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Příklad nasazení informačního systému Money S5  
v daňové a účetní společnosti Helland, s. r. o. 
 

Helland, s. r. o. 
Implementoval: společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s. 

Kontakt: Martin Mikyšek, CÍGLER SOFTWARE, a.s. 

Počet uživatelů: 13 licencí Money S5, 35 Money S3 

Ostrý provoz: od 1. ledna 2009 

Roční obrat: 1–20 mil. Kč 

Počet zaměstnanců: 11–50 

 

Společnost Helland, s. r. o., je velkou účetní 
a daňově-poradenskou společností, která spravuje 
ekonomické informace více než 50 velkým podnikům 
a celkem vede více než 200 agend. Dlouhodobě sází 
na komplexnost svých služeb a jejich úroveň.  

Využívá služeb systémů Money S3 i Money S5. 
V prvním z nich jsou zpracovávána data menších 
klientů, kteří používají právě tento ekonomický 
systém. Money S5 slouží k práci s informacemi těch 
větších klientů, kteří vsadili na přednosti robustního 
informačního systému.  

 

Modul ARES pro rychlou kontrolu informací o společnosti 

Základní informace o Money S5 
Money S5 je moderní ERP podnikový informační systém 
určený pro společnosti, které potřebují robustní, 
výkonné a bezpečné řešení s daty uloženými na 
Microsoft SQL serveru, vysokou míru přizpůsobivosti 
a řešení individuálních požadavků na funkčnost a řízení 
firemních procesů.  

Mezi moduly, kterými podnikový informační systém 
Money S5 disponuje, najdete specializovaná řešení 
typická pro vyspělé systémy – Business Intelligence, 
Řízení projektů apod., včetně řady speciálních modulů, 
jako jsou Výkazy EKO-KOM, Elektroodpady Retela a další. 
Díky architektuře Money S5 je řešení i velmi složitých 
vnitrofiremních procesů, nastavené přesně na míru 
zákazníkovi, rychlé a jednoduché. 

Důvody zavedení Money S5  
ve společnosti Helland, s. r. o. 
Helland, s. r. o., spravuje mimo jiné účetní agendy 
mnoha větším společnostem. Běžné krabicové řešení 
vhodné pro menší firmy proto už přestávalo stačit. Bylo 
nutné zvýšit výkon systému při práci více uživatelů 
s rozsáhlými seznamy dat a doplnit systém o specifické 
funkce, které profesionální účetní požadují. Důležité 
bylo i maximální zjednodušení synchronizace systému 
Helland, s. r. o., s řešením jeho klientů.  

Helland, s. r. o., k implementaci nového řešení 
přesvědčily v neposlední řadě také úspěchy Money S5 
u dalších účetních a daňových společností a s tím 
související existence předem připraveného oborového 
řešení, které výrazně snížilo konečnou cenu produktu. 

Hlavní požadavky je tedy možné shrnout do několika 
základních bodů: 

• Výkonný a rychlý systém na klíč. 
• Uživatelsky přívětivé rozhraní. 
• Možnost implementace specifických funkcí. 
• Maximálně úsporná synchronizace dat s klienty. 
• Robustní systém vhodný pro velké společnosti. 
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Nasazení informačního systému Money S5 
O nasazení informačního systému Money S5 společnost 
Helland, s. r. o., rozhodla na podzim 2008. Během 
dalších dvou týdnů byla vypracována implementační 
studie, kterou konzultanti CÍGLER SOFTWARE dokončili 
12. listopadu. Následovala instalace systému, převod 
dat a potřebná parametrizace, v následujících dnech 
proběhlo také školení administrátora i běžných 
uživatelů přímo v sídle společnosti.  

Těsně před vánočními svátky proběhla podpora 
zkušebního provozu a po Novém roce už společnost 
Helland, s. r. o., přešla na ostrý provoz řešení, zpočátku 
za podpory techniků CÍGLER SOFTWARE. 

12. 11. dokončení implementační studie 
26. 11. instalace systému 
27. 11. nastavení systému 
28. 11. školení administrátorů 
2.–3. 12.  školení uživatelů v sídle společnosti 
19. 12. podpora zkušebního dne 
6. 1. ostrý provoz 

Vítanou výhodou Money S5, která zaručila takto krátkou 
implementaci a také výrazně snížila finanční náročnost, 
byla možnost využití předem připraveného oborového 
řešení pro účetní společnosti. Většina firem ze stejných 
branží má zpravidla velmi podobné nároky a díky tomu 
lze zkrátit fázi přípravy systému na míru. 

Dnešní podoba řešení 
Po devíti měsících od implementace se ukázalo, že 
zvolená podoba řešení se systémem Money S5 byla 
dobrou cestou – uživatelé jsou spokojení stejně 
jako klienti společnosti Helland, s. r. o. 

Terminálový přístup vyřešil veškerou synchronizaci se 
systémy klientů. Ti totiž zadávají prvotní data přímo do 
Money S5, které běží na serverech společnosti Helland, 
s. r. o. Ta má tak naprostý přehled o účetnictví svých 
zákazníků a může jim poskytovat maximálně kvalitní 
služby. 

Zlepšení se dostavilo také 
díky výkazovým a uzá-
věrkovým modulům, které 
jsou v Money S5 řešeny 
přehledněji a práce s nimi 
je velmi jednoduchá; při-
tom jsou ale zachovány 
dalekosáhlé možnosti 
všech výstupů.  

Zejména účetní společnosti, Helland, s.r.o., nevyjímaje, 
oceňují široké možnosti uživatelského přizpůsobení 
systému, nezbytného pro profesionální uživatele, kteří 
tráví prací s účetnictvím celou svoji pracovní dobu. 
Nejenže si mohou definovat vlastní nastavení, způsoby 
filtrace dat apod., ale mohou také například zakládat 
nové sloupce, které pak slouží k zadávání specifických 
dat a k jejich následnému vyhledávání. 

Velkou výhodou informačního systému Money S5 je jeho 
otevřená architektura, která umožňuje přímé propojení 
s externími programy. V případě společnosti Helland, 
s. r. o., se jedná o synchronizaci například s programem 
Tax Edit. 

Nasazením Money S5 samozřejmě nebyl odstraněn 
dosud používaný systém Money S3. Ten je stále v chodu 
a slouží k práci s účetnictvím těch menších klientů, kteří 
pořizují prvotní data přímo v něm. Jedná se zejména 
o firmy vedené v daňové evidenci. 

Helland dnes těží také z další nadstandardní podpory 
CÍGLER SOFTWARE. Společnost je totiž zařazena do 
úspěšného seznamu účetních a daňových poradců 
pracujících v systémech Money, který je online dostupný 
na www.money.cz/poradci a který je vítaným zdrojem 
nových klientů. 

Spokojenost s Money S5 je maximální 
Současní uživatelé Money S5 ve společnosti Helland, 
s. r. o., si dnes nasazení systému pochvalují. Za všechny 
to závěrem shrnuje majitel společnosti Petr Stejskal:  

 

„Během uplynulého půl roku pozoruji 
výrazné zjednodušení práce. Money S5 je 
uživatelsky přívětivé a nenáročné na 
‚počítačovou gramotnost‘ účetních. 
Zároveň si sami můžeme vytvářet tzv. 
‚uživatelské sloupce‘, do kterých 
zadáváme různá specifická data, 
využívaná pro další třídění a filtraci 
záznamů nejen pro naše vnitřní 
potřeby.“ 

Nastavení Aktivního salda 

Ukázka práce s datovou schránkou, plně integrovanou do Money S5 


