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KRÓTKO  O  FIRMIE 

Firma PS Info Pietrzyk, Skowyrski Sp. J. funkcjonuje 
na rynku IT od 1997 roku i oferuje usługi w zakresie 
oprogramowania, sprzedaży sprzętu komputerowego, 
outsourcingu IT.  

Firma zatrudnia wysoko wyspecjalizowanych 
fachowców w zakresie programowania, obsługi sprzętu IT i 
zarządzania sieciami informatycznymi. 

 

 Oferujemy: 

 oprogramowanie specjalistyczne (opracowane pod 
potrzeby Klienta) jak i "półkowe", 

 sprzęt komputerowy (takich firm jak: Actina, HP, 
Dell, IBM, ...), 

 sprzęt serwerowy (serwery Actina Solar, HP, Dell, 
IBM,...), 

 urządzenie fiskalne renomowanych firm, 
 sieci komputerowe (okablowanie strukturalne oraz  

 dedykowane), 
 outsourcing IT - obsługa programowa - Windows, 

Novell, Linux, ...., 
 projektowanie, wytwarzenie i wdrażanie systemów 

informatycznych, 
 conslulting IT, 
 projektowanie i wdrażanie stron internetowych, 
 instalacje alarmowe, 
 instalacje systemów kontroli dostępu oraz 

rejestracji czasu pracy, 
 instalacje telewizji przemysłowej CCTV, 
 konsultacje specjalistyczne, 
 integracja sterowników numerycznych maszyn i 

oprogramowania. 

 

Zapraszamy do współpracy 

 

 

NASZE  PROGRAMY 

Głębokie przeobrażenia gospodarcze ostatnich 
kilkunastu lat sprawiają, że każde przedsiębiorstwo lub 
instytucja coraz więcej uwagi poświęca szeroko rozumianym 
zagadnieniom zarządzania.   
Dynamika zmian realiów gospodarczych, rosnąca 
konkurencja, coraz większe tempo rozwoju, coraz krótszy 
czas na podejmowanie decyzji oraz globalizacja sprawiają, 
że podstawowym warunkiem efektywności i skuteczności 
zarządzania jest posiadanie sprawnie funkcjonującego 
systemu informatycznego.   
Wymagania te spełniają zintegrowane systemy 
informatyczne „PS Info”, które charakteryzują się: 

 wysoką elastycznością w dopasowaniu 
poszczególnych modułów funkcjonalnych do 
specyfiki działalności przedsiębiorstwa, jego 
struktury organizacyjnej oraz wymagań 
branżowych, 

 wysoką skalowalnością w zakresie liczby modułów, 
użytkowników, obiektów i transakcji biznesowych, 

 przetwarzaniem i udostępnianiem informacji w 
czasie rzeczywistym, 

 współdzieleniem informacji przez wielu 
użytkowników zgodnie z przydzielonymi im 
uprawnieniami, 

 spójnością i integralnością zgromadzonej informacji, 
 wysokim stopniem zabezpieczenia informacji przed 

jej zniszczeniem, kradzieżą, naruszeniem poufności 
lub nieuprawnionym dostępem, 

 wysoką niezawodnością, wydajnością i stabilnością 
przetwarzania informacji, 

 intuicyjnym i ergonomicznym interfejsem wymiany 
informacji, 

 możliwością wymiany informacji z innymi 
systemami zewnętrznymi, 

 pełnym wsparciem i doradztwem technicznym w 
zakresie wdrożenia, użytkowania i konserwacji, 

 możliwością szybkiego przystosowania do zmian w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa lub jego 
otoczeniu, 

 możliwością dalszego rozwoju w zakresie 
implementacji nowych procesów i procedur 
biznesowych. 
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  HELIOS 

KRÓTKI OPIS 

Helios to system wspierający zarządzanie 
przedsiębiorstwem z branży pralniczej i tzw. „Rental” odzieży 
fasonowej i płaskiej.  

