
Informační systémy HELIOS 

Automobilový průmysl
Řešení pro podniky z oblasti 
automobilového průmyslu



Automobilový průmysl je široká oblast, která zahrnuje firmy zabývající se širokým spektrem činností počínaje výrobou a konče prode-
jem nebo servisem. Je to dlouhá cesta od subdodávek jednotlivých drobných dílů k výrobě nebo kompletaci větších součástek nebo 
celých zařízení až po hotový produkt. První velkou skupinu tedy tvoří výroba. Druhou skupinou činností v automobilovém průmyslu 
je část prodejní spolu se servisem. Říká se, že každá druhá firma má něco společného s automobilovým průmyslem, jedná se tedy 
o velmi velkou skupinu vzájemně propojených firem.

Automobilový průmysl v systémech Helios
Jedna ze základních odlišností automobilového průmyslu, jež musí být podchycena informačním systémem, spočívá v odběratelsko-
dodavatelské komunikaci. Na místo klasických objednávek se v tomto odvětví používají tzv. odvolávky, které se v pravidelných inter-
valech (denně, týdně) kontinuálně upřesňují. Dodavatel musí být schopen tyto odvolávky přijímat ve formě elektronických EDI zpráv 
a informace z nich umět použít pro řízení nákupu, výroby a expedice.

eDi komunikace
>  poskytuje funkcionalitu potřebnou pro elektronickou výměnu 
    dat s partnery v EDI formátech
>  provádí obousměrnou auto matickou konverzi dat mezi 
     vnitřními datovými formáty a oborovými standardy jako jsou 
     EDIFACT, ODETTE či VDA 
>  zajišťuje komunikaci s partnery v požadovaných komunikačních 
    protokolech OFTP, ISDN, X.25 a dalších (upraveno vždy dle 
    požadavků zákazníka).

odvolávky - Zákaznické objednávky
>  pro zpracování zákaznických požadavků na sériové díly pod
    poruje systém odvolávky, které se zpracovávají podle standardů 
    jednotlivých výrobců (např. VW, OPEL, NISSAN, TOYOTA, PSA, 
    FORD, KIA nebo RENAULT). 
>  nové verze odvolávek jsou do systému importovány pomocí 
     přímé komunikace se zákazníkem a to nejčastěji prostřednictvím 
     EDI komunikace
>  vedle specifického způsobu objednávání pomocí odvolávek,  
    systém umožňuje i práci se standardními objednávkami

expedice
>  systém má přednastavená pravidla a sady výstupních 
    dokumentů pro každého jednotlivého zákazníka
>  systém připraví rozvrh dodávek a připraví podklady pro dodací 
    list přesně podle konkrétních speci fikací definovaných zákazníkem
>  pro navrženou dodávku systém vytiskne výdejku pro vychys 
    tání dílu i zákaznické etikety pro expedovaná balení a po pot-
    vrzení expedice je vytištěna průvodní dokumentace
>  etikety a doku mentace vždy odpovídají specifikaci každého 
    zákazníka a zároveň s dodávkou odchází k zákazníkovi i avízo 
    v elek tronické podobě prostřednictvím EDI komunikace

Technická příprava výroby
>  jednoduché získávání kusovníků a postupů, importy dat z CAD 
    aplikací
>  důkazné termínové změnové řízení
>  dohledání historie změn a podpora funkcí pro hromadné změny
>  podpora norem ISO
>  kopírování dokumentace z podobných výrobků

Tvorba kalkulací 
>  definice kalkulačních vzorců
>  kalkulace výrobků s ohledem na vyráběné množství
>  definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště
>  bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce

Podpora obchodní a nabídkové činnosti
>  tvorba nabídkové dokumentace
>  podpora kalkulace nákladů pro nabídkovou činnost
>  možnost simulace kapacitního a materiálového zajištění nabídek

