EKONOMIKA

HELIOS
iNuvio

Modul Účetnictví informačního systému HELIOS iNuvio spojuje klíčová data všech
prvotních agend. Zajistí snadný přístup k nejdůležitějším informacím managementu
a podpoří rozhodování o zásadních ekonomických záležitostech ve společnosti.
Moduly: Účetnictví, Banka, Pokladna, Majetek.
PŘEHLED

Podpora účtování v cizích měnách

• automatické nastavení výkazů DPH pro českou a slovenkou
legislativu pomocí daňových klíčů
• přepočty měn pomocí stažených kurzovních lístků
• samostatné vyměření daní a cla při dovozu z EU i třetích zemí
• podklad ke zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
vč. exportu do XML
• přednastavené definice legislativních výkazů
• kontrola konzistence dat mezi účetnictvím a daňovou evidencí,
vedení běžného i hospodářského roku

Efektivní kontrola financí, procesů
a účetních zápisů

OPTIMALIZACE ZADÁVÁNÍ DAT
Automatizované pořízení účetních zápisů z prvotních agend a možnost
jejich vzájemné kontroly.

Legislativní podpora
Optimalizace zadávání dat
Podpora komunikace s externími subjekty

Efektivní správa pohledávek a závazků
Rozpouštění a přeúčtování režií
Tvorba vlastních sestav
Práce s majetkem
Práce s pokladnou
Komunikace s bankou
Evidence splátkových kalendářů
a úvěrových a leasingových smluv
LEGISLATIVNÍ PODPORA
Garance správnosti a údržby platné legislativy a jednoduché zpracování DPH
i dalších potřebných výkazů.
• podpora účetních standardů IFRS, US‑GAAP či vlastních standardů
• daňová evidence a tvorba výkazů DPH i na základě zahraničních
legislativ v rámci EU s výběrem požadované měny

• automatizované pořízení účetních zápisů prvotních dokladů pomocí
účetních kontací, hromadné účtování dokladů
• automatizované zpracování a účtování bankovních výpisů s možností
přenosu dat z internetového bankovnictví
• zpracování úhrad platebními kartami pomocí kartového centra
• rychlé ruční zadání účetních dat pomocí klávesových zkratek
a předvoleb pro vyplnění údajů na jednotlivých řádcích
• kopie účetních zápisů
• automatické tvorby dokladů dle přednastavených parametrů
např. rozúčtování režiií
• automatické tvorby kurzových rozdílů
PODPORA KOMUNIKACE S EXTERNÍMI SUBJEKTY
Elektronická komunikace s různými externími subjekty jako banky, úřady
i ostatní společnosti.
• tvorba DPH, souhrnného hlášení, Intrastat, celních dokladů,
RELDP atd. a jejich podávání přes PVS
• podpora elektronických certifikátů a šifrování
• podpora homebankingu s možností importu bankovních výpisů
• export platebních příkazů, a to i zahraničních nebo tuzemských
v cizí měně
• podpora účetních firem
• komunikační rozhraní ISDOC, podpora EDI komunikace
• import dokladů z jiných systémů
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PODPORA ÚČTOVÁNÍ V CIZÍCH MĚNÁCH
Efektivní práce s cizími měnami, možnost účetní i prvotní evidence
v CZK a cizí měně.
• automatické přepočty na CZK pomocí stažených kurzovních lístků
• evidence cizí měny na prvotních dokladech i v účetních zápisech
• efektivní práce s kurzovým dorovnáním, a to jak běžným v průběhu
roku, tak i k bilančnímu dni na konci roku
• možnost automatického generování kurzových rozdílů v průběhu roku
i k bilančnímu dni na konci roku
• evidence závazků a pohledávek v saldokontu v CZK i cizí měně
• možnost snadného haléřového dorovnání včetně dorovnání cizí měny
EFEKTIVNÍ KONTROLA FINANCÍ, PROCESŮ A ÚČETNÍCH ZÁPISŮ
Kontrola dokladů je nezbytou součástí práce účetního oddělení. Helios má různé
druhy kontrol, které umožňují odhalit různé chyby a nesrovnalosti v účetnictví
• zadávání údajů za organizace, útvary, zakázky, nákladové okruhy,
zaměstnance a vozidla v prvotních modulech a jejich návazné
zaúčtování
• plnohodnotné vyhodnocení všech agend včetně sledování a kontroly
souvisejících údajů
• zobrazení účetních zápisů z modulů prvotních dokladů včetně možnosti
plnohodnotných účetních oprav
• pohled na účetní data z ostatních modulů např. ze zakázek, výkazů
• snadné vyhodnocení efektivity i použitých dimenzí (zakázka, útvar,
zaměstnanec, nákladový okruh, vozidlo)
• účetní kontrolní mechanizmus v průběhu práce na zakázce a zvláště při
jejím uzavření
• efektivní kontrola účtování a zaúčtovaných dat
• nastavené kontrolní mechanizmy pro logickou kontrolu účetních zápisů
včetně vazby na evidenci DPH a možnosti rychlé a jednoduché opravy
přímo na řádcích chybové sestavy
• automatická příprava kontrol a opravy přímo z kontrolního protokolu
• evidence jednotlivých účetních případů dle jejich obchodní a logické
návaznosti bez ohledu na datum případu dle zákona o účetnictví
• uzavření kalendářních období např. měsíc
• kontrola dokladů účetního deníku i pro DPH z jednoho místa
EFEKTIVNÍ SPRÁVA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ
Každá firma potřebuje efektivně řídit pohledávky a závazky. Helios nabízí
různé nástroje, jak hlídat pohledávky a závazky po splatnosti.
•
•
•
•
•
•
•

