
Informační systémy HELIOS 

Strojírenská výroba
Řešení pro výrobní podniky 
z oblasti strojírenství



Informační systém HELIOS jako klasický ERP systém díky dynamic-
kému vývoji, rozšiřování počtu funkcionalit a stále širšímu nasazení ve 
výrobních společnostech již významně přesahuje „obvyklé“ hranice 
systémů ERP a svými funkcionalitami v mnoha parametrech stále více 
obsazuje prostor, který dříve náležel úzce specializovaným řešením.  

Nejpatrnější je to u systému MES, který byl funkcionalitou systému 
HELIOS v mnohých oblastech již zcela nahrazen. U systému APS je 
situace poněkud odlišná, i přes dynamický vývoj systému HELIOS 
v oblasti plánování. Tyto systémy jsou svoji úzkou specializací a úz-
kým zaměřením nezastupitelné. Jako takové však mohou pracovat 
výhradně nad dobře připravenou datovou základnou a mohu tak 
tvořit ideální nadstavbu ERP systému HELIOS.

Výrobní moduly ERP systému HELIOS jsou plně integrovány a jsou 
nedílnou součástí ostatních modulů systému. Tvoří tak integrální 
celek, se všemi výhodami takového řešení. 

Moduly výroby významně podporují komplexní řízení všech typů 
výrob. Počínaje výrobou sériovou (tzv. anonymní) kdy výrobce ne-
zná finálního zákazníka, přes montáž na zakázku, resp. výrobu na 
zakázku, až po výrobu projektového typu. Nejsilnější stránkou sys-
tému HELIOS je pak jeho schopnost plánovat, logisticky zajišťovat 
a řídit i vzájemné kombinace těchto typů výrob.

Na  technickou přípravu výrobních procesů, která je schopná 
vytvářet a  uchovávat „životopis“ výrobku, navazuje produktiv-

ní řízení a plánování efektivní výrobní činnosti. Systém je plně 
přizpůsobený potřebám a  požadavkům strojírenské výro-
by po  stránce zabezpečení výroby vstupním materiálem, ale 
i  po  stránce evidence výrobního procesu podle požadované 
míry detailnosti. 

Kromě možnosti automatického nebo ručního výdeje materiálu 
do výroby systém zabezpečuje také pružnou kontrolu disponibility 
vstupního materiálu pro výrobní zakázky ve spolupráci s plánová-
ním potřeby materiálu MRP, s ohledem na potřeby výroby, prodeje 
a skladového hospodářství, kde je zohledněn sta v pojistné záso-
by, resp. minimální a maximální limit zásob ve skladech. Pružné 
plánování a řízení výroby je zabezpečeno možností plánování vý-
robních kapacit jak na úrovni plánování strojů, tak na úrovni plá-
nování profesí. 

Systém umožňuje vykonávat evidenci výroby podle zvolené hloub-
ky – na  úrovni odhlašování výrobků, jednotlivých operací nebo 
mzdových listů. Řešení zabezpečuje detailní evidenci průběhu 
výroby v reálném čase po věcné a finanční stránce s následným 
porovnáním skutečných nákladů výrobní zakázky s plánovanými.

Integrované logistické a finanční moduly přímo podporují ekono-
mické přínosy plynoucí z nasazení tohoto systému ve výrobních 
společnostech.

Výroba v systémech HELIOS
Informační systém HELIOS je typickým představitelem ERP (Enterprise Resource Planning ) systému, který tvoří dominantní pozici v rámci 
informačních systémů ve výrobních podnicích. Jeho hlavní úlohou je integrace, přičemž systém často automatizuje velké množství procesů 
souvisejících s produkčními činnostmi výrobního podniku. Jedná se především o technickou přípravu výroby, řízení a plánování výroby, 
logistiku, ekonomiku, resp. účetnictví, včetně mezd, správu majetku, prodej, fakturaci, komunikaci s bankami, atd.

MES (Manufacturing Execution Systems) soustřeďující se 
především na detaily výrobních procesů, ale také na detaily 
vlastních výrobních technologií a nástrojů. Umožňuje tak 
další zvýšení efektivity v oblasti řízení výroby.

APS ( Advanced Planning and Scheduling), neboli pokročilé 
plánování (možnost  přeplánovávat  - často velmi komplikovaně 
dle mnoha parametrů, kritérií a algoritmů - harmonogram výro-
by) jehož  cílem je optimalizovat kapacitní, časové i ekonomické 
parametry výroby.

Ve výrobních společnostech se dále využívají systémy:

 > Technická příprava výroby
 > Propojení se systémy CAD
 > Tvorba a archivace kalkulací
 > Nářadí ve výrobě
 > Podpora nabídkové činnosti
 > Varianty a alternativy
 > Optimalizace zásob
 > Kontrola disponibility materiálu pro výrobu
 > Grafické plánování výrobních zdrojů
 > Plánování a řízení výroby
 > Podpora změn a odchylek TPV
 > Evidence mzdových listů
 > Evidence operací a vyrobených celků

 > Evidence neshodných výrobků
 > Sledovatelnost ve výrobě
 > Podpora řízení jakosti
 > Optimalizace kapacitních zdrojů
 > MRP plánování zdrojů
 > Kooperace
 > Sběr dat pomocí terminálů
 > Sběr dat pomocí čteček EAN
 > Evidence výroby přes dotykový displej
 > Účtování nedokončené výroby
 > Evidence plánovaných a skutečných nákladů
 > Sledování výrobních nákladů v reálných cenách
 > Vyhodnocování zakázek

