
Informační systémy HELIOS 

Utility - vodovody 
a kanalizace
Řešení pro podniky v oblasti utilit



Odvětví vodáren a kanalizací je z hlediska obchodních příležitostí velmi zajímavé. Hlavní úlohou každé vodárenské společnosti je zásobovat 
obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a další spotřebitele pitnou a užitkovou vodou z veřejných vodovodů v určité oblasti. Jejich důležitým 
úkolem je také odvádět a čistit odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace v této oblasti. A také zde provozovat, udržovat, opravovat 
a ochraňovat vodní zdroje, veřejné vodovody, veřejnou kanalizaci a čistírny odpadních vod. To je však pouze část předmětu činnosti vodá-
renských společností. K tomu, aby v této oblasti vše fungovalo, jak má, je samozřejmě nezbytný informační systém.

Utility: Vodovody a kanalizace 
v systémech HELIOS
Definované přínosy pro zákazníka v oblasti VaK:

Informační systémy HELIOS pokrývá zejména veškerou ekonomicko-obchodní agendu vyjma fakturace vodného a stočného (řešeno ZIS). 
Nicméně propojení těchto systémů - vedení společného salda, přenos účetních operací a zpracování bankovních výpisů je popsáno níže. 
Informační systémy HELIOS z pohledu vodovodů a kanalizací poskytuje funkčnost komplexního ERP systému, který kromě běžných eko-
nomických a HR agend podporuje i další procesy jakými jsou nákup služeb, řízení dopravy, správa smluv, evidence docházky či evidence 
zadávacích řízení vypsaných zadavatelem. Účetně jsou sledovány výsledky v členění: analytický účet,
útvar (středisko), okruh činnosti, nákladový okruh, zakázka.

> Integrace podnikových procesů
> Úbytek pracovních sil
> Redukce zásob
> Zvýšení produktivity
> Zvýšení příjmů
> Časová úspora při práci s daty
> Efektivnější řízení financí
> Sdílení informací
> Zefektivnění finančních toků
> Snížení nákladů na logistiku
> Zlepšení dostupnosti požadovaných informací

> Zlepšení organizace podnikových procesů
> Integrace IS
> Standardizace IS
> Zlepšení z hlediska přístupnosti k zákazníkům
>  Maximální průkaznost a adresace nákladů  

na provozovanou infrastrukturu
> Zlepšení interakce nabídky a poptávky
> Standardizace podnikových procesů
> Zvýšení flexibility a kvalitnějšího rozhodování
> Zvýšení požadovaných výkonů

Hlavní uživatelé

> pracovníci operativního útvaru finančního ředitele
> pracovníci útvaru plánování, cen a controllingu
> pracovníci útvaru financí
> pracovníci útvaru nákupu a logistiky
> pracovníci operativního útvaru personálního ředitele
> pracovníci personálního útvaru
> pracovníci provozů
> pracovníci provozů sítě
> pracovníci provozů ÚČOV, ČS a PČOV
> pracovníci provozu centrální údržba a doprava

Ostatní uživatelé

> pracovníci zákaznického útvaru – back office
> pracovníci útvaru BOZP a PO
> pracovníci útvaru metrologie
> pracovníci útvaru centrálního dispečinku
> pracovníci operativního útvaru provozního ředitele
> pracovníci útvaru IT
> pracovníci právního útvaru
> pracovníci útvaru inženýrských činností
> pracovníci technického útvaru
> pracovníci útvaru stokové sítě
> pracovníci útvaru vodovodní sítě

Funkčnost informačního systému HELIOS 
zajišťují následující moduly:
Účetnictví
Pokrývá vedení účetní agendy společnosti. Modul poskytuje funkčnost 
spojenou s vedením účetního deníku členěného do účetních sborníků, 
vedením saldokonta závazků a pohledávek, evidence daně z přidané 
hodnoty, členěním účetních dokladů pomocí analytik účtů, útvarů, 
nákladových okruhů, oborů činnosti, zakázek.

Banka
Pokrývá veškerou agendu v oblasti zpracování platebních příkazů 
a bankovních výpisů. Zajišťuje automatické párování plateb.

Doprava
Pokrývá veškerou agendu v  oblasti dopravy a  mechanizace včetně 
údržby dopravních prostředků. Modul poskytuje evidenci jízd, sledování 
spotřeby PHM, umožňuje externí i vnitropodnikovou fakturaci na základě 
ocenění výkonů, výpočet silniční daně, zpracování výpisů CCS.