sledování závazků a vymáhání pohledávek
hromadné vystavení a odeslání různých stupňů upomínek
vystavování penalizačních faktur včetně jejich zaúčtování
generování opravných položek (zákonných i účetních) včetně účtování
efektivní kontrola účetního a fakturačního saldokonta
kontrolování stavu účtování dokladů i úhrad přímo v fakturaci
pohled na faktury z číselníku obchodních partnerů

ROZPOUŠTĚNÍ A PŘEÚČTOVÁNÍ REŽIÍ
Funkcionalita umožňuje provádět na úrovni výkazů nebo sestav rozpouštění
režií, neboli rozpustit náklady např. správní režie na konkrétní výrobní útvary
(střediska) nebo konkrétní zakázky.
• rozpuštění nákladů připadajících na správní nebo výrobní režii na
konkrétní výrobní útvary nebo zakázky
• nastavení rozúčtovacích předpisů podle atributů, na které je možné účtovat
• různé metody přeúčtování podle výkonů nebo pevným poměrem
• víceúrovňové rozpuštění
• použití rozpuštění nákladů přímo na výkazech
MOŽNOST TVORBY VLASTNÍCH SESTAV A VÝKAZŮ
Helios nabízí spoustu možností práce s daty, ať už pomocí filtrace, vytvoření
vlastních pohledů, tvorby vlastních výkazů, či kontingenčních tabulek a grafů
• uživatelsky jednoduché vytváření vlastních sestav s potřebnými sloupci,
jejich rozmístěním, setříděním řádků a s možností filtrace včetně
seskupování řádků
• podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek a grafů přímo
v systému
• vytváření sestav s možností tisku vč. nastavení např. velikosti písma, či
orientace stránky
• export dat do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslání dokladů
emailem či faxem ve zvoleném formátu
• využítí dalších rozšiřujících nástrojů jako Výkazy, Finanční analýza,
Řízení peněžních toků nebo Manažerského rozhraní (propojení
Heliosu s Excelem)

