
Pozývame Vás na výstavu  
DANUBIUS GASTRO

24.1. – 27.1. 2013

Kto sme:
Asseco Solutions je najväčším producentom podnikových informačných systémov 
na slovenskom a českom trhu.  Podnikový informačný systém HELIOS z produkcie 
Asseco Solutions (bývalý Datalock) pokrýva rôznorodé potreby malých kaviarní  
a penziónov, reštaurácií či malých hotelov, ako aj veľkých hotelových rezortov.

Čo Vám ponúkame:
Už od roku 1991 ponúkame stabilné a spoľahlivé softvérové riešenia pre viac ako  
1 600 zákazníkov na Slovensku v oblasti HORECA.. 

BALÍK MALÝ HOTEL

Zvýšte svoje tržby a získajte 100% kontrolu 
svojej prevádzky!

Zefektívnite procesy a optimalizujte náklady Vašej pre-
vádzky pomocou reštauračného systému HELIOS  
BlueGastro. Skladové hospodárstvo, inventúry, receptúry, 
cenotvorba, dotykové pokladne... Štatistiky o nákladoch 
a predajoch pre strategické rozhodovanie. Kontrolné me-
chanizmy na všetkých úrovniach pre dokonalý prehľad  
o Vašej prevádzke.

849 € 
Reštauračný systém HELIOS BlueGastro v plnej funkčnosti s 1 dotykovou pokladňou,  
skladovým hospodárstvom a licenciou mobilného PDA. (Uvedené ceny sú bez DPH.)

Balík MalÁ REŠTaURÁCIa

Ušetrite náklady, zvýšte zisky, majte viac  
verných zákazníkov!

Systém HELIOS BlueGastro obsahuje všetky funkcie pre 
efektívne riadenie prevádzky. Uľahčite si prácu! Sklady  
a inventúry, receptúry, evidencia  liehu, cenotvorba, štatisti-
ky, vernostný systém pre hostí, plánovanie denných menu, 
evidencia zamestnaneckej stravy, dochádzkový modul, plá-
novanie akcií a limitov, dotykové pokladne, PDA, kuchyn-
ský terminál... Ešte nikdy nebola prevádzka reštaurácie taká 
jednoduchá! 

1890 € 
Reštauračný systém HELIOS BlueGastro v plnej funkčnosti s komplexným skladovým 
hospodárstvom, evidenciou liehu, dotykovými pokladňami, licenciami PDA  
a množstvom doplnkových funkcií. (Uvedená cena je bez DPH.)

Balík REŠTaURÁCIa

ŠPEcIáLnA ponUka Balíkov
... ešte nikdy nebol hotelový a reštauračný systém taký výhodný!
... ešte viac zaujímavých balíkov pre vás.

Všetky informácie o hosťoch aj s históriou!

Všetko, čo potrebujete pre úspešné vedenie penziónu – 
správa objednávok, ubytovaných hostí, služieb a účtov. 
Fakturácia a skladové hospodárstvo je súčasťou systému.

450 € 
Hotelový systém HELIOS Horec v plnej funkčnosti do 15 izieb, recepčná pokladňa  
a fakturačný modul, rezervácia priestorov. (Uvedené ceny sú bez DPH.)

Balík MalÝ pEnZIÓn

Zvýšte svoje tržby a spokojnosť zákazníkov!

Všetko, čo potrebujete pre správu a riadenie Vášho hotela – 
evidencia objednávok, objednaných služieb a balíkov, história 
hostí, účtovanie, fakturácia a skladová evidencia. Prognózy  
a štatistiky pre lepšie plánovanie!

960 € 
Hotelový systém v plnej funkčnosti do 30 izieb, recepčná pokladňa, fakturačný modul, 
rezervácia priestorov a pripojenie telefónnej ústredne. (Uvedené ceny sú bez DPH.)

Balík MalÝ HoTEl

Zvýšte svoje tržby a optimalizujete svoje náklady!

Evidencia skladov, receptúry, flexibilná cenotvorba, dotyko-
vá pokladňa. Využite nástroje na kontrolu svojej prevádzky, 
štatistiky úspešnosti produktov, motivačné nástroje pre ob-
sluhu a množstvo ďalších zaujímavých funkcií.

600 € 
Reštauračný systém HELIOS BlueGastro v plnej funkčnosti s 1 dotykovou pokladňou  
a skladovým hospodárstvom. (Uvedené ceny sú bez DPH.)

Balík MalÁ kavIaREŇ

asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01  Bratislava
www.helios.eu, www.AssecoSolutions.eu
tel: +421 2 206 77 111, fax: +421 2 206 77 103, e-mail: info@assecosol.sk

do sveta komplexných 
hotelových informačných  
systémov

vstúpte

Všetko, čo potrebujete pre správu a riadenie Vášho hotela – 
evidencia objednávok, objednaných služieb a balíkov, história 
hostí, účtovanie, fakturácia a skladová evidencia. Prognózy  
a štatistiky pre lepšie plánovanie!

1 678€     960 €
Zvýšte svoje tržby a spokojnosť zákazníkov!

Hotelový systém v plnej funkčnosti do 30 izieb, recepčná pokladňa, fakturačný modul, rezervácia priestorov  
a pripojenie telefónnej ústredne. (Uvedené ceny sú bez DPH.)

Pozrite si video z výstavy Danubius Gastro 2012  
a zistíte, ako v praxi funguje náš softvér:

Špeciálna cenová akcia pre vás!

