
Informační systémy HELIOS 

Doprava, spedice, 
logistika
Rešení pro dopravní, prepravní podniky 
a logistické sklady



Plánování jízd
Plánování jízd umožňuje rezervovat konkrétní vozidlo na  zadaný 
termín s rozlišením, zda se jedná o jízdu či odstávku.

Jízdní příkaz a stazka
Rezervaci lze změnit na  jízdní příkaz, doplnit o  detailní pokyny 
a tisknout. Po návratu z jízdy se doplní údaje o výkonech vozidla, 
čerpání PHM, finančních nákladech spojených s jízdou a podklady 
pro fakturaci. Tím vznikne stazka. Modul umožňuje vkládat zázna-
my o provozu v libovolném pořadí, přičemž je k dispozici služba pro 
kontrolu návazností stavu tachometru, nádrží, eventuelně počítadel 
motohodin.

Technický stav vozidla
Technický stav vozidla je sledován na  základě údajů o  provozu 
a záznamu v technickém deníku vozidla. Tam je možno zapisovat 
uživatelsky definované události (např. výměna oleje, provedení STK, 
kontrola hydrauliky), stav, při němž se má událost opakovat (např. 
olej po 10 000 km). STK po 24 měsících a jak dlouho předem má 
program na danou událost upozornit. Systém pak varuje obsluhu, 
pokud se chystá vystavit rezervaci nebo jízdní příkaz na  vozidlo, 
jehož technickému stavu je třeba věnovat pozornost. Evidence 
projezdu pneumatik.

Ekonomika provozu vozidel
Sledování ekonomiky provozu vozidel umožňuje definovat struk-
turu nákladů spojených s vozidlem nebo s jízdou. K dispozici je pak 
přehled nákladů i výnosů vozidel a přehled výkonu řidičů, včetně 
detailního sledování spotřeby PHM a porovnání s normou. Náklady 
mohou být importovány v elektronické podobě.

Faktury za výkony vozidel
Samozřejmostí je vystavování faktur za výkony vozidel automaticky 
na  základě podkladů zadaných ve  STAZKÁCH podle vybraných 
fakturačních předpisů (šablon) nebo ručně v  libovolném členění 
výnosů. K  dispozici jsou uživatelsky definované číselníky výnosů 
a víceúrovňové ceníky (standardní cena, cena pro konkrétní vozid-
lo, pro konkrétního zákazníka…).

Vyúčtování cestovních náhrad
Cestovní náhrady je modul vytvořený pro evidenci jednotlivých ces-
tovních příkazů a výpočet odpovídajících cestovních náhrad a  to 
i  v  různých peněžních měnách s  provázaností do  modulů Mzdy 
a  Pokladna. V  systému je také možno vytvářet cestovní příkazy 
pro zaměstnance uvedené na stazce přímo při tvorbě stazek. Tak-
to vytvořený příkaz přebírá některé údaje ze stazky a  tudíž není 
potřeba zadávat údaje opakovaně.

Silniční daň
Pro každé vozidlo, které je uvedeno v seznamu vozidel, je program 
schopen vyčíslit na  základě zadaných technických parametrů roční 
výši silniční daně. Rozpočítá výslednou částku do jednotlivých záloh 
a  doplatků a  také zařadí do  výpočtu osvobození a  slevy na  dani. 
Na základě výpočtu umožní tisk daňového přiznání. Do silniční daně 
lze zahrnout i soukromá vozidla využitá pro potřeby zaměstnavatele.

Pojistné události
Program umožňuje jednoduchou evidenci pojistných událostí, které 
se vyskytly během provozu vozidel. Je možné zaznamenat veškeré 
údaje související s nehodou, jako jsou viník nehody,  poškozený, 
výše škody, výše plnění od pojišťovny atd.
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Doprava v systémech HELIOS
Řešení je určeno pro firmy, které ke své činnosti využívají nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už jako hlavní obor firmy nebo 
pro režijní účely.

Přepravní služby v systémech HELIOS

Plánování zásilek
 > Přehledné uspořádání dat.
 > Libovolný počet číselných řad, pozic a zásilek.
 > Jednoduchá obsluha s  vysokým komfortem uživatelského   

nastavení a množství pomocných číselníků (centrální adresář    
odběratelů a dodavatelů, kontaktní osoby, pomocné adresy    
nakládek a vykládek).

Dodací podmínky INCOTERMS
>  Dodací podmínky INCOTERMS (kódy nákladu a výnosu, kal-
    kulační vzorce apod.).
>  Usnadňuje a urychluje evidenci údajů, statistické vyhodnocení 
    a následně i fakturaci na zákazníka.

Skutečné výnosy a náklady
>  U každé zásilky lze sledovat v libovolných měnách jak před-
    pokládané, tak i skutečné výnosy a náklady.

 > Pro zajištění „jednotné cenové nabídky“ v  rámci firmy sys-
tém nabízí celou řadu uživatelsky definovatelných maticových    
sazebníků (např. pro kalkulace manipulací, skladného, vystavení 
průvodních dokumentů apod.) nebo tzv. relačních sazebníků 
(kalkulace ceny na základě relace mezi dvěma místy určenými 
směrovým kódem a státem).

>  Libovolné množství a pořadí nakládek a vykládek u jedné zási-
    lky je samozřejmostí.

Protokol o všech operacích
>  Po celou dobu práce vzniká protokol, který zaznamenává 
    veškeré operace, které pracovník s danou zásilkou vědomě či 
    nevědomě v systému vykonal.
>  Do tohoto protokolu lze automaticky zaznamenávat i SMS 
    zprávy od dopravce, které jsou přijímány prostřednictvím MS 
    Outlook Express.
>  Výnosy u zásilky lze fakturovat v libovolné časové posloupnosti, 
    popř. lze spustit i tzv. hromadnou fakturaci za určité časové
    období nebo za určitého zákazníka.