Funkčnost informačního systému HELIOS 
zajišťují následující moduly:



Technická příprava výroby
 > jednoduché získávání kusovníků a postupů, importy dat 

z aplikací CAD
 > průkazné termínové změnové řízení
 > dohledání historie změn a podpora funkcí pro hromadné změny
 > podpora norem ISO
 > kopírování dokumentace z podobných výrobků

Tvorba kalkulací
 > definice kalkulačních vzorců
 > definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště
 > bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního 

vzorce

Podpora obchodní a nabídkové činnosti
 > tvorba nabídkové dokumentace
 > podpora kalkulace nákladů pro nabídkovou činnost
 > možnost simulace kapacitního a materiálového zajištění nabídek

Varianty a alternativy
 > možnost záměny materiálů na úrovni kusovníku stejně jako na     

kartě materiálu
 > definice náhradních operací na úrovni technologického 

postupu nebo pracoviště
 > zohlednění alternativ při přípravě skladových dokladů nebo     

v kapacitním plánování
 > různé varianty technologie výroby dané součásti
 > výběr varianty výrobku před zadáním do výroby nebo při 

převedení do skladu

Optimalizace zásob
 > automatické generování požadavků na nákup i na výrobu
 > optimalizace nákupu
 > blokování materiálů pro výrobu
 > porovnávání materiálové potřeby se stavem skladu s ohledem    

na budoucí pohyby

Evidence výroby
 > evidence realizace výrobních celků
 > evidence realizace operací
 > evidence práce formou mzdových listů
 > evidence neshodných výrobků
 > zmetková hlášení
 > evidence spotřeby materiálu

Sledovatelnost ve výrobě
 > on-line předmětné sledování rozpracovanosti výroby až 

na úroveň materiál–stroj
 > finanční sledování rozpracovanosti výroby podle nákladových 

složek
 > datová evidence rozpracovanosti výroby s vazbou na jednotlivé   

výrobní zdroje a skladové pohyby
 > dohledání stavu rozpracovanosti zakázky
 > zpětné dohledání příčiny reklamace
 > sledování a evidence jednotlivých šarží nebo výrobních čísel     

ve výrobě i ve skladech

 > možnost sledování historie změn kusovníků a postupů na    
jednotlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení 

 > ocenění zásob ve výrobě i ve výrobních meziskladech v jednot    
livých položkách kalkulačního vzorce

Podpora řízení jakosti
 > plánování a evidence kontrolních operací
 > propojení se systémem řízení jakosti Palstat

Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů
 > budoucí i zpětné plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů
 > kombinace režimu omezených a neomezených kapacit zdroje
 > definice plánovacích kalendářů na jednotlivé zdroje
 > grafické výstupy z kapacitního plánu

MRP plánování zdrojů
 > plánování skladovatelných zdrojů
 > plánování firmy s více pobočkami
 > plánování podle představitelů
 > podpora obchodního plánování

Kooperace
 > definice požadavků na kooperace
 > tvorba kooperačních objednávek a evidence kooperací
 > sledování stavu zboží v kooperaci

Sběr dat pomocí terminálů
 > tisk čárových kódů v rámci výrobní dokumentace
 > používání čárových kódů pro odvádění výroby nebo ve skladech
 > možnost sběru dat pomocí stacionárních nebo přenosných     

terminálů
 > podpora vzájemné komunikace terminálu se strojem

Účtování nedokončené výroby
 > možnost automatického zaúčtování přírůstků a úbytků     

nedokončené výroby
 > sledování obratů nedokončené výroby za libovolné období
 > zobrazení stavu nedokončené výroby k zvolenému datu
 > tok výrobních nákladů v struktuře kalkulačního vzorce
 > automatizované rekalkulace a přecenění nedokončené výroby
 > rozvrhování fixních nákladů do cen výrobků

Vyhodnocování zakázek
 > porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobním     

příkazu nebo na zakázce
 > sledování výrobních nákladů v reálných cenách
 > evidence hotových výrobků ve skutečných, resp. v pevných,     

cenách
 > vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
 > možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav
 > podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo     

v systému
 > export dat do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslání     

dokladů e-mailem nebo faxem
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Výhody a přínosy systémů HELIOS v návaznosti na daný obor
Hlavními výhodami systému, které lidé z tohoto oboru jistě ocení, jsou především připravenost a přizpůsobivost pro oblast 
strojírenské výroby. Tvorba TPV založená na kódech změn s datumovou platností umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní 
dokumentace. Systém je zabezpečen proti náhodnému i záměrnému vymazání údajů TPV. Funkce vý-počtu plánovaných 
výrobních nákladů umožňují detailní pohled na složení výrobní ceny s možností simulace alternativ vzniku nákladů. Proces 
je podporován funkcemi pro tvorbu výrobních objednávek a pro plánování a kontrolu dostupnosti materiálu a zdrojů. Ob-
sahuje i  funkce pro úpravu plánovaných operací. Evidence výroby prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje, 
či jiných zařízení poskytuje dokonalý přehled o rozpracovanosti. Porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů 
umožňuje odhalení míst, kde dochází k překročení plánovaných nákladů a míst, kde je možné náklady snížit.
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