
Všechny klíčové záznamy související s danou reklamací jsou snadno dosažitelné 
z jednoho místa.
Dohledání jednotlivých reklamací – možnost analyzovat problémy a přijímat  
nápravná opatření. 
Okamžitý přehled všech reklamací za období, za odběratele/dodavatele, podle 
typů vad/neshod, apod.
Okamžitý přehled o délce řešení reklamací.
Ekonomické vyhodnocení reklamací.
On-line přehled o stavu řešení jednotlivých reklamací.
Okamžité přehledy reklamací podle odběratelů/dodavatelů jako příprava pro jednání.

Agenda Reklamace umožňuje evidovat veš-
kerý proces řešení tzv. pasivní reklamace 
(reklamace uplatněné odběratelem vůči naší 
organizaci), tzv. aktivní reklamace (reklama-
ce uplatněné naší organizací vůči  dodavateli). 

V  rámci agendy Správa měřidel lze evi-
dovat a  plánovat péči o  měřidla (kalibraci, 
kontrolu, atd.). Mnoho podniků tuto pro-
blematiku řeší samostatnou neprovázanou 
papírovou (xls) evidencí. Přichází tak o mož-
nost pohodlného plánování práce s měřidly. 
V této agendě lze spravovat i další podniko-
vé přípravky, pomůcky apod.

Pracujete-li se zařízeními, pak využijete agen-
du Údržba strojů a  zařízení. Zde můžete 
přehledně řešit na  jednom místě různé po-
třebné záležitosti. Viditelný plán revizí a plá-
nování údržeb zajistí, že budou všechny 
údržby zajištěny včas. 

Konec ničení měřidel nadměrným opotřebením. 
Prokázání odběratelům, že oblast měřidel máte systematicky řešenou přímo 
v rámci systému. 
Prokázání zajištění nakládání s měřidly podle Zákona o metrologii, č.505/90.
Sledování nákladovosti jednotlivých měřidel a pomůcek.
Přehled všech kalibrací a ověření měřidel na jednom místě.
Plán nákladů na jednotlivá měřidla.
Možnost porovnat plánované a skutečné náklady.
Prokazatelné záznamy o provedení kalibrací a ověření.
Možnost zajistit plánované kalibrace dostatečně v předstihu.

Řízení jakosti je v systému HELIOS 
Orange reprezentováno agendou 
QMS. Tato agenda pokrývá klíčo-
vé procesy související s  řízením, 
měřením a plánováním činností or-
ganizace, vedoucích k zlepšení vý-
konu společnosti. Hlavní  přidanou 
hodnotou je komplexnost a  plná 
integrace v  systému, která zajistí 
efektivní a jednoduchou práci v klí-
čových procesech.
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Možnost zpětného zjištění, který pracovník a kdy údržbu prováděl a samozřejmě 
i např. jaké náhradní díly potřeboval (plán spotřeby materiálu lze připravit i dopředně).
Sledování nákladovosti jednotlivých zařízení – potřebné údaje přístupné z jedno-
ho místa.
Přehled všech revizí a údržeb on-line na jednom místě.
Plán nákladů na provedení revizí a údržeb pro stanovené časové období.
Možnost porovnat plánované a skutečné náklady provedených revizí.
Prokazatelné záznamy o provedení revizí a údržeb.



popisek k obrazovce

Asseco Solutions, a.s.
tel.: 244 104 111
e-mail: helios.info@assecosol.cz
www.helios.eu

Do evidence agendy Řízení auditů, neshody 
jsou zahrnuty audity interní, audity exter-
ní (zákaznické, dodavatelské, certifikační) 
a interní neshody (neshody vzniklé v naší 
organizaci).

Agenda Vztahy s  obchodními partnery 
zajišťuje evidenci a přehledy týkající se jed-
notlivých dodavatelů a odběratelů. 

Přehled informací, které lze automatizovaně vyhodnotit z IS (platební morálka, 
dodržování termínů dodání,...) a informací, jež závisí na pocitu jednotlivých 
uživatelů (příjemné jednání, ochota,...).
Jednotná evidence, kterou lze následně vyhodnocovat, stanovení (a ověřování) 
doporučených partnerů.
Doporučení/Povolení dodavatelé pro nákup.
Přehledné statistické informace o odběratelích (platby, termíny).

Možnost sledovat informace o všech plánovaných i realizovaných auditech 
a návazných úkolech/opatřeních z těchto auditů.
Okamžitý přehled o silných, slabých stránkách organizace, včetně možnosti 
identifikace potenciálních rizik k dispozici vedení společnosti. Jednoduchá kont-
rola plnění úkolů/opatření z auditů.
Přehled o plánovaných termínech auditů.
Snadná příprava na certifikační audity (jednoduché dohledání úkolů z poslední-
ho auditu a způsobu jejich řešení).

V části Řízená dokumentace nabízíme mož-
nost přiřazování nejen jednotlivých stavů 
konkrétním dokumentům, ale i zajištění je-
jich verzování. 

Pro schvalování, resp. před ním, uživatelům pomůže řízená poznámková diskuze 
k celému dokumentu nebo k jeho částem.
Uživatel vždy pracuje jen se schválenou verzí dokumentu. 
Komentáře schvalovacího procesu se ukládají a lze do nich zpětně nahlédnout.
Napomůže při řízené ISO dokumentaci, účetní směrnici, metodických pokynech 
a návodech.


