PRACUJTE

ODKUDKOLI
S HELIOS MOBILE
HELIOS Green
Potřebujete mít firemní data k dispozici kdykoli a kdekoli? Chcete zadávat data z domova
a na cestách? Potřebujete nástroj pro pracovníky v terénu? HELIOS Mobile řeší přístup
do HELIOS Green online z mobilního telefonu nebo tabletu. Můžete pracovat i v offline
režimu a data se následně sama synchronizují. HELIOS Mobile je klíčový nástroj pro
efektivní nakládání s časem a daty.
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MANAŽEŘI, POTŘEBUJETE:
• rychle schvalovat nepřítomnosti a home office svých
podřízených?
•

rychle schvalovat došlé faktury, platby a řídit tak náklady?

•

sledovat, které doklady vaši podřízení zvládli zpracovat?

•

efektivně úkolovat své zaměstnance?

ZAMĚSTNANCI, POTŘEBUJETE:
• požádat o nepřítomnost či home office přímo z domova?
•

objednávat základní potřeby (dezinfekce) a sledovat jejich
stav ve skladu?

•

přístup k dokumentům v DMS systému?

•

prokazatelně a ověřitelně sledovat aktuálně se měnícím
firemní směrnice?

HODILA BY SE VÁM:
• mobilní inventura?
•

mobilní servis – přidělování práce, přehled o plnění úkolů?

•

pořizování fotografií přímo do HELIOS Green?

•

CRM v terénu, prodej a dotazníky?

•

práce s GPS polohou?

•

podpora workflow, notifikace?

•

příjem a výdej zboží přes čárové kódy?

•

podpora EET, elektronický podpis?

•

rozpoznání hlasu a hlasové ovládání?
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Klíčové vlastnosti HELIOS Mobile
PODPORA PLNÉHO OFFLINE REŽIMU
Při návrhu celé aplikace byl kladen důraz na plnou
podporu offline režimu. S HELIOS Mobile je díky
tomu možné pracovat i v lokalitách, kde rychlá datová síť a připojení k serverům HELIOS Green není
k dispozici. Data se v takových případech aktualizují
ve chvíli, kdy je vysokorychlostní datová síť k dispozici. Možný je samozřejmě i režim s aktualizací
v reálném čase, který umožňuje práci s daty online.
PODPORA ZAŘÍZENÍ S iOS I ANDROID
HELIOS Mobile je možné používat na zařízeních
s operačním systémem iOS (iPhone, iPad) i Android, které spolu tvoří více jak 90% podíl na trhu
smartphonů. STÁHNĚTE SI DEMO
MOŽNOST ZOBRAZENÍ A VKLÁDÁNÍ
LIBOVOLNÝCH DAT Z/DO HELIOS GREEN
Aplikace umožňuje zobrazení prakticky libovolných
dat z ERP HELIOS Green, jejich editaci i vytváření
nových záznamů (CRM, Servis, Zakázky, Objednávky, Provozní informace apod.)
PODPORA WORKFLOW AKCÍ
Práce s Workflow spočívající ve schvalování
různorodých žádostí či dokumentů je činnost,
která manažery i jiné pracovníky s rozhodovací
pravomocí provází na každém kroku. Možnost
schvalování prostřednictvím HELIOS Mobile posouvá funkcionalitu Workflow HELIOS Green ještě
dále a stává se z ní mnohem flexibilnější nástroj
umožňující průběžné zpracovávání úkolů v terénu.
Tím dochází k zásadnímu zkrácení času, který je
potřebný pro zpracování velkého množství firemních procesů (schvalování objednávek, faktur,
dovolených atd.)

NOTIFIKACE A UPOZORNĚNÍ
Aplikace HELIOS Mobile Vás bude průběžně informovat o aktuálním počtu workflow událostí, které musíte
zpracovat, a bude Vás na ně také upozorňovat.
PODPORA UKLÁDÁNÍ GPS POLOHY
Ukládání GPS polohy zajistí informace o poloze, kde
byl například formulář vyplněn. Tím získáváte plnou
kontrolu nad tím, zda například servisní zásah byl
opravdu proveden na místě u zákazníka.
ZOBRAZENÍ EXTERNÍCH
SOUBORŮ SYSTÉMU HELIOS GREEN
S dokumenty, které jsou uloženy v systému
HELIOS Green (EDM, Externí soubory apod.) je nyní
možné pracovat i v terénu. Veškeré naskenované
dokumenty, které jsou navázané v HELIOS Green,
můžete mít díky HELIOS Mobile neustále s sebou
v terénu a operativně s nimi pracovat.
POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ PŘÍMO
ZE ZAŘÍZENÍ DO SYSTÉMU HELIOS GREEN
Možné je i pořizování externích souborů do
HELIOS Green, kdy pomocí integrovaného fotoaparátu mobilního zařízení můžete do systému vložit
například fotografii účtenky, kterou navážete k žádosti o schválení výdajů a necháte schválit pomocí
Workflow, či fotografii výloh, prodejních pozic nebo
jiných marketingových akcí (merchandising).
NASTAVENÍ APLIKACE A ZPRACOVÁVANÝCH DAT
PŘÍMO V HELIOS GREEN
Definice dostupných agend a zobrazovaných dat
pro jednotlivé mobilní zařízení provádí správce
přímo v HELIOS Green, navíc bez nutné součinnosti
dodavatele.
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