
FIRST INFORMATION SYSTEMS je dlouholetým certifikovaným GOLD partnerem Asseco Solutions. 
Zabývá se implementací informačního systému HELIOS iNuvio, vývojem stavebního software
RSV-Řízení stavební výroby a dalších aplikací např. Workflow, Půjčovna aj.

Helios iNuvio – nejrozšířenější podnikový systém určený pro střední a velké firmy.

Fidoo – aplikace umožňující snadnou evidenci a úhradu výdajů a tvorbu cestovních příkazů 
včetně souvisejících výdajů

Doplněk FISFIB (First IS Fidoo Integration Bridge)
- automatizuje přenos a účtování dokladů vytvořených
v aplikaci Fidoo do systému HELIOS iNuvio (výdejové doklady,
včetně fotografií účtenek, cestovní náhrady)�

Přenos všech výdajů, včetně ofocených platebních
dokladů z Fidoo do IS HELIOS

Přenos cesťáků, včetně souvisejících výdajů z Fidoo
do IS HELIOS

Generování účetních dokladů v IS HELIOS 

Přenos a přehled aktuálních zůstatků Fidoo
karet v IS HELIOS

Automatická synchronizace seznamu Zakázek
a Nákladových středisek v IS HELIOS a Fidoo

Úspora času při proplácení účtenek, cestovného, stravného a dalších výdajů na straně
zaměstnanců i pracovníka účtárny�

Ing. Petr Karásek, vedoucí oddělení Business Analýza, Block a.s.�

Reference zákazníka:

„Propojení systémů HELIOS a Fidoo přes API nám pomáhá zlepšovat a zefektivňovat naše procesy.
Přenos a synchronizace zakázek a nákladových středisek z Helios do Fidoo pomohlo zlepšit kvalitu
dat na straně Fidoo, jak u výdajů, tak u cestovních příkazů. A následný přenos informací z Fidoo
do Helios nám umožnil automatizovat zpracování výdajů a cestovních příkazů v systému Helios.“

Přínosy řešení:



Kontakt
First information systems s.r.o.
Kalvodova 2, Ostrava - Mariánské hory
709 00

Co je Fidoo

Fidoo je online aplikace, kterou lze využívat ve webové verzi nebo na mobilu

Implementační práce zahrnují: �

Aplikace předpokládá využívání Fidoo karet přidělených zaměstnancům

Díky aplikaci Fidoo odbouráte papírování související s vyúčtováváním firemních
výdajů a získáte přehled o firemních financích

Fidoo karta funguje jako standardní platební karta a je nastavitelná  pro individuální potřeby
zaměstnance

Po zaplacení Fidoo kartou vzniká automatický
záznam – účetní výdaj, ke kterému lze v aplikaci
ihned ofotit účtenku

Aplikace umožňuje snadnou tvorbu cestovních
příkazů, včetně připojení souvisejících výdajů

Všechny výdaje a cestovní příkazy se odesílají
na schválení odpovědné osobě�

Komunikaci s implementačním partnerem, který u klienta implementoval a spravuje IS HELIOS 

Komunikaci s klientem nad účetními postupy používanými při účtování dokladů a náhrad z Fidoo

Dodefinování dodatečných požadavků nad rámec standardní funkcionality FISFIB

Instalaci pluginu FISFIB do IS HELIOS klienta Nastavení pluginu FISFIB a komunikace s Fidoo

Vyškolení klienta na nastavení a ovládání FISFIB

Ing. Alena Nosreti / Kontaktní osoba
nosreti@�rstis.eu
+420 736 628 220

Součinnost potřebná od klienta:
Pracovník financí/účetní pro konzultace
o účetních metodách a ovládání pluginu FISFIB
IT pracovník pro konzultaci technických detailů
Předání kontaktů na implementátora a správce
současného řešení IS HELIOS
Vygenerování a předání API klíčů v Direct Fidoo

Technické požadavky:
Provozování IS HELIOS ve verzi iNUVIO
Ak�vovaný modul účetnictví a doporučením
je modul nástroje customizace


