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Naše vize
Věříme, že výkonný ERP systém je významným faktorem
ovlivňujícím úspěšné fungování každé firmy. Našim zákazníkům 
pomáháme nalézat možnosti, jak může ekonomický systém 
zlepšit jejich byznys. K tomu využíváme špičkových softwaro-
vých nástrojů, expertních znalostí technologií a bohatých 
zkušeností v oboru.

Naše poslání
Naším posláním je přispívat k rozvoji procesů a technologií,
které zásadním způsobem zlepšují efektivitu práce
a pomáhají firmám zvyšovat konkurenceschopnost.
Chceme dosahovat svého zisku tím, že pomáháme k ziskům
ostatním. Nejde nám o jednorázový kontrakt, ale
o dlouhodobé partnerské vztahy. Naše hodnoty se snažíme
sdílet nejen s našimi zaměstnanci a partnery, ale
i s našimi klienty z řad velkých i menších firem.

Orange Solutions s. r. o.
Jsme ryze českým dodavatelem. Orientujeme se výhradně
na implementaci a podporu ERP systému
Helios Orange. Zakládáme si na profesionálním přístupu
a rychlosti.

HELIOS Orange je moderní informační a ekonomický
systém zefektivňující veškeré běžné i vysoce specializo-
vané firemní procesy. Poskytuje dokonalý přehled
o aktuálních výsledcích, automatizaci rutinních operací,
zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou
komunikaci. Helios Orange je určen zejména středně
velkým firmám, které potřebují stabilní řešení a vysoký
výkon podnikového systému. Přináší standardy v oblasti
účetnictví a kvalitní prostředí jako základ pro integraci
s dalšími systémy, či moduly.
Zajišťujeme kvalitní implementaci systému Helios Orange
a spolehlivou podporu. Poskytujeme vysokou přidanou
hodnotu a garanci, která souvisí s mnohaletou expertní
znalostí systému Helios Orange.

Funkce
• Ekonomika
• Finance
• Lidské zdroje (HR)
• Majetek a leasing
• Obchod a sklady
• Výroba
• Doprava a přeprava
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Proč zvolit
Helios Orange?

Zázemí v českém prostředí
• výborná znalost domácí legislativy a dalších
  národních specifik

• cena odpovídající českému prostředí – příznivý
  poměr cena/výkon

Technologická vyspělost
• plnohodnotná aplikace „client-server“ – rychlost,
  bezpečnost dat, transakční zpracování a další

• orientace na jeden SQL server umožňuje využít i
  všech specifických vlastností a veškerých možností
  serveru

• přímý přístup k datům

Snadná instalace
a bezproblémový provoz
• snadná instalace výrazně snižuje náklady
  na implementaci a její délku

• snadný síťový provoz bez nutnosti instalace
  na jednotlivých stanicích

• snadná správa včetně vzdálené správy

• možnost automatizace zálohovacích procesů

Snadné ovládání

• několik způsobů ovládání umožňující jednotlivým
  uživatelům zvolit ten nejlépe vyhovující

• všechny funkce spustitelné pomocí klávesových
  zkratek

• nadčasový způsob ovládání vycházející
  ze zvyklostí MS Office

• komplexní pokrytí potřeb trhu

• využití zkušeností zákazníků pro pokrytí veškerých
  procesů řízení ve firmách

• komplexní řešení výrazně snižující náklady na
  implementaci

• nástroje přizpůsobení pro pokrytí specifických
  potřeb konkrétních zákazníků

• komplexní pokrytí všech procesů ve specifických
  odvětvích

• integrovaná řešení pro výrobu, dopravu a spedici,
  servis, řízení projektů, zemědělství a mnoho dalších
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Tři důvody proč být
naším zákazníkem
1. Profesionalita a spolehlivost

2. Expertní znalost Helios Orange

3. Naše poslání, jehož základním rysem je zájem

o posílení vaší konkurenceschopnosti

Věříme, že právě to jsou argumenty, které vedou
k úspěšné a dlouhodobé spolupráci.

Vybrané reference
Americká obchodní komora v ČR

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

ARMOTECH s.r.o.

Cesta domů, z.ú.

GEOTON CZ s.r.o. 

Grant Thornton Tax & Accounting

MEDESA s.r.o.

MEIXNER & HANUŠ a.s

Obecní dům, a.s.

OBO BETTERMANN s.r.o.

PRAGOPERUN, spol. s r.o.

Star Prague s.r.o.
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