
Základní moduly Helios Orange 
Název modulu Stručná charakteristika použití 

Banka Umožňuje pořizování, evidenci, tisk a následné exportování platebních 
příkazů do bankovního programu příslušného peněžního ústavu. 

Celní případy 

Poskytuje prostředky ke zpracování dovozních, vývozních a tranzitních 
operací, celní sazebník včetně sazebníku DPH a spotřebních daní, 
seznamů licencí, preferenčních sazeb, kvót a odkazů na související 
předpisy. Obsahuje znění veškeré celní legislativy. 

Celní sklady Umožňuje vést evidenci celního skladu s vazbami na Celní případy. 

Doprava 

Poskytuje evidenci vozidel, pohonných hmot, jízd, fakturaci výkonů, 
výpočet cestovních náhrad a další související agendu. Může fungovat 
samostatně nebo může vytvářet doklady zpracovávané v ostatních 
modulech systému.  

Evidence pošty 
Umožňuje zaznamenávat veškerou korespondenci podniku. Lze jej 
provozovat samostatně nebo v rámci komunikace s modulem Fakturace 
pro evidenci přijatých faktur a dobropisů. 

Fakturace Slouží k evidenci vydaných a přijatých faktur a vzájemných zápočtů. 

Finanční analýza a 
plánování 

Umožňuje využít metody finanční analýzy, analyzovat absolutní, 
rozdílové a poměrové ukazatele, vyhodnocovat plány a porovnávat je 
se skutečností. 

Firemní aktivity Slouží k evidování a sledování jednotlivých kontaktních jednání, 
včetně souvisejících úkolů a dokumentace. 

Helios Intelligence Obsahuje nástroje k zobrazení dat – OLAP a dataskop. 

Intrastat 
Umožňuje zadávat údaje přímo do měsíčního hlášení, jednotlivé 
operace do něj vstupující, generovat hlášení a provádět export a import 
hlášení v elektronické formě požadované celním úřadem.  

Kalkulace 
Poskytuje funkcionalitu pro vedení nákladového účetnictví. Umožňuje 
výpočty a porovnání z velkého množství zdrojů informací, jako je oběh 
zboží, účetnictví, sklad zvířat atd. 

Kniha jízd Je určena pro sledování služebních a soukromých jízd firemních a 
soukromých vozidel. 

Kontrakty 
Slouží k evidenci dlouhodobých kontraktů s odběrateli. Kontraktem se 
rozumí rámcová objednávka na dodávku zboží za smluvní cenu s 
odkazem na jednotlivé termíny a způsoby dodání. 

Leasing Slouží k vedení agend leasingu z hlediska nájemců, evidenci časového 
rozlišení nákladů i výnosů, evidenci splátek a opakovaných plateb. 

Majetek Umožňuje vést evidenci hmotného, nehmotného a drobného majetku a 
provádět jeho odpisy tak, jak vyžaduje zákon o dani z příjmu. 

MajorShop Řeší problematiku elektronického obchodu. 
Manažerské 
rozhraní 

Nástroj je plně integrován v prostředí MS Excel a přímým propojením 
na databázi systému Orange umožňuje načítat a analyzovat data. 

Mzdy Umožňuje komplexní vedení mzdové agendy, lze jej využít 
samostatně. 

Nástroje 
přizpůsobení 

Pokrývá uživatelská přizpůsobení týkající se vzhledu aplikace, 
ovládání, výstupů, evidence doplňkových dat, definice rozšiřujících 
funkcí. 

Oběh zboží 
Slouží k vedení skladové evidence. Zahrnuje základní pohybové 
doklady pro práci se sklady, součástí jsou i nástroje pro evidenci 
odběratelských a dodavatelských objednávek. 



Pokladna Umožňuje veškerou práci s příjmovými a výdajovými doklady. Může 
fungovat samostatně nebo vytvářet doklady do modulu Účetnictví.  

Pokladní prodej Umožňuje práci s pokladnou, vytváří doklady pro moduly Účetnictví a 
Oběh zboží. 

Projekty Podporuje řízení firemních úloh a s nimi souvisejících procesů. 

Přepravní služby 
Modul je určen pro firmy zajišťující přepravu kusových nebo 
celokamionových zásilek v tuzemsku a zahraničí. Obsahuje i speciální 
modul pro sledování leteckých nebo námořních zásilek. 

Přeúčtování režií Umožňuje komplexní práci s režiemi – přeúčtování, rozpouštění a 
vedení příslušných dokladů. 

Řízení peněžních 
toků 

Slouží k odhadu disponibilních zdrojů pro vlastní firmu na základě 
dostupných údajů a záznamů z dalších modulů. 

Servis  Umožňuje komplexní evidenci, rozdělování úkolů, vyhodnocování a 
plánování v oblasti servisních činností. 

Sklad zvířat Umožňuje vést evidenci zvířat, a to v kusech i kilogramech současně a 
počítat s hodnotami specifickými pro živočišnou výrobu. 

Účetní standardy 
Je určen pro účetní jednotky, které podléhají povinnosti vykazovat 
výsledky hospodaření a stav majetku a závazků ve standardech IFRS,  
US GAAP, případně musí vykazovat i v jiném národním standardu. 

Účetnictví Poskytuje komplexní funkcionalitu pro vedení finančního účetnictví. 

Výkazy 

Slouží k vyhodnocení výsledků hospodaření, ať už z hlediska tvorby a 
tisku statutárních výkazů (výkaz zisku a ztráty a rozvaha), nebo pro 
potřeby managementu firmy i dalších uživatelů (rozbory nákladů a 
výnosů, obratová předvaha atd.). 

Výroba Zahrnuje technickou přípravu výroby a řízení výroby – univerzální 
řešení plně integrované s ostatními moduly. 

Workflow Umožňuje komplexní řízení pracovních toků včetně nastavení 
příslušných procesů. 

 