Program został opracowany tak aby przy jak 
najmniejszym wkładzie czynności obsługowych uzyskać jak 
maksimum informacji w jak największym obszarze 
działalności. Helios wspiera technologie kodów 
kreskowych, tagów RFID (obsługa wózków, bielizny 
płaskiej, fasonowej) oraz współpracuje z serwerami i 
sterownikami maszyn pralniczych (Kanngiesser, Ecolab, 
SMTP), systemu tankowania paliwa, .... 

Helios jest systemem wspierającym nie tylko samych 
"pralników" ale także i ich Klientów poprzez innowacyjne 
zastosowanie technologii współpracy online typu B2B 
(terminal Klienta oraz strona www). 

Program podzielony jest na kilka modułów funkcjonalnych: 

 Helios - moduł główny: 
o Korespondencja, 
o Zadania, 
o Spedycja, 
o Produkcja, 
o Rental odzieży, 
o Media i transport, 
o Obieg asortymentu, 
o Administracja, 
o Słowniki, 

 Waga - Helios, 
 Centrala SMS - Helios, 
 Terminal jakość - Helios, 
 Terminal Klienta - Helios, 
 Terminal produkcji, 
 … 

KORESPONDENCJA I ZADANIA 

  Moduły Korespondencja i Zadania są 
funkcjonalnościami do zarządzania obiegiem informacji i 
dokumentów (np. reklamacja od Klienta). Użytkownicy z 
odpowiednimi uprawnieniami rejestrują korespondencję, a ta 
jest weryfikowana i trafia jako zadanie do wykonania przez 
wskazane osoby lub grupy osób (np. mechanicy). 

 
Okno w module Korespondencja - Weryfikacja zgłoszeń 

 
 

Okno w module Zadania - Nowe zadanie 

Wyróżnić można kilka typów korespondencji zadań: 
zwykłe, cykliczne, seryjne, SMS, ponaglenie, i inne.  

 
Okno w module Zadania - Nowe zadanie 
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WAGA 

 Waga to moduł współpracujący z aplikacją główną i 
pozwala na maksymalnie uproszczoną ewidencję ważeń przy 
współpracy z modułem komunikacji procesora wagowego.  

Interfejs użytkownika jest skonstruowany tak, aby mógł 
współpracować z terminalami wyposażonymi w ekrany 
dotykowe (bez użycia tradycyjnej klawiatury i myszki). 

System WAGA wyposażony jest w mechanizmy obsługi 
systemu kodów kreskowych oraz tagów RFID dla wózków 
transportowych. 

 
Okno programu Waga - Przyjęcia 

 

Moduł podzielony jest na kilka funkcjonalności: 
 Przyjęcia 
 Wydania 
 Raporty 
 Administracja 

 
Okno programu Waga - Wydania 

Funkcja Raporty zawiera następujące raporty i zestawienia: 
 Dzienny – ogólny, 
 Dzienny sumy, 
 Dzienny – kontrahenci (sumy z dnia), 

 Dzienny – kontrahenci (sumy z miesiąca), 
 Historia przyjęć, 
 Historia wydań, 
 Pomyłki, 
 Wózki, 
 Wózki na magazynie, 
 Wózki na stanie kierowcy, 
 Wózki u Klienta, 
 Wózki – bezruch. 

 
Okno programu Waga – Raporty - Dzienny – kontrahenci (sumy z dnia) 

 
Moduł Waga umożliwia także generowanie i drukowanie 

kodów kreskowych dla wózków. 

 
Okno programu Waga – Administracja – Drukowanie kodów kreskowych. 

 

 



 
 

 
 

 

 

5 z 12 

 

  SPEDYCJA 

 Moduł Spedycja umożliwia rejestrowanie przez 
użytkownika wszelkich ruchów związanych z obsługą części. 
Moduł został podzielony na kilka funkcjonalności: 

 Dane do faktury, 
 Dokument zerowania, 
 Rejestr magazynów, 
 Raporty, 

o Ilościowy, 
o Przyjęcia i wydania, 
o Ponowne pranie kg, 
o Ponowne pranie szt., 
o Poprawki krawieckie kg, 
o Poprawki krawieckie szt., 
o Porównanie kilogramów (WetStatistic), 
o Stany magazynowe, 
o Zgodności kg. 

