Referenční list
STEPA s.r.o.
Společnost Stepa s.r.o. je ryze českou společností založenou v roce 1992, která sídlí od svého založení
v Lanškrouně. Poskytuje svým zákazníkům výjimečné služby v oblasti přesného podélného i příčného
řezání nejen papíru, ale různých druhů materiálů, jako jsou fólie či textilie. Díky dlouhodobým
zkušenostem a vlastnímu technologickému vývoji pomáhá svým partnerům i při zpracování jejich
materiálů a realizaci zakázek. Vlastní výrobní program společnosti je výrobní program společnosti je
zaměřen na produkty z papíru, především kancelářské potřeby, pokladní a parkovací systémy, školní
a výtvarné potřeby. Součástí je i zpracování vysoce kvalitních tissue papírů pro výrobky průmyslové
i každodenní hygieny.
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Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange:
•

přesná evidence široké škály výrobků, stavy na jednotlivých typech skladů

•

přesné vyhodnocování aktivit obchodních zástupců dle zadaných parametrů

•

vyhodnocení ziskovosti prodeje zasílaných skupin produktů a zákazníků

•

provázanost výroby / skladu / účetnictví
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•

docházka zaměstnanců řešená pomocí bezdotykových čipů

•

příjem a výdej na skladě pomocí terminálů nebo mobilních čteček

•

evidence technologických postupů a materiálů pro jednotlivé karty výrobků

•

plánování a controlling, pravidelné sledování hospodářského výsledku

•

provázanost s e-shopem, obsluha e-shopu pomocí HELIOSu

•

prodej školních a kancelářských potřeb na maloobchodní prodejně (mimo výrobní závod)

•

přehledné vedení účetnictví

•

hlášení pro finanční úřady pomocí přednastavených výstupů z účetnictví

•

zpracování veškerých výstupů pro DPH s možností zaslání Finanční správě elektronicky

•

pravidelně aktualizovaný systém, zaručující legislativní správnost

Procesy využívané IS:
•

Účetnictví

•

Banka

•

HELIOS controlling

•

Majetek

•

Manažerské rozhraní

•

Evidence pošty

•

Pokladní prodej

•

Intrastat

•

Oběh zboží

•

Řízení výroby

•

Fakturace

•

HELIOS Intelligence

•

Mzdy

•

Firemní aktivity

•

Personalistika

•

Doprava
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