Řešení je určeno pro firmy, zajištující přepravu celokamionových (v terminologii HELIOS „Spedice“) i kusových (v terminologii HELIOS 
„Sběrná služba“) zásilek do zahraničí a po tuzemsku. Modul Přepravní služby zaručuje kontinuální sledování zásilek po celou dobu jejich 
přepravy a umožňují vystavit širokou škálu formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce. Kromě pozemních umožňuje také 
letecké a námořní zásilky. 
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Smlouva
 > Základní stavební jednotkou systému je smlouva, která definu-

je vztah mezi provozovatelem logistického skladu a klientem. 
Tzn. definuje skladovací a  finanční podmínky pro skladování 
zboží nebo množiny zboží a služby s tím spojené (manipulace 
apod.).

Zboží
Karta zboží definuje základní vlastnosti a chování skladovaného 
zboží v systému:

 > pevně vázána ke smlouvě, která definuje finanční podmínky 
skladování

 > způsob vyskladňování (expedice) zboží (FIFO, LIFO, expirace)      
je vlastností konkrétního zboží

 > u každé karty lze definovat tzv. stohovatelnost, která zajišťuje     
(pokud to vlastník zboží vyžaduje) virtuální optimalizaci       
skladování za účelem minimalizace fakturačních nákladů

 > dále lze evidovat hodnotu zboží a další množstevní ukazatele     
(hmotnost, objem apod.).

 > pro pohyby na skladě lze definovat tzv. připojené obaly     
a služby, které se automaticky vygenerují v okamžiku příjmu 
a/ nebo výdeje

 > každé zboží lze v systému evidovat pod jedním ČK na vstupu     
a několika ČK na výstupu (pro snadnější evidenci zboží při     
příjmu u příjemce)

Příjem, výdej zboží
 > Při příjmu na sklad se zboží umisťuje na lokace buď automaticky 

pomocí vnitřní logiky systému, která zohledňuje obsazenost, 
omezení lokací dané druhem zboží, vyčleněné lokace pro 
určitého klienta apod. nebo obsluha může danou lokaci vybrat 
ručně. Při zaskladnění celního zboží dojde k automatickému 
zamčení pohybu na lokaci, čímž se zamezí nechtěnému výdeji. 
Při výdeji systém uvolňuje lokace podle způsobu expedice 
zboží nebo může obsluha přímo určit, z  které lokace se má 
zboží odebrat. 

 > Jednotlivé položky dokladů lze seskupovat na tzv. sdružené obaly.

Fakturace
 > Fakturace dynamického skladování probíhá na  základě tzv. 

denních zůstatků k  půlnoci každého dne, které obsahují 
zůstatek z minulého dne + příjmy daného dne. Výdeje daného 
dne se zohlední až do zůstatků pro následující den. Přílohou 
faktury může být přehledný časový vývoj obsazenosti skladové 
plochy.

 > Pro usnadnění práce v mnoha různých typech skladů, s ohledem 
na velký pohyb zboží, umožňuje systém zpracování dokladů po-
mocí čárových kódů. Jednotlivými kódy lze označit, zboží, pa-
lety, pozice, lokace, služby apod. a veškeré činnosti nasnímané 
čtečkou čárových kódů jsou přenášeny do vlastního programu 
Logistického skladu v on-line propojení.

Logistické sklady v systémech HELIOS
Řešení je určeno pro sledování procesů spojených s logistickými sklady, kde provozovatel za určitých finančních podmínek poskytuje sklado-
vací plochy svým klientům, přičemž sám není přímým majitelem skladovaného zboží. Modul umožňuje řešit dva základní způsoby logistického 
skladování:

>  pronájem pevné plochy za paušální poplatek
>  pronájem dynamického obsazení skladovací plochy

+ vzájemná kombinace

Při skladování se klade důraz na práci s lokacemi (umístěním) a variantností způsobu vyskladnění konkrétního zboží (FIFO, LIFO, 
expirace zboží). Skladované zboží nemá žádnou účetní hodnotu a o stavu skladu se neúčtuje. Každý pohyb na skladě se eviduje 
nezávisle v těchto jednotkách: 

>  PJ - přepravní jednotka (slouží především pro komunikaci 
    s modulem > Přepravní služby) - nepovinně
>  SJ - skladovací jednotka - podklad pro fakturaci - povinně

>  EJ - evidenční jednotka - podklad pro inventury - povinně
>  MJ - manipulační jednotka - minimální jednotka pro manipulaci 
    se zbožím, podklad pro inventury - nepovinně
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Výhody a přínosy systémů HELIOS v návaznosti na daný obor
Využití informačních technologií pro zvýšení schopnosti obstát v konkurenčním prostředí dopravních a logistických služeb je zcela 
nezbytné. Softwarové vybavení by mělo obsahovat navzájem propojené obchodní, provozní, ekonomické a statistické nástroje. 
V rámci dodávky kompletního systému HELIOS Vám nabízíme velice těsné propojení specializovaných modulů, integrovaných 
současně s kompletním ERP systémem, kam patří např. účetnictví, fakturace, pokladna, banka, manažerské rozhraní a finanční vy-
hodnocování, mzdy, oběh zboží. Výhoda tohoto propojení je zřejmá jednotná technologie, společná data, která vstupují do systému 
v jednom místě (portfolio odběratelů a dodavatelů apod.), on-line informace o platební bilanci, centrální nastavení parametrů, ome-
zení přenosů dat apod. Mezi další přednosti, které ocení především společnosti se zahraniční majetkovou účastí, patří i možnost 
přepnutí uživatelského rozhraní do anglického, německého či slovenského jazyka.
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