 Użytkownik dzięki możliwości przypisania szablonu 
asortymentu dla konkretnego Kontrahenta (ewentualnie 
jego oddziału) jest w stanie przygotować specyfikację 
wysyłkową tak jak sobie życzył Klient. Zastosowano także 
możliwość zdefiniowania zamienników nazw – tzn. w obrębie 
pralni używamy nazw własnych np. Koperta kolor a na 
dokumentach dla Klienta generowana jest nazwa zamienna 
np. Poszwa kolor. 

 
Okno programu Helios – Rejestr magazynów – zakładka Transakcje bieżące. 

 

Użytkownik programu może w szybki sposób 
przygotować wydruk specyfikacji danego Klienta i jego 
oddziału jak i specyfikację zbiorczą (sumę wszystkich 
oddziałów). 

Okno programu Helios – Rejestr magazynów - Specyfikacja 

 
 Przykładowy wydruk specyfikacji dla Klienta 

 

 Istotnym elementem usprawniającym współpracę z 
Klientem jest tzw. „Dokument zerowania”. W tym oknie 
użytkownik jak i Klient są w stanie przeanalizować cały ruch 
do i z pralni. 

 

Okno programu Helios – Rejestr magazynów – zakładka Dokument zerowania. 

 Raportowanie to kolejna funkcjonalność w tym 
module, która usprawnia zarządzanie częściami. 

 Okno programu Helios – Raporty – Raport przyjęć i wydań bielizny. 
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PRODUKCJA 

  Produkcja to moduł do zarządzania i 
monitoringu produkcji. Planista pralni kreując plan 
produkcyjny na dany dzień jest w stanie monitorować 
poprawność wykonywanych zadań na poszczególnych 
punktach referencyjnych.  

 
Okno programu Helios – Planowanie. 

Pracownik produkcyjny „przypisany” do konkretnej 
maszyny, zbioru maszyn lub punktów referencyjnych 
poprzez terminal produkcyjny zgłasza podjęcie (rozpoczęcie) 
oraz zakończenie Klienta. Osoby przypisane do kolejnego 
punktu referencyjnego „widzą” danego Kontrahenta jako 
gotowego do ich obróbki. Proces przechodzenia z punktu 
referencyjnego do następnego trwa do momentu 
zakończenia przez dział spedycyjny oraz/lub wagę 
wyjazdową. 

 
Okno programu Helios – Monitoring – okno dla zarządzających pralnią. 

(kolor czerwony – spóźnienie, niebieski – spóźnienie z przyczyn nie pracowniczych, 
pomarańczowe – koniec czasu dla danego punktu referencyjnego, czerwony (czarny) – 
spóźnienie). 

Dzięki tej funkcjonalności kadra zarządzająca lub 
funkcyjna jest ukierunkowana na tzw. „wązkie gardła” i 
może skupić się nad spóźnieniami, awariami lub innymi 
zdarzeniami odbiegającymi od planu. 

 

W module produkcja znajduje się także funkcjonalność 
do zarządzania grafikiem pracowników.  

Osoba z odpowiednimi uprawnieniami kreuje grafik 
pracowniczy dla osób funkcyjnych oraz produkcyjnych 
przypisując kody zmiany oraz punktu referencyjne lub 
maszyny (stanowiska), grupy maszyn na poszczególne dni. 

 Okna programu Helios – Grafik pracy dla stanowisk funkcyjnych  
oraz Grafik pracy dla stanowisk niefunkcyjnych. 

 

 Okno programu Helios – Grafik pracy dla stanowisk funkcyjnych – zakładka 
Punkty referencyjne. 

Dzięki grafikom pracy zdarzenia rejestracji produkcji są 
ściśle przekładane z planu produkcji bezpośrednio na 
konkretnych pracowników. Osoba zarządzająca pralnią może 
wyraportować np. wydajność pracownika(ów) wg czasu 
trwania, wykonalność normy klientów, wydajność 
pracowników wg planowanego zakończenia, ... 