Fakturace přijatá
Pokrývá veškerou agendu v oblasti zpracování přijatých faktur. Posky-
tuje evidenci přijatých realizačních a zálohových faktur, dobropisů.

Fakturace vydaná
Poskytuje evidenci vydaných faktur (faktury vydané tuzemské 
i zahraniční, faktury vydané zálohové, dobropisy vydané, vnitropod-
nikové faktury, vydané sankční faktury, upomínky).

Pokladna
Pokrývá veškerou agendu v  oblasti vedení pokladní evidence. 
Modul poskytuje evidenci pokladních dokladů, vedení pokladního 
deníku a pokladní knihy.

Majetek
Pokrývá veškerou ekonomickou agendu v  oblasti majetkové 
evidence. Modul umožňuje evidenci hmotného a  nehmotného 
investičního majetku a  drobného investičního majetku na  jed-
notlivých inventárních kartách, dále evidenci většího počtu kusů 
jednorázově odepisovaného drobného majetku na hromadné kartě 
a operativní evidenci neodepisovaného majetku typu zásoby.



Mzdy
Pokrývá veškerou agendu v  oblasti zpracování mezd. Modul 
poskytuje evidenci karet zaměstnanců, provádí výpočet mezd,  
vytváří podklady pro úhrady mezd.

Personalistika
Pokrývá veškerou agendu v  oblasti personální evidence. Modul 
poskytuje evidenci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, pra-
covních míst, popis organizační struktury, plány školení   lékařských 
prohlídek.

Docházka
Pokrývá veškerou agendu v  oblasti zpracování docházky  
zaměstnanců pro účely výpočtu mezd, dále poskytuje evidenci  
výkazů práce na zakázky avýpočet příspěvku na stravování

Odpisy pohledávek
Pokrývají veškerou agendu v oblasti správy pohledávek po  lhůtě  
splatnosti.

Obchodní sklad
Pokrývá veškerou agendu v oblasti skladového hospodářství. Modul 
poskytuje podporu pro vedení vlastních i konsignačních skladů zá-
sob, zpracování externích i interních materiálových objednávek, real-
izaci meziskladových převodů, evidenci nákladů na pořízení.

Smlouvy
Zahrnují veškerou agendu správy smluvních vztahů s  dodavateli 
a odběrateli ostatních služeb. Modul poskytuje evidenci právních 
i  ekonomických údajů smluv, funkčnost generování dokladů 
z  platebních kalendářů: faktur, zálohových faktur, dobropisů 
a platebních příkazů.

Workflow
Je implementováno pro podporu vybraných administrativně 
náročných procesů, zejména v  oblasti objednávání, schvalování 
dokladů (např. došlých faktur), správě smluv. Modul poskytuje 
možnost popsat a  aplikačně realizovat procesy při zpracování 
dokumentů a podle předem stanovených pravidel přidělovat úkoly 
jednotlivým uživatelům.

Zadávací (výběrová) řízení
Veškerá agenda zadávacích řízení. Modul poskytuje evidenci za-
dávacích řízení, informací o účastnících, funkčnost vyhodnocování 
vítěze řízení dle zadaných kritérií.

Zakázka
Zajišťuje agendu spojenou se zpracováním zakázek. Modul poskytuje 
evidenci zakázek (včetně všech zásahů údržby včetně havárií), funkčnost 
nositele dalších účetně sledovaných kritérií, funkčnost načtení zdrojů 
napříč moduly pro účely fakturace, funkčnost fakturace vydané a vnitro-
podnikové, podpora objednávání externích i interních služeb.

 >  Controlling (řešení Merit) – sada datových pump zajišťujících 
off-line přenos agregovaných ekonomických údajů ze systémů 
HELIOS do Meritu

 >  PTIS-RHS – off-line datová vazba, import zákrokových listů 
z PTIS-RHS, provázanost na provozní údaje

 >  ZIS (PVODWin) – on-line import evidence organizací (partnerů) 
ze ZIS, off-line export úhrad z pokladny (HELIOS), off-line im-
port agregovaných účetních výsledků z  fakturace koncovým 
odběratelům, společné saldo (v  systémech HELIOS, off-line 
import ze ZIS)

 Komunikační integrace s billingovým systémem ZIS
Veškeré součásti interface jsou integrovány v zákaznickém nebo 
finančním systému ve  funkcích používaných v  jednotlivých čás-
tech interface. Předávání dat probíhá přímo mezi definovanými 
tabulkami interface; jeden ze systémů poskytuje zdrojová data 
pomocí tabulky/view a druhý provádí čtení a  zpracování těchto 
dat. Data ZIS jsou uložena v databázovém systému Oracle, data 
FIS v databázovém systému MS SQL Server. Pro čtení/modifika-
ci/ zápis dat je v každém systému vytvořen uživatel s oprávněními 
v potřebném rozsahu dle popisu interface, přihlašovací údaje (uži-
vatelské jméno a heslo, název databáze a údaje o databázovém 
serveru) jsou poskytnuty druhé straně pro konfiguraci aplikací.

