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Asseco Solutions

Skupina ASSECO
je jedným
z najvýznamnejších
softvérových domov
v regióne strednej
Európy.

Asseco Solutions, a.s. je najväčším producentom informačných systémov na slovenskom a českom trhu. Softvérové
aplikácie z jeho produkcie sú distribuované aj na ďalšie trhy v rámci strednej Európy. Spoločnosť sa zaoberá nielen
vývojom, ale tiež implementáciou a podporou špecializovaných systémov pre organizácie všetkých veľkostí v najrôznejších
oblastiach ich pôsobenia.
Produktové portfólio siaha od informačných systémov pre najširšie spektrum podnikov, zaoberajúcich sa výrobou,
obchodom či službami, cez produkty pre oblasť verejnej správy až napr. po produkty pokrývajúce špecializované potreby
ubytovacích a stravovacích zariadení. Všetky produkty sú doplnené širokou ponukou služieb a partnerských programov.
Okrem základných modulov a funkcionalít poskytujú tiež riešenia pre jednotlivé oblasti podnikania, tzv. odborové riešenia.
Asseco Solutions je nositeľom certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členom nadnárodnej skupiny ASSECO Group.

Poslanie spoločnosti Asseco Solutions
Pomáhame firmám, aby boli úspešné vo svojom podnikaní. Vďaka našim službám sa môžu naplno venovať svojim
aktivitám, starosť o informačné systémy prenechávajú nám. V každom okamihu si ctíme vzťah s našimi zákazníkmi aj
pracovníkmi, lipneme na povesti dôveryhodného partnera.

Z HISTÓRIE ASSECO SOLUTIONS
1990 – Založenie spoločností DATALOCK a LCS International.
1991 – Systémy Datalock/D a HELIOS uvedené na trh.
2000 – Akvizícia spoločnosti Softprofes, neskoršej pobočky LCS v Hradci Králové.
2003 – Umiestnenie LCS v rebríčku Technology Fast 50, Deloitte & Touche.
2004 – DATALOCK získal certifikát kvality ISO 9001:2000.
2006 – LCS získala certifikát kvality ISO 9001:2000.
2007 – Začlenenie obidvoch spoločností do nadnárodnej ICT skupiny ASSECO GROUP.
2009 – 1.
 júla zlúčenie spoločností DATALOCK a LCS International
do zoskupenia Asseco Solutions.
2011 – Zjednotenie názvov všetkých produktov Asseco Solutions na HELIOS.
2012 – Akvizícia spoločností ARCON Technology, JPN. consulting, NZ SERVIS.
2012 – Nová generácia produktu HELIOS Spin.

Asseco Solutions je
najväčším producentom
podnikových
informačných systémov
na slovenskom a českom
trhu.

Kde nás nájdete
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Nitra
Bratislava

Košice

Zákazníci systémov HELIOS majú možnosť komunikovať
so svojimi dodávateľmi osobne na mnohých miestach
Slovenskej aj Českej republiky. Okrem sídla slovenskej časti
spoločnosti v Bratislave a jej českej časti v Prahe, sú pre nich
k dispozícii erudovaní pracovníci zákazníckej podpory aj
v Banskej Bystrici, Kežmarku, Košiciach, Nitre, Trenčíne,
Žiline, Brne, Hradci Králové a v Ostrave. Najmä pre zákazníkov
systémov pre menšie firmy je osobná dostupnosť ich
dodávateľa veľkou výhodou.

ASSECO Group vo svete
Skupina Asseco bola založená v roku 2004 vytvorením
strategického partnerstva medzi Asseco Poland a Asseco Central
Europe (pôvodne Comp Rzesów a Asset Soft). Asseco Poland má
vedúce postavenie pri budovaní nadnárodnej skupiny ziskových
spoločností informačných technológií. Po dosiahnutí pozície lídra
v Poľsku pokračuje v budovaní IT skupiny, ktorá pôsobí v rôznych
regiónoch Európy:
● Asseco Central Europe (Česká republika, Slovensko, Maďarsko)
● Asseco South Eastern Europe (juhovýchodná Európa, Turecko)
● Asseco DACH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko)
●
Asseco

South Western Europe (Španielsko, Portugalsko,
Francúzsko, Taliansko)
● Asseco Northern Europe (Škandinávia a Baltské štáty)
Prostredníctvom spoločností z izraelskej skupiny Formula Systems,
ktorá je kótovaná na NASDAQ, získala skupina Asseco prístup
k trhom po celom svete (USA, Kanada, Japonsko,Austrália).

