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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.

Ewals Cargo Care, spol. s r. o. je 

globálne pôsobiaca integrovaná 

spoločnosť, poskytujúca preprav-

né, logistické a skladovacie služby. 

Svojim klientom prevažne z oblasti 

automobilového, elektrotechnic-

kého, petrochemického či ťažkého 

priemyslu ponúka širokú škálu slu-

žieb a benefitov. Pri svojej činnosti  

zúročuje bohaté skúsenosti 

 

materskej spoločnosti Ewals Hol-

dings B. V., ako aj ostatných spo-

ločností skupiny, ktoré vychádzajú 

z jej viac ako 100 ročnej histórie. Za 

posledných dvadsať rokov sa zara-

dila medzi vedúcich poskytovateľov 

dopravných služieb a integrované-

ho logistického servisu v Európe. 

Spoločnosť pôsobí na slovenskom 

trhu od roku 1998. 

Špecialista v odbore prepravy a logistiky 

drží krok s inováciami   

aj vďaka ERP riešeniu  

od spoločnosti Asseco Solutions.



Nárast obratu spoločnosti ukázal 

potrebu zmeny informačných sys-

témov. Po zmene systému na pláno-

vanie prepráv nasledovala aj zmena 

účtovného softvéru. 

Asseco Solutions bol dodá-

vateľom predchádzajúceho 

účtovného softvéru. Dobré skú-

senosti s ním viedli k rozhodnu-

tiu vybrať účtovný softvér opäť 

od spoločnosti Asseco Solutions.  

Voľba s ohľadom na potreby spo-

ločnosti padla na Asseco HELIOS 

Orange.

Spoločnosť implementovala Asseco 

HELIOS Orange v súbehu s prepoje-

ním softvéru na plánovanie prepráv. 

Implementácia systému prebehla 

bez väčších komplikácií, samozrej-

me, softvér bolo treba prispôsobiť 

aktuálnym potrebám spoločnosti. 

„svižný softvér 
s možnosťou 

individuálnych 
nastavení, ktoré 
uľahčujú prácu“

Nové riešenie:  
Implementácia priniesla zefektívnenie procesov  
a najmä vyšší používateľský komfort 

Používatelia si na nový systém zvykli 

veľmi rýchlo, nakoľko adaptácia ne-

bola náročná a zmena bola pozitívna.  

“So systémom Asseco 

HELIOS Orange sme 

spokojní. Do budúcnosti 

sme naklonení aj ďalším 

zmenám a rozšíreniam 

funkcionalít, ktoré prine-

sú optimalizáciu práce. 

Systém by sme odporúčali aj iným  

 

spoločnostiam, nakoľko s ním máme 

len dobré skúsenosti“, hodnotí použí-

vanie systému Asseco HELIOS Orange 

pán Peter Fleško, Financial Manager 

Ewals Cargo Care, spol. s r. o.

Implementované moduly  
Asseco HELIOS Orange:

• Účtovníctvo, Majetok 

• Fakturácia, Banka 

• Účtovné výkazy a reporty 

• Mzdy a personalistika



SLOVENSKO
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 206 77 111
Fax: +421 2 206 77 103
E-mail: info@assecosol.com

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

NEMECKO
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Tel.: +49 721 91432-0
Fax: +49 721 91432-298
E-mail: info@asseco.de

Max-Planck-Straße 15b
40699 Erkrath
Tel.: +49 211 15789-0
Fax: +49 211 15789-555
E-mail: nrw@asseco.de

Einsteinstraße 14
85716 Unterschleißheim
Tel.: +49 089 374194-19
Fax: +49 089 374194-31
E-mail: muenchen@asseco.de

RAKÚSKO
Pummerinfeld 1b
4490 St. Florian
Tel.: +43 7224 20051-30
Fax: +43 7224 20051-7820
E-mail: info@asseco.at

ŠVAJČIARSKO
In der Luberzen 25
8902 Urdorf
Tel.: +41 44 542 45 30
Fax: +41 44 542 45 31
E-mail: info@applus-erp.ch

www.assecosolutions.sk


