 

pro každého uživatele
 > vyhodnocení, manažerské výstupy a další

Další požadavky řešení pro Maloobchod
 > podpora používání čárového kódu (tzv. EANu) pro ury-chlení práce 

se systémem; např. vyhledání konkrétní položky, načtení záka-
znické karty, příjem a výdej ze skladů a případně a další

 > nastavení potřebných práv koncovým uživatelům dle jejich 
kompetencí

 > úpravy koncových cen dle kompetencí, použití slev hromadně 
nebo na  vybrané zboží či okamžité zjištění stavu finančních 
prostředků v pokladně

 > jednoduchá obsluha (prodavač musí jednoduše dohledat zboží 
a snadno a rychle vytvořit a vytisknout prodejku)

 > podpora obvyklých periférií (paragon. tiskárna, zákaznický displej, 
šuplík na peníze, čtečka čárových kódu) 

 > online odpis ze skladu, tzn. možnost na jednom PC přijímat a vydá-
vat zboží nezávisle na pokladním prodeji

 > plnohodnotné provázání s e-shopem včetně automatizace syn-
chronizace prodejního systému s e-shopem; tedy např. pravi-
delné aktualizace skladů bez nutnosti lidského zásahu, nejen 
obvyklý export a import stavu skladů (položek na e-shopu), ob-
jednávek a změny těchto stavů, ale také automatické dotažení 
fotografií a návazných galerií ze systému tzv. na kliknutí, bez nut-
nosti lidského zásahu

 > off-line komunikace centrály s  pobočkami, možnost předání 
dokladů – výdejky a příjemky, aktualizace skladů a cen

 > on-line propojení — možnost pracovat v programu (prohlížet či 
editovat) i z jiných poboček či míst 

 > vzájemné propojení dokladů – zda byl konkrétní doklad 
zaúčtován a jak, atd

 > samozřejmostí v mnohých obchodech jsou dnes už nejrůznější      
věrnostní programy či kreditní systém, dárky a podobně

 > věrnostní systém – obchod poskytuje zákazníkovi slevy či 
speciální ceny; ty mohou být jednorázové – např. dle konkrét-
ního obratu ve dni, měsíci atd. – nebo fixní v procentech, např. 
pro VIP zákazníka

 > kreditní systém – jeho principem může být např. situace, kdy 
zákazník zakoupí výrobek např. v ceně 30.000,- Kč a na tzv. 
kredit je mu připsáno 1.000,- Kč; při dalším nákupu je mu tato 
částka od nákupu odečtena nebo naopak si zákazník nechá 
kredit dále načítat a vybere jej tehdy, až bude potřebovat

 > dárky – příkladem může být nákup páru bot za 2.000,- Kč, 
kdy ovšem pokud zákazník zakoupí tři páry, získá je za cenu 
dvou, což znamená jeden pár zdarma; běžné jsou i  akce 
na konkrétní zboží, kdy dva kusy jsou za cenu jednoho

 > on-line informace o stavech skladů ostatních poboček  prodejen
 > možnost prohlížet a tisknout všechny dříve provedené prodeje
 > možnost získat údaje o tržbě aktuálního období včetně různých 

Maloobchodní prodejny a řešení pro ně je nejvíce zastoupeno v segmentu menších firem a živnostníků. Společný jmenovatelem této 
oblasti je pokladní prodej. Tento je v optimální variantě provázán s dalšími firemními agendami společnosti z důvodů centrálního přístupu 
k důležitým informacím. Úspěch malé i velké firmy v obchodě závisí také na rychlém odbavení zákazníka spolu s aktuálními a přesnými 
informacemi pro další rozhodování.

Maloobchodní prodejny zasahují do  široké škály oblastí, např. textil, móda, sportovní potřeby, výpočetní technika, elektro, soft-
ware, stavebniny, drogerie, armatury a kotle, palivo, nábytek…. To vše a mnohé další zboží lze prodávat formou maloobchodu, čili 
prostřednictvím pokladního prodeje. V počátcích tuto oblast řešily jen registrační kasy, které však nemají uživatelský komfort a možnosti, 
které dnešní technologie umožňují, jako např. on-line odepisování ze skladu, inventury či přenos do účetnictví apod. 

Maloobchod v systémech HELIOS

Všeobecné požadavky na pokladní systém: 
>  jednoduché ovládání
>  rychlost prodeje (zákazník nesmí čekat na vystavení dokladu, na dohledání ceny, na dohledání dostupnosti zboží)
>  pružná cenotvorba, slevy
>  propojení na pokladní zásuvku, čtečky čárového kódu, dotykový display atd.
>  on-line aktuální stav skladu
>  podpora různých forem platby (hotovost, karty, ceniny atd.)
>  podpora věrnostního systému (např. zákaznická karta s čárovým kódem, na kterou lze sbírat třeba body, nebo 
    nadefinovat slevy)



 > způsobů placení i druhů uživatelem definovaných pohybů
 > možnost spojení činností maloprodejny s velkoobchodem
 > v případě využití modulu nákup a prodej lze snadno a přehledně 

řešit objednávky nejen od  zákazníků (vykrývat je lze částečné 
či úplné), ale také objednávky vůči dodavatelům včetně „auto-
matických objednávek“ v případě nedostatku zboží

 > manažerské výstupy a vyhodnocování:
 > vyhodnocení prodejnosti zboží dle sortimentu, dle období
 > vyhodnocení dodavatelsko odběratelských vztahů (doby 

dodání, ceny apod.)