• sestavy lze ošetřit právy a přednastavit jako výchozí pro vybrané
uživatele či role práv
• sestav lze vytvořit více a pak už se jednoduše přepínat mezi
pohledy na data
PRÁCE S MAJETKEM
Modul majetek umí pracovat s různými druhy majetku, ať už odepisovaným,
nebo neodepisovaným. Jednoduše lze pak filtrovat mezi různými druhy
majetku nebo vytvořit sestavy za určité lokality
• evidence dlouhodobého majektu, drobného odepisovaného majetku
i operativní evicence
• automatizované generování účetních i daňových pohybů
• automatizované generování rozdílových pohybů mezi nalezenou
skutečností při inventuře (změny umístnění, útvarů, zaměstnanců)
• inventarizace pomocí čárových kódů
• zobrazení stavu majetku k libovolně zvolenému datu
• nastavení limitů technického zhodnocení
• vedení třetích pohybů dle potřeb zahraničních mateřských firem
• jednoduchá kontrola modulu majetek na účetnictví
• na karty majetku lze zadat všechny dostupné dimenze
• sledování majetku dle lokalit (budovy, kanceláře, patra)
• na kartě je vidět historie změn umístění (lokalita, středisko,
zaměstnanec apod.)
• přednastavení odpisových skupin pro účetní odpisy jak rovnoměrné,
tak i nerovnoměrné
• kopírování karet majetku (koupíte 15 židlí, zadáte jednu a pak jen
zadáte, že chcete vytvořit 14 kopií)
• rozúčtování odpisu jedné karty majetku na více středisek dle
zadaného procenta
PRÁCE S POKLADNOU
Modul Pokladna zajišťuje přesnou a přehlednou evidenci hotovosti a cenin.
Doklady v minutě vytovříte, vytisknete a zaúčtujete. Pokladna pracuje
s českými korunami i valutami.
•
•
•
•

evidence pokladní hotovosti a cenin
rychlý proces zadávání dokladů
uzávěrky, účtování a výstupy
uživatelsky definované texty nejčastěji vyskytujících se druhů
příjmů a výdajů včetně přednastavení účetního účtu a sazby
DPH, které pak jen stačí vybrat na doklad a doplnit jen částku
• na každou pokladnu se dají nastavit různá přístupová práva
KOMUNIKACE S BANKOU
Modul Banka umožňuje stažení a zpracování bankovních výpisů ve většině
dostupných formátů. Tuzemské i zahraniční platební příkazy exportuje
ve struktuře pro elektronické zpracování českými i zahraničními bankami.
Systém Vás upozortní pokud platíte na nezveřejněné bankovní účty
dodavatelů. Návazný modul Kartové centrum si poradí s rozúčtováním
plateb uhrazených přes platební terminál.
• elektronická komunkace s bankovními ústavy
• tvorba platebních příkazů vč. tzv. sdružených plateb
(obvykle platba do zahraničí více fakturu jednomu dodavateli
jednou částkou)
• práce s cizími měnami
• vazba na Účetnictví a fakturaci
• kartové centrum
• import výpisů také z platebních bran GoPay a PayU
• podpora factoringu
• velká variabilita nastavení způsobu párování výpisů k fakturám
• dohledání vydané faktury i podle čísla objednávky (např. pro e‑shopy)
SPLÁTKOVÁNÍ A LEASING
Modul leasing zajišťuje evidenci leasingu ze strany nájemce, generování
časového rozlišení s vazbou na účetnictví, evidenci splátkových kalendářů
a automatickou hromodanou fakturaci na základě opakovaných plateb.
Vlastní evidence pronajatých předmětů umožňuje vytvořit splátkový
kalendář s možností jednotlivé splátky účtovat do účetního deníku,
vytvářet platební příkazy a sledovat úhrady. Evidence je podpořena
možností navazování různých dokumentů (nabídek, smluv, splátkovýhch
kalendářů atd.) a všech aktivit k předmětu leasingu.
•
•
•
•

leasing z hlediska nájemcůElektronická komunkace s bankovními ústavy
časové rozlišení nákladů a výnosů
splátkové kalendáře, splátkový prodej, úvěry
opakované platby - automatická fakturace
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