Interface řeší:

Zaúčtování účetních dokladů vystavených v zákaznickém 
systému ve finančním systému
Princip řešení: V ZIS jsou vytvořeny jednotlivé účetní doklady, 
veškeré účetní doklady vytvořené v ZIS jsou automaticky zaúčto-
vány prostřednictvím interface ve FIS. Předávání účetních dokladů 
je kumulativní - v ZIS je z více účetních dokladů se shodnými atri-
buty vytvořen jeden kumulativní doklad. ZIS obsahuje nástroje pro 
převzetí definičních číselníků z FIS (účetní osnova, controllingové 
nosiče). Při vytvoření účetního dokladu je kontrolována platnost 
čísla účtu a  controllingových nosičů vůči definičním číselníkům 
FIS, ZIS nepovoluje vznik účetního zápisu, který je při následném 
zpracování v interface na straně FIS odmítnut.

Zpracování plateb
Princip řešení: Předání jednotlivých odmítnutých plateb a pře-
dání kumulovaných přijatých plateb ze ZIS do FIS a předání plateb 
z FIS do ZIS pomocí definovaného spojovacího účtu.

Řešení pokladny
Princip řešení: Pokladna je evidována ve FIS. FIS vystavuje za-
účtované pokladní operace na rozhraní pro ZIS. ZIS je odtud pře-
jímá buď na úrovni propojení databází nebo ve formě textového 
souboru ve formátu poštovních poukázek A.

Dohadné položky
Princip řešení: Výpočet dohadných položek je proveden v ZIS 
pomocí standardních nástrojů aplikace a jejich zaúčtování ve FIS 
je provedeno pomocí přenosu účetních dokladů, ZIS vytvoří 
na  rozhranní účetní zápisy se zaúčtováním dohadných položek 
za aktuální období, současně je předáno odúčtování dohadných 
položek těchto položek do dalšího období dle definice.

Společné saldo
Princip řešení: Cílem funkcionality společného salda je poskyt-
nout souhrnné informace o aktuálním stavu salda jednoho part-
nera, umožnit vyhledání možných zápočtů mezi pohledávkami 
a závazky jednoho partnera a zjistit velikost obratu vůči danému 
partnerovi. Řešení společného salda je navrženo pro variantu 
společné evidence partnerů i pro variantu bez společné evidence 
partnerů. Do údajů o společném saldu jsou přenášeny informace 
o úhradách záloh a údaje o vystavení a úhradách faktur a úroků 
z  prodlení. Z  FIS jsou do  společného salda přenášeny veškeré 
saldokontní operace s vazbou na partnera.

Společná evidence partnerů
Princip řešení: Společná evidence partnerů umožňuje propojení 
číselníků partnerů v ZIS a FIS a přidělení společného identifiká-
toru (společné ID partnera). Primární aplikací pro zadávání/změ-
ny partnerů je ZIS, založení/ změna partnera je on-line předána 
ke zpracování do FIS. Veškerá další práce s číselníky partnerů je 
prováděna v ZIS i FIS samostatně pomocí standardní funkcionali-
ty obsaženém v každém ze systémů.

Vazby na ostatní užívané aplikace
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Výhody a přínosy systémů HELIOS v návaznosti na daný obor
Hlavními výhodami systému, které lidé z tohoto oboru jistě ocení, jsou především připravenost a přizpůsobivost pro oblast vodáren 
a kanalizací a otevřenost pro integraci na další systémy jako ZIS, GIS, údržba, EDM či laboratorní systémy. Důležitá je však i možnost 
řízení ekonomicko-obchodních procesů a jejich integrace s dalšími systémy v celopodnikové ICT řešení. Oblast VaK je v současné 
době postavena před nelehkým úkolem vést instituci s  relativně velkým počtem zaměstnanců a  přitom dodr-žovat požadavky 
vlastníků infrastruktury či legislativní normy pro provozovatele zásobující zákazníky pitnou vodou. Proto je pro tuto oblast bezesporu 
vhodné nasadit vysoce sofistikované řešení na bázi podnikových informačních systémů HELIOS.

MIS GIS

ZIS FIS/TIS

LABSYS SCADA