Změnové a odchylkové řízení
>  možnost záměny materiálů na úrovni standardního kusovníku, 
     jakož i na úrovni zakázkového kusovníku 
>  definice náhradních operací na úrovni standardního techno-
     logického postupu nebo zakázkového technologického postupu
>  záměny materiálu na žádankách s automatickým záznamem 
     v TPV zakázky 
>  adresný záznam vykonání změny ve standardním nebo v za-
     kázkovém TPV

optimalizace zásob
>  automatické generování požadavků na nákup
>  optimalizace nákupu
>  blokování materiálů pro výrobu
>  porovnávání materiálové potřeby se stavem skladu s ohledem 
     na budoucí pohyby

Řízení výroby 
>  předměty výrobních zakázek s příznaky pro ekonomické 
     sledování
>  přenos údajů z odběratelské objednávky do výrobní zakázky
>  zakládání výrobních zakázek ručně a také automaticky
>  automatické vytváření výrobních zakázek podle MRP propočtů 
     nebo podle odběratelských objednávek

evidence výroby
>  automatický výdej materiálu do výroby podle potřeb výrobních 
    zakázek
>  ruční výdej materiálu do výroby s kontrolou množství
>  evidence realizace výrobků 
>  evidence realizace operací
>  evidence práce formou mzdových lístků
>  evidence zmetků
>  hlášení o zmetcích
>  evidence spotřeby materiálu

sledovatelnost ve výrobě
>  Online předmětné sledování rozpracovanosti výroby až 
     na úroveň materiál – stroj
>  finanční sledování rozpracovanosti výroby podle nákladových 
     složek
>  datumová evidence rozpracovanosti výroby s vazbou na jednot-
     livé výrobní zdroje a skladové pohyby
>  dohledání stavu rozpracovanosti zakázky
>  zpětné dohledání příčiny reklamace
>  sledování a evidence jednotlivých šarží nebo výrobních čísel 
     ve výrobě i na skladech
>  možnost sledování historie změn kusovníků a postupů na 
     jednotlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení
>  ocenění zásob ve výrobě i na výrobních meziskladech v jednot-
     livých položkách kalkulačního vzorce

Funkčnost informačního systému Helios
zajišťují následující moduly:



Helios autoPRoDeJ
Podporuje činnosti probíhající při prodeji nových vozů.

Příprava základních dat pro zpracování obchodního případu 
> Správa zákazníků, správa ceníků, správa doplňků 

Příprava nabídky > Online zadávání základních údajů o  záka-
znících a  jejich volitelný přenos do databáze zákazníků, Kalkulace 
ceny v kalkulátoru výrobce vozu a její přenos do nabídky, Evidence 
požadavku na zajištění leasingu, pojištění, registrace vozu apod.

Příprava objednávky vozu > Přenos informací z nabídky, možnost 
přímého zadání informací o zákazníkovi i o objednávaném voze, infor-
mace o stavu zakázky ze systému výrobce, sledování průběhu zajiš-
ťování, objednání vozů na sklad, kooperací, rezervace doplňků.

Příjem vozu na  sklad > Přenos všech informací z  objednávky, 
slevy, zadání nebo kontrola VINu, naskladnění nových vozů. 

Repase a montáž doplňků > Možnost přímého zadání požado-
vaných prací a dílů na zakázku, vytvoření servisní zakázky na repasi 
nebo montáž doplňků, možnost odmontování dodaných doplňků 
a jejich naskladnění na sklad.

Předání vozu zákazníkovi a fakturace > Online kalkulace stáva-
jící prodejní ceny vozu, možnost zadávání slev odděleně na doda-
ný vůz a na doplňky, možnost výběru formy fakturace jednotlivých 
položek, možnost blokace vozu vůči dalším změnám, možnost za-
dání položkových i globálních dodatečných slev, zahrnutí kooperací 
do ceny zakázky, možnost položkové fakturace, zpětné zahrnutí do-
datečných nákladů do již vyfakturované zakázky.

Vyhodnocení zakázek > Ekonomické parametry dosahované 
na jednotlivých zakázkách, vyhodnocení jednotlivých činností a pro-
dejců, možnost aktualizace normohodin na základě skutečnosti, pro-
pojení zakázky na pracovníka (mzdy, prémie, bonusy apod.)