Flexibilné riešenia HELIOS
Pre malé spoločnosti a živnostníkov

Informačné systémy
z dielne ASSECO SOLUTIONS
pomáhajú firmám
všetkých veľkostí
a odvetví podnikania.

Pre zákazníkov z radu malých spoločností máme pripravené podnikové informačné systémy
HELIOS pre spracovanie komplexnej podnikovej agendy podnikateľov, malých firiem
a neziskových organizácií, ktoré využívajú účtovníctvo alebo daňovú evidenciu. Tieto systémy
nie sú zamerané na jednotlivé odvetvia a sú teda vhodné pre všetky oblasti podnikania. Zahŕňajú
napríklad oblasti účtovníctva, daňovej evidencie, miezd a personalistiky, majetku, fakturácie,
skladov a množstvo ďalších. Vďaka otvorenosti týchto systémov je možné ich jednoduché
rozšírenie a modifikácia podľa aktuálnych potrieb zákazníka.

Pre stredné spoločnosti
Riešenia HELIOS pre stredne veľké spoločnosti pokrývajú všetky firemné procesy. Popri
ekonomickej agende zahŕňajú aj riadenie obchodu a služieb, riadenie procesov vo výrobných
firmách, problematiku jednotlivých odvetví, napr. dopravy a špedície, poľnohospodárstva
a mnoho ďalších špecifických oblastí. Systémy pre stredne veľké spoločnosti zahŕňajú tiež
vysoko užitočné funkcionality, ako sú CRM, Business Intelligence, Controlling a Document
Management.

Pre veľké spoločnosti
Množstvo, relevantnosť a dostupnosť dôležitých informácií vo chvíli, kedy ich potrebujete, rozhoduje
o úspechu vašich strategických rozhodnutí. HELIOS je informačný systém, ktorý vám práve také
informácie poskytuje. Riešenie pre veľké spoločnosti, ktoré hľadajú ucelený podnikový informačný systém,
ktorý sa ľahko prispôsobí konkrétnym potrebám firmy. HELIOS okrem štandardného jadra, ktorého súčasťou
je napr. aj CRM, Workflow či Business Intelligence, obsahuje aj špecializované moduly tvoriace tzv. odborové
riešenia. Stačí si tak zvoliť niektorú z pripravených odborových verzií bez nutnosti vývoja nákladného
softvéru na zákazku. Komplexný informačný systém HELIOS vám pomáha orientovať sa vo svete vašich
firemných informácií.

Pre verejnú správu
Informačný systém HELIOS pre verejnú správu rieši požiadavky najrôznejších typov úradov na oblasť
ekonomických informácií a zabezpečuje vedenie rôznych druhov evidencií. Riešenie pre verejnú správu
zastrešuje oblasti účtovníctva, pokladne, majetku, miezd, dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov,
evidenciu obyvateľstva a mnohé ďalšie. Uľahčuje a zefektívňuje tak prácu zamestnancom aj vedenie úradu
na všetkých úrovniach.

Odborové riešenia
Systémy HELIOS zahŕňajú špecializované riešenia pre najrôznejšie oblasti podnikania. Patria sem napríklad
výroba, služby, automotive, veľkoobchod a maloobchod, potravinárstvo, stavebníctvo, logistika a mnohé
ďalšie. Pre odbory hotelierstva a gastronómie dokonca vznikli samostatné komplexné špecializované systémy
plne pokrývajúce potreby týchto špecifických oblastí.

Svojim zákazníkom
ponúka Asseco Solutions
sofistikovaný nástroj pre
riadenie firmy.

Vybrané referencie Asseco Solutions
Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj
BONAVITA SERVIS
Bratislavský samosprávny kraj
Consumer Finance Holding
Coop Jednota
CORNER SK
DEKONA

DOBRÝ ANJEL
DOPRAVOPROJEKT
EUROCOM Investment (GINO PARADISE
BEŠEŇOVÁ)
GG Tabak
Incheba
MARKÍZA – SLOVAKIA (TV Markíza)
Manpower
Martinus.sk
Phoenix Zeppelin
PORFIX – pórobetón

Česká republika
Prešovský samosprávny kraj
ProCare

QEX
RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska)
Slovak Lines
SLOVAKIA RING