 > k dispozici mohou být i sofistikované nástroje pro plánování     
a vyhodnocování, jako např. Finanční analýzy, datové sklady,    
Controlling, Business Intelligence

 > široká parametrizovatelnost grafické podoby tiskových výstupů,     
jako např. pokladního dokladu, paragonu, faktury atd

 > v případě potřeby je možný i off-line export tržeb do účetnictví; 
tzn. prodejny, kde není modul účetnictví, lze tímto způsobem 
provázat s místem, kde se skutečně účtuje; tím se usnadní práce s 
přepisováním a také umožní snadné vyhodnocování těchto činností
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Na otázku, co systém přinesl společnosti STV Group, odpovídá Miroslav Vykydal:
   „Určitě zrychlení a zkvalitnění především ekonomických informací. Dále výstupy ve formě grafů, trendy jednotlivých středisek-
aktivit, přehlednost skladů rozmístěných po celé ČR v kombinaci s evidencí i materiálu a zboží cizích společností v našich 
skladech. Za zmínku stojí určitě i sledování komisních skladů, obrátkovosti zboží, profitability zboží a podobně. A samozřejmě 
úsporu personálu v ekonomickém úseku.“ A dodává: „Velký přínos spatřujeme též v usnadnění komunikace např. při sch-
valování faktur, služebních cest či dovolených pomocí Workflow. Důležitá je pro nás také tvorba ceníků pro různé formy prodeje 
a jejich vyhodnocování. A neméně též dokonalý přehled, který jsme získali díky archivu dokumentace. Zajímavá je pro nás též 
možnost tvorby manažerských sestav a přehledů usnadňující manažerům užívání systému.“

Volbu systému komentuje také Marcela Lengsfeldová: 
„HELIOS dokázal pokrýt všechny procesy ve firmě i na pobočkách. Po instalaci a nastavení dokáže pracovat, jak 
jsme měli možnost se sami přesvědčit, takřka bez údržby. Mezi jeho další významné plusy patří například možnost 
přidávat účetní doklad přímo k likvidaci faktury, doklad je tak s fakturou de facto spojený. HELIOS přinesl zejména 
položkovou druhovou evidenci zboží na maloobchodních prodejnách společnosti a následně nám do vedení přinesl 
přesné informace o prodaném zboží co do počtu kusů i realizovaném zisku,” vypočítává výhody Marcela Lengsfel-
dová. „Další jeho nespornou výhodou je zjednodušení vedení centrálního účetnictví.”

Reakce našich zákazníků
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Výhody a přínosy systémů HELIOS v návaznosti na daný obor
Hlavními výhodami systémů HELIOS je právě pro tento obor podstatná schopnost systému usnadnit uživatelům rychlost zadávání dat – 
tedy odbavení zákazníka – a s tím souvisí i možnost dohledání konkrétní informace jako např. jaká je dostupnost zboží, jaké alternativy 
můžeme nabídnout, jaká je pro konkrétního zákazníka cena, rychlé zjištění nebo rovnou zadání slevy tomuto zákazníkovi apod.

Vedoucí pracovníci či majitelé jistě ocení široké možnosti inventur nebo sledování a vyhodnocování prodejů konkrétní pokladny/prodáva-
jícího. Široké možnosti přizpůsobení vlastních přehledů a výchozích obrazovek ve všech agendách, případně ucelený přehled nad všemi.

Velkou výhodou je komplexnost systému, tedy možnost získat od jednoho dodavatele řešení všech potřebných firemních agend a s tím 
související propojenost všech důležitých oblastí v jednom systému, tedy na jednom místě. Jediné řešení tak obsahuje moduly pro eko-
nomiku, sklad, pokladní prodej a v modulu CRM i databáze klientů pro účely marketingu. Systém tak umožňuje efektivní plánování, řízení 
a především vyhodnocování veškerých marketingově obchodních aktivit.

Pro zákazníky s e-shopem je velkou předností nadstandardní provázání aplikace s e-shopem a jeho automatická synchronizace. Tedy 
pravidelné aktualizace stavu skladů včetně objednávek bez nutnosti lidského zásahu, přičemž interval si nastavuje sám zákazník. Takto 
automaticky řešíme i změny stavů, automatické dotažení fotografií a návazných galerií ze systému apod. Vše bez nutnosti ručních importů 
a exportů z a do e-shopu.


