HELIOS

Asseco HELIOS Orange
pomáha špecialistom na logistiku
v Ewals Cargo Care, spol. s r. o.

www.assecosolutions.sk

Špecialista v odbore prepravy a logistiky
drží krok s inováciami
aj vďaka ERP riešeniu
od spoločnosti Asseco Solutions.

Aby spoločnosť udržala krok s dynamicky sa vyvíjajúcim odvetvím a každý
deň úspešne vyriešila najnovšie logistické výzvy, vyvíja tím v Ewals Cargo
Care, spol. s r. o. inteligentné systémy a procesy, ktoré neustále zdokonaľuje.
Kombinuje cestné zásielky so zásielkami doručovanými železnicou
a pobrežnou námornou dopravou a tak ponúka tú najlepšiu multimodálnu
kombináciu pre akýkoľvek náklad. K tomu mu výrazne pomáha riešenie
Asseco HELIOS Orange od ERP špecialistu Asseco Solutions. Vďaka nemu
je riadenie firemných procesov jednoduchšie, presnejšie a efektívnejšie.
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Implementované moduly
Asseco HELIOS Orange:
• Účtovníctvo, Majetok
• Fakturácia, Banka
• Účtovné výkazy a reporty
• Mzdy a personalistika
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