Slovaktual
Slovenská produkčná (TV JOJ)
SOREA
Honeywell Safety Products Partizanske
Towercom
TATRY MOUNTAIN RESORT
Trenčiansky samosprávny kraj
Turčianska vodárenská spoločnosť
VÍNO MATYŠÁK
Volkswagen finančné služby Slovensko

Zepter Slovakia
Žilinský samosprávny kraj

2N telekomunikace
Auto Jarov
Avoss
Bohemia Cargo
Bohemia Energy
Cidemat
DOMA-R
G4S
Hořické strojírny
Hotel Kazdův dvůr
Hotel Studánka
HUSKY
ISŠ Brno
Jatky Lomnice
LDM
Medical Technologies CZ
Městský úřad Písek
Monkov
Moravskoslezká knihovna v Ostravě

Motorest Naháč
Nakladatelství Albatros
Nakladatelství Sagit
OLD TOWN Hotels
Pension Mc Limon
Phoenix Zeppelin
Pizza Mizza
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Senát Parlamentu České republiky
Seznam.cz
Správa Pražského hradu
Stami Hranice
Středočeský kraj
Středověké pivní sklepy
TV Prima
VEOLIA VODA ČR
ZAPA beton
ZOO Dvůr Králové nad Labem

Partnerstvo Asseco Solutions
HELIOS Open - spolupráca namiesto konkurencie
Pre udržanie dynamického rastu je nesmierne dôležitá spolupráca s desiatkami IT firiem. Asseco Solutions ich združuje v rámci
siete HELIOS Open. Tvorcom systémov HELIOS sa v priebehu posledných rokov podarilo rozvinúť program spolupráce s mnohými
vývojovými a implementačnými partnermi. Partnerské firmy združené v HELIOS Open s využitím spoločných nástrojov a metodiky
vytvárajú a overujú nové špecializované moduly systémov v závislosti od požiadaviek trhu, implementujú ich a poskytujú celý nadväzný servis. Vďaka podpore zabezpečovanej rozsiahlou partnerskou sieťou sú teraz systémy jednoducho dostupné, a to v rámci
celého európskeho regiónu.
Partnerská sieť je koncepčne riadená nielen v oblasti vývoja, ale aj v obchodnej, marketingovej a implementačnej oblasti. Spolu
s produktom tak partner získa aj overenú predajnú a implementačnú metodiku, čím značne zníži vlastné odbytové náklady a vstúpi
na nový trh s minimálnym rizikom. Partneri môžu navyše využívať zázemie a know-how spoločnosti, takže aj relatívne malá firma
môže získať a zvládnuť prestížnu zákazku. Okrem toho HELIOS Open v súčasnosti partnerom ponúka možnosť spolupráce nielen
v rámci väčšieho množstva produktov, ale aj v rámci ďalších platforiem. Ak aj vy patríte do sveta IT, zapojte sa do našej partnerskej
siete a využite tak svoj potenciál v spojení s etablovanými, úspešnými značkami. Vstúpte s nami do sveta úspešných!

Asseco Solutions - partner svetových hráčov
Veľkú úlohu v stratégii firmy hrá partnerstvo s významnými subjektmi na trhu informačných technológií. Asseco Solutions je certifikovaným partnerom renomovaných firiem. V spolupráci s nimi dokáže uspokojiť aj dopyt zákazníkov po hardvéri, serveroch, technologických novinkách či v oblasti client/server riešení. Asseco Solutions spolupracuje aj s certifikovanými profesionálmi v oblasti operačných
systémov.

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Peter Lang
Predseda predstavenstva
Oblasť Celá spoločnosť
a riadenie produktov
Vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a je držiteľom prof. diplomu
z manažmentu na City University
Bratislava. Už v priebehu vysokoškolského štúdia sa začal zaoberať
informačnými technológiami. Pracoval ako programátor v Pozemných
stavbách, kde sa venoval systémom
riadenia výroby a výrobným kalkuláciám panelární. Vo februári 1990 sa
stal spoluzakladateľom spoločnosti
DATALOCK a v máji 1991 prevzal jej
vedenie. Neskôr sa prestal venovať
programovaniu a v spoločnosti DATALOCK, ktorá sa po začlenení do
nadnárodnej skupiny Asseco integrovala a zmenila názov na Asseco
Solutions, zostal v riadiacich funkciách.

