ASPA, a.s.
Avarenta, a.s.

Typ činnosti:
Obor činnosti:
Kraj:
Město / obec:
Partner:
Kontaktní osoba partnera:
Celkový počet uživatelů IS:
Ostrý provoz od:
Web:

Obchod, služby
Hardware a služby ICT;
hotelový rezervační systém
Královehradecký kraj
Hradec Králové
LCS International, a.s.
pobočka Hradec Králové
Pavlína Hrobská
19; 3
01/2008; 01/2009
www.aspa.cz
www.hotely.cz

Základní charakteristika společnosti:
ASPA, a.s. se od zahájení své činnosti v roce 2001 zabývá provozováním internetových projektů v
následujících oblastech
• hardware a připojení k internetu,
• ubytovací služby,
• obchody s dárkovým zbožím.
ASPA, a.s. je provozovatelem internetového obchodu WiFi.ASPA.CZ s nejširší nabídkou
zařízení a příslušenství WLAN. Zákazníky společnosti jsou téměř všichni významní poskytovatelé
telekomunikačních služeb v ČR, ale i lokální poskytovatelé WiFi sítí.
Společnost dále provozuje server o internetovém připojení DSL.cz, rezervační systémy pro
ubytování a internetové obchody s dárkovým zbožím.
Avarenta, a.s.
Společnost provozuje internetový rezervační systém HOTELY.cz
Přínosy získané implementací řešení Helios Orange:
Informační systém Helios Orange nahradil dříve používaný systém Helios Red. K nahrazení bylo
přistoupeno především z důvodů zvýšení celkové integrace informačního systému s internetovými
projekty společnosti. Tato integrace je základním předpokladem pro další rozvoj internetových
projektů a manažerského řízení společnosti.
Shodné technologické prostředí je základem pro on-line propojení informačního systému a
webových řešení, s důrazem na obchodní činnosti. Otevřenost informačního systému dovoluje
kontinuální vylepšování jeho využití ve spojitosti s webovými aplikacemi, např. zrychlení vyřizování
objednávek, optimalizace skladových zásob, úspora pracnosti při párování plateb zákazníků nebo
publikování účetních dokladů zákazníkům prostřednictvím internetu.
V případě integrace s projekty nabízejícími služby lze využít integrace především v oblastech
vyřizování objednávek, fakturace a úhrad.
Zrychlení a zprůhlednění zpracování jednotlivých transakcí napříč společností i jednotlivými
projekty je základem pro detailní vyhodnocování a plánování dalšího vývoje.
I po ukončení implementace je Helios Orange vnímám jako živý celek firemních projektů a je
společně s nimi rozvíjen.
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Využívané moduly Helios Orange:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Jádro
Kontace
Nástroje přizpůsobení
Účetnictví
Pokladna
Majetek
Banka
Oběh zboží
Výrobní čísla

§
§
§
§
§
§
§
§

Čárové kódy
Nákup a prodej
Fakturace a pošta
CRM – řízení vztahů se zákazníky
Manažerské rozhraní
INTRASTAT – CZ
Související dodatečné náklady
Výkaznictví Ekokom

Návazná řešení:
Helios Orange je napojen na několik e-shopů, jejichž tvůrcem a provozovatelem je společnost
Aspa. Napojení e-shopů na Helios Orange se liší dle charakteru internetového obchodu.
U společnosti Avarenta je řešeno napojení Helios Orange na ubytovací rezervační systém.
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