Kde nás na výstave nájdete: Hala A1/ stánok 204
 

Výstavný stánok spoločnosti Asseco Solutions nájdete veľmi jednoducho. Prejdete 
hlavným vchodom do haly A1, zabočíte hneď doľava a na konci prvej uličky uvidíte 
náš „hotel HELIOS“

Tešíme sa na Vašu návštevu

Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 
www.helios.eu, www.AssecoSolutions.eu,  
www.hotelovesystemy.sk                                                                         

tel: +421 2 206 77 111, fax: +421 2 206 77 103,  
e-mail: info@assecosol.sk, hotel@assecosol.sk

Softvér, ktorý riadi

BALÍK MALÁ REŠTAURÁCIA

Zvýšte svoje tržby a získajte 100% kontrolu 
svojej prevádzky!

Zefektívnite procesy a optimalizujte náklady Vašej pre-
vádzky pomocou reštauračného systému HELIOS  
BlueGastro. Skladové hospodárstvo, inventúry, receptúry, 
cenotvorba, dotykové pokladne... Štatistiky o nákladoch 
a predajoch pre strategické rozhodovanie. Kontrolné me-
chanizmy na všetkých úrovniach pre dokonalý prehľad  
o Vašej prevádzke.

849 € 
Reštauračný systém HELIOS BlueGastro v plnej funkčnosti s 1 dotykovou pokladňou,  
skladovým hospodárstvom a licenciou mobilného PDA. (Uvedené ceny sú bez DPH.)

Balík MalÁ REŠTaURÁCIa

Ušetrite náklady, zvýšte zisky, majte viac  
verných zákazníkov!

Systém HELIOS BlueGastro obsahuje všetky funkcie pre 
efektívne riadenie prevádzky. Uľahčite si prácu! Sklady  
a inventúry, receptúry, evidencia  liehu, cenotvorba, štatisti-
ky, vernostný systém pre hostí, plánovanie denných menu, 
evidencia zamestnaneckej stravy, dochádzkový modul, plá-
novanie akcií a limitov, dotykové pokladne, PDA, kuchyn-
ský terminál... Ešte nikdy nebola prevádzka reštaurácie taká 
jednoduchá! 

1890 € 
Reštauračný systém HELIOS BlueGastro v plnej funkčnosti s komplexným skladovým 
hospodárstvom, evidenciou liehu, dotykovými pokladňami, licenciami PDA  
a množstvom doplnkových funkcií. (Uvedená cena je bez DPH.)

Balík REŠTaURÁCIa

ŠPEcIáLnA ponUka Balíkov
... ešte nikdy nebol hotelový a reštauračný systém taký výhodný!
... ešte viac zaujímavých balíkov pre vás.

Všetky informácie o hosťoch aj s históriou!

Všetko, čo potrebujete pre úspešné vedenie penziónu – 
správa objednávok, ubytovaných hostí, služieb a účtov. 
Fakturácia a skladové hospodárstvo je súčasťou systému.

450 € 
Hotelový systém HELIOS Horec v plnej funkčnosti do 15 izieb, recepčná pokladňa  
a fakturačný modul, rezervácia priestorov. (Uvedené ceny sú bez DPH.)

Balík MalÝ pEnZIÓn

Zvýšte svoje tržby a spokojnosť zákazníkov!

Všetko, čo potrebujete pre správu a riadenie Vášho hotela – 
evidencia objednávok, objednaných služieb a balíkov, história 
hostí, účtovanie, fakturácia a skladová evidencia. Prognózy  
a štatistiky pre lepšie plánovanie!

960 € 
Hotelový systém v plnej funkčnosti do 30 izieb, recepčná pokladňa, fakturačný modul, 
rezervácia priestorov a pripojenie telefónnej ústredne. (Uvedené ceny sú bez DPH.)

Balík MalÝ HoTEl

Zvýšte svoje tržby a optimalizujete svoje náklady!

Evidencia skladov, receptúry, flexibilná cenotvorba, dotyko-
vá pokladňa. Využite nástroje na kontrolu svojej prevádzky, 
štatistiky úspešnosti produktov, motivačné nástroje pre ob-
sluhu a množstvo ďalších zaujímavých funkcií.

600 € 
Reštauračný systém HELIOS BlueGastro v plnej funkčnosti s 1 dotykovou pokladňou  
a skladovým hospodárstvom. (Uvedené ceny sú bez DPH.)

Balík MalÁ kavIaREŇ

asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01  Bratislava
www.helios.eu, www.AssecoSolutions.eu
tel: +421 2 206 77 111, fax: +421 2 206 77 103, e-mail: info@assecosol.sk

do sveta komplexných 
hotelových informačných  
systémov

vstúpte
Zefektívnite procesy a optimalizujte náklady Vašej prevádzky 
pomocou reštauračného systému HELIOS BlueGastro. Skladové 
hospodárstvo, inventúry, receptúry, cenotvorba, dotykové 
pokladne... Štatistiky o nákladoch a predajoch pre strategické 
rozhodovanie. Kontrolné mechanizmy na všetkých úrovniach 
pre dokonalý prehľad o Vašej prevádzke.

1 683€     849 €  

Ušetrite náklady, zvýšte zisky, majte viac verných zákazníkov!

Reštauračný systém HELIOS BlueGastro v plnej funkčnosti s komplexným skladovým hospodárstvom, evidenciou   
liehu, dotykovými pokladňami, licenciami PDA a množstvom doplnkových funkcií. (Uvedená cena je bez DPH.)


