Program odborného setkání zákazníků systémů HELIOS
26.5.2022, Vinařská stodola CHÂTEAU VALTICE

Zahájení
12:30 – 13:00

Registrace účastníků

13:10 – 13:15

Slovo úvodem …

První blok prezentací
13:15 – 14:30

 Aktuální informace a novinky související s HELIOS iNuvio – Novinky v produktech HELIOS, SQL, umělá
inteligence, dotační tituly, marketing…
 Když HELIOS zlobí – Postup pro řešení nenadálých technických problémů v IS HELIOS.
 Automatizovaný vstup a výstup informací z HELIOS – Automatický import "vybraných" dat do HELIOSu
a jejich konfigurovatelný export z HELIOSu (Email, Tisk, EDI, XLS, CSV).
 inMOBILE – Firemní data vždy po ruce. Ukázky řešení mobilních aplikací napojených na HELIOS. Odpis
práce, náhled na data, atd…

Druhý blok prezentací
15:00 – 16:20

 ERPORT – Cloud pro Váš HELIOS. ERPORT je bezpečné místo, jehož prostřednictvím můžete využívat
HELIOS a další firemní aplikace v cloudu, aniž byste se o ně museli starat.
 Pokladní prodej – Představení pokladního prodeje, napojení na platební terminál, ambulantní prodej, …
 Personalistika – Evidence zaměstnanců a jejich docházky, plánování školení, lékařských prohlídek,
výběrových řízení, evidence organizační struktury firmy a zaměstnanecký portál, podpora různých výkazů.
 Reporting pomocí nástrojů Business Inteligence – Ukázky reportingu pomocí nástroje Power BI.

Prohlídka křížového sklepa
16:30 – 17:30

Večerní degustace vín s rautem, posezení ve sklípku s cimbálovou muzikou Husaři.
18:00 – 24:00

REGISTRAČNÍ FORMALITY:

Účastnický poplatek 1 500,- Kč bez DPH/osoba (výše poplatku včetně DPH 1 815,- Kč) – každý třetí
účastník z jedné společnosti má vstup zdarma. Poplatek zahrnuje školení včetně občerstvení, večerní
degustace vín s rautem. Platbu uhraďte na účet 180370200/0600, variabilní symbol – IČO Vaší
společnosti. Po jejím uhrazení Vám zašleme daňový doklad. Registrovat se můžete telefonicky u paní
Foltýnové na tel. čísle +420 724 294 554 nebo na e-mail jfoltynova@inmedias.eu, případně se můžete
registrovat zde.

Termín přihlášení/potvrzení registrace na odborné setkání zákazníků je do 9.5.2022.
INMEDIAS a.s., Pavlovská 489/63, 692 01 Mikulov
Tel.: +420 519 512 901, inmedias@inmedias.eu, www.inmedias.eu