Helios autoseRVis
Pokrývá činnosti probíhající v autoservisu, tedy příjem a zpracování 
zakázky a zajištění náhradních dílů k zakázkám. 

Příprava dat pro zpracování servisní zakázky > Správa zákazníků, 
opravovaných vozidel, náhradních dílů.

Příprava zakázkového listu
>  Klasifikace oprav (garanční, běžná apod.), podpora kulancí 
     a svolávacích akcí. 

>  Stanovení ceny na základě odborného odhadu, katalogu 
     náhradních dílů, normohodin navázaných k těmto dílům 
     a hodinové sazby. 
>  Předkalkulace zakázky s možností stanovení předpokládaného 
     výnosu (možnost změny limitní ceny). 
>  Uchovávání Zakázkového listu schváleného zákazníkem (datová 
     podoba, scan). 
>  Možnost automatické rezervace a objednání náhradních dílů 
     na plánovanou zakázku. 
>  Podpora práce s konsignačními sklady

Příprava Pracovního listu a zajišťování náhradních dílů 
> Přehled vytíženosti mechaniků, definice odpovědného mechan-
ika, sledování průběhu opravy.

Ukončení zakázky > Kontrola realizace všech plánovaných výdejů 
na zakázku, zahrnutí kooperací do zakázky, možnost fakturace dle 
specifikovaných typů oprav (běžná, garanční, faktura na pojišťovnu).

Vyhodnocení zakázek > Vytváření podkladů pro garanční řízení 
s  dodavateli náhradních dílů, ekonomické parametry dosahované 
na jednotlivých zakázkách, vyhodnocení činností a mechaniků, ak-
tualizace normohodin na základě skutečnosti.

Helios autoBAZAR
Zajišťuje evidenci nákupu a prodeje ojetých vozů.

Příprava základních dat pro zpracování obchodního případu 
> Správa zákazníků, vozidel, smluv.

Výkup ojetých vozidel – příprava Kupní smlouvy 
> Online vyhledávání či zadávání základních dat o zákaznících v da-
tabázi, evidence dat o vykupovaném vozidle, uvedení nákupní ceny, 
definice smluvních podmínek

Komisní prodej – příprava Komisní smlouvy > Online vyhledá-
vání či zadávání základních dat o zákaznících v databázi, zadání dat 
o vozidle, uvedení ceny dle dohody s majitelem vozidla, evidence 
časového období pro zprostředkování služby případné doúčtování 
ceny, definice dalších smluvních podmínek.

Prodej ojetých vozů – příprava Prodejní smlouvy 
> Online vyhledávání či zadávání základních dat o  zákaznících 
v databázi, zadání dat o vozidle, uvedení prodejní ceny, definice 
dalších smluvních podmínek.

Podpora řízení jakosti
>  plánování a evidence kontrolních operací
>  možnost nastavení povinné kontroly při skladovém příjmu
>  kontrola kvality při výstupu výrobku z výroby

Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů
>  budoucí i zpětné plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů
>  definice plánovacích kalendářů na jednotlivé zdroje
>  grafické výstupy z kapacitního plánu

MRP plánování 
>  plánování materiálu podle velikostí
>  plánování se zohledněním zásob na cestě
>  plánování se zohledněním již objednaného materiálu
>  plánování na základě potřeb prodeje a výroby
>  plánování na základě potřeb skladu
>  avizování předpokládaného vzniku kritického stavu

Kooperace
>  definice požadavků na kooperace
>  tvorba kooperačních objednávek a evidence kooperací
>  plánování kooperací
>  sledování stavu materiálu v kooperaci

sběr dat pomocí terminálů
>  tisk čárových kódů v rámci výrobní dokumentace
>  používání čárových kódů pro odvádění výroby, nebo 
     na skladech
>  možnost sběru dat pomocí stacionárních nebo přenosných 
     čteček čárových kódů
>  evidence výroby prostřednictvím dotykového displeje