Ing. Martina Mošková
Členka predstavenstva
a generálna riaditeľka
Asseco Solutions SR a ČR
Oblasť Financie
Vyštudovala odbor Účtovníctvo
a audítorstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Pred svojim nástupom na pozíciu riaditeľky úseku financií v spoločnosti
DATALOCK, kde pracuje od roku
2007, pôsobila na manažérskych
pozíciách v oblasti ekonomiky
v spoločnostiach Ringier Slovakia
Bratislava a NRC Trenčín. V roku
2008 bola menovaná za členku
predstavenstva spoločnosti DATALOCK, ktorá sa po začlenení do
nadnárodnej skupiny Asseco integrovala a zmenila názov na Asseco
Solutions. 1. júla 2012 sa stala riaditeľkou spoločnosti Asseco Solutions SR a vo februári 2013 aj Asseco
Solutions ČR.

Ing. Radoslav Balvan
Člen predstavenstva
Oblasť Vývoj
Vyštudoval odbor Informatika –
Softvérové inžinierstvo a Bezpečnosť informačných technológií na
Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1997
pracuje v spoločnosti DATALOCK,
kde do roku 2005 pôsobil ako pracovník vývoja so zodpovednosťou
za modul Analýzy a štatistiky.
Zároveň bol vedúcim vývojového
tímu Leasing v projekte Volkswagen finančné služby Slovensko.
V období od septembra 2005 do
marca 2007 pôsobil v spoločnosti
Accenture na pozícii Systems Analyst. Odtiaľ sa ako riaditeľ vývoja
vrátil späť do spoločnosti DATALOCK, ktorá sa po začlenení do
nadnárodnej skupiny Asseco integrovala a zmenila názov na Asseco
Solutions.

Ing. Jiří Hub
Člen predstavenstva
Oblasť Obchod
a Marketing
Vyštudoval VŠE v Prahe, Fakultu
medzinárodných vzťahov, odbor
Medzinárodný obchod. Už v čase
štúdia sa venoval oblasti marketingu v spoločnosti LCS International, kde postupne vybudoval
kompletný marketingový tím.
Okrem toho viedol v roku 2000 vyjednávací tím v súvislosti s akvizíciou spoločnosti Softprofes, s.r.o.
V nasledujúcich rokoch sa postupne stal riaditeľom marketingu, následne riaditeľom divízie Financie
a zároveň členom predstavenstva
spoločnosti LCS, ktorá sa po začlenení do nadnárodnej skupiny Asseco integrovala a zmenila názov
na Asseco Solutions.

Sídlo Asseco Solutions v sr a čR
Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava 37
Tel.: +421 2 206 77 111
Fax: +421 2 206 77 103
E-mail: info@assecosol.sk

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

Pobočky Asseco Solutions v SR
Asseco Solutions, a.s.
Pod lesom 22/1292
060 01 Kežmarok
Slovenská republika
Tel./fax: +421 52 452 39 52
Tel.:
+421 52 468 10 51
E-mail: info@assecosol.sk

Asseco Solutions, a.s.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: +421 48 414 63 14
+421 48 414 63 78
E-mail: info@assecosol.sk

Asseco Solutions, a.s.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika
Tel.: +421 37 741 61 35
E-mail: info@assecosol.sk

Pobočky Asseco Solutions v ČR
Asseco Solutions, a.s.
Spielberk Office Centre
Holandská 2
639 00 Brno
Tel.: +420 532 303 404
Fax: +420 532 303 403
E-mail: info@assecosol.cz

Asseco Solutions, a.s.
Bratří Štefanů 60
500 03 Hradec Králové 3
Tel.: +420 495 809 211
Fax: +420 495 809 212
E-mail: info@assecosol.cz

www.AssecoSolutions.eu

Asseco Solutions, a.s.
Masná 8
702 00 Ostrava
Tel.: +420 595 136 725-7
E-mail: info@assecosol.cz

Asseco Solutions, a.s.
Němcovej č.30
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 623 18 18
+421 55 729 73 91
E-mail: info@assecosol.sk

Asseco Solutions, a.s.
ul. M. Rázusa 23A /8336
010 01 Žilina
Slovenská republika
Tel.: +421 41 562 54 00
E-mail: info@assecosol.sk

Asseco Solutions, a.s.
Brnianska 1
911 05 Trenčín
Slovenská republika
Tel.: +421 32 771 77 32
+421 32 771 82 11
E-mail: info@assecosol.sk

www.helios.eu