Účtování nedokončené výroby
>  možnost automatického zaúčtování přírůstků a úbytků 
     nedokončené výroby
>  sledování nákladů nedokončené výroby za libovolné období
>  zobrazení stavu nedokončené výroby ke zvolenému datu
>  tok výrobních nákladů ve struktuře kalkulačního vzorce
>  automatizované rekalkulace a přecenění nedokončené výroby

Vyhodnocování zakázek
>  porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobním 
     příkazu nebo na zakázce
>  sledování výrobních nákladů v reálných cenách
>  evidence hotových výrobků ve skutečných, respektive v pevných cenách
>  vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
>  export dat do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslání 
     dokladů e-mailem nebo faxem



Hlavními výhodami systému, které lidé z oboru maximálně ocení, 
jsou jeho připravenost a prizpůsobivost pro oblast automobilového 
průmyslu. Komplexní řízení výroby v automobilovém průmyslu v 
celé rozsáhlosti výrobně-logistického procesu významně podporují 
výrobní moduly. Na technickou přípravu výrobních procesů, která 
je schopna vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku, navazuje 
produktivní řízení a plánování efektivní výrobní činnosti.

Systém je plně přizpůsobený potřebám výrobních firem, jak z hlediska 
zabezpečení výroby vstupním materiálem, tak z hlediska evidence 
celého výrobního procesu. Je zohledněna požadovaná detailnost v 
konkrétních případech. Systém nabízí možnost výběru automatick-
ého či ručního výdeje materiálu do výroby. Zabezpečuje pružnou kon-
trolu disponibility vstupního materiálu pro výrobní zakázky. Současně 
s plánováním potřeby materiálu MRP zohledňuje systém potřeby 
výroby, prodeje a skladového hospodářství. Též zohledňuje stav po-

jistné zásoby či minimální a maximální limit zásob ve skladech. Pružné 
plánování a řízení výroby v automobilovém průmyslu je zabezpečeno 
díky plánování výrobních kapacit na úrovni plánování strojů i na úrovni 
plánování profesí. Systém umožňuje vykonávat evidenci výroby podle 
zvolené hloubky – na úrovni odhlasování výrobků nebo jednotlivých 
operací či mzdových lístků. Řešení zabezpečuje detailní evidenci 
průběhu výroby v reálném čase po stránce věcné, ale rovněž po 
stránce finanční, s následným porovnáním skutečných nákladů 
výrobní zakázky s plánovanými náklady. Integrované logistické a 
finanční moduly přímo podporují ekonomické přínosy, plynoucí z na-
sazení tohoto systému ve výrobních společnostech.

Přínosem systému pro obor automobilového průmyslu je tzv. 
„manažerský informační systém (MIS)“, který zabezpečuje kom-
pletní výtupy pro řízení firmy v oblastech nákupu, prodeje,
výroby a financi.
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Helios autoPŮJČoVNA
Zajišťuje evidenci vozidel, organizací, kontaktních osob a samotný 
proces půjčování vozidel.

Příprava základních dat pro zpracování obchodního případu 
> Příprava základních dat pro tvorbu zpracování nájemní smlouvy, 
správa zákazníků, půjčovaných vozidel, smluv.

Půjčení vozidla, vytvoření Nájemní smlouvy > Online vyhledá-
vání či zadávání základních dato zákaznících a autech v databázi. 
Kalkulace ceny na základě typu vozidla a délky doby zapůjčení.

Vystavení Protokolu o  vrácení vozidla > Provedení kontroly 
a zaznamenání závad a poškození, záznam o termínu vrácení vo-
zidla, evidence stavu vozidla (PHM, ujeté kilometry, apod.).

Výhody a přínosy systémů Helios v návaznosti na daný obor

Asseco solutions, a.s.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 244 104 111
Fax: +420 244 104 444
E-mail: info@assecosol.cz

www.helios.eu

Adresy poboček společnosti Asseco solutions najdete na www.Assecosolutions.eu
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