Przykład eksportu do Excel-a – Grafik dyżurów. 
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RENTAL 

 RENTAL to moduł w programie Helios do 
zarządzania części wypożyczanych odzieży fasonowej i 
płaskiej do Klienta. Moduł wspomaga obsługę części w pełni 
zidentyfikowanych (np. przy użyciu tagów RFID lub kodu 
kreskowego). Każda część posiada swoje jednoznaczne 
oznaczenie w bazie danych. 

P  
Okno programu Helios – Rental – Umowy. 

 

Moduł Rental został podzielony na kilka funkcjonalności: 
 Asortyment fasonowy, 

o Umowy, 
o Zamówienia, 
o Dostawy, 

 Dostawy do klienta, 
 Oferty, 
 Pomiar, 
 Przetargi, 
 Raporty, 

o Handlowy, 
o … 

Moduł oprócz typowej rejestracji umów, zamówień i 
dostaw posiada okno do szybkiego sporządzania ofert 
rentalowych. W tej funkcjonalności rejestrowany jest cały 
asortyment, koszty szafek, transportu, wynagrodzenie 
handlowca oraz raty kredytu lub leasingu.  

 

 Okno programu Helios – Rental – Oferty. 
 

Algorytm zawarty w tym oknie sprawdza rentowność 
oferty oraz umożliwia przeniesienie danych do pliku wzoru 
umowy (Word) jako korespondencję seryjną. 
 

 
Okna programu Helios – Rental – Oferty – zakładki: Szafki i Transport  

oraz Raty stałe. 

 
Okno programu Helios – Rental – Oferty – zakładka: Podsumowanie. 

 

Dodatkową funkcjonalnością modułu jest rejestracja 
pracowników Klienta oraz asortymentu, który dzierżawimy 
według systemu np. 5/5.  

 
Okno programu Helios – Rental – Pomiar. 

Istnieje także funkcjonalność związana z rejestracją 
przetargów oraz funkcjonalności przypominającej 
wskazanym użytkownikom o terminie nowego przetargu dla 
tego Kontrahenta.  

  
Okno programu Helios – Rental – Przetargi. 
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OBIEG ASORTYMENTU 

 Moduł Obieg Asortymentu to funkcjonalność do 
zarządzania częściami jednoznacznie zidentyfikowanymi. 
Identyfikacja jest realizowana poprzez kod kreskowy lub/i Tag 
(chip) RFID. 

 

Moduł został podzielony na następujące funkcjonalności: 
 Informacje szczegółowe, 
 Rejestrowanie kodów kreskowych, 

o Bez listy pomiarowej, 
o Z listy pomiarowej, 

 Monitoring części, 
 Usunięcie z obiegu. 

 Funkcjonalność Informacje szczegółowe to okno, w 
którym użytkownik programu może przeglądać historię 
związaną z częścią np. ilości prań, napraw, poprawek, kiedy 
dana część została wprowadzona do obiegu, zameldowała się 
w programie, itd. Moduł posiada także zakładkę w której 
można zobaczyć całą historię związaną z kontrolą jakości 
(włącznie ze zdjęciami np. uszkodzeń).  

 Okna programu Helios – Obieg asortymentu –Informacje szczegółowe  
– zakładki: Informacje oraz Kontrola jakości. 

    W Rejestrowaniu kodów kreskowych bez 
listy pomiarowej użytkownik rejestruje i generuje kod 
kreskowy dla asortymentu płaskiego lub fasonowego nie 
będącego bezpośrednio przypisanym do osoby. W szybki 
sposób użytkownik rejestruje kolejne egzemplarze danego 
asortymentu oraz drukuje kod kreskowy na drukarce np. 
Thermoflex. 

 
Okna programu Helios – Obieg asortymentu – Rejestrowanie kodów kreskowych –

bez listy pomiarowej oraz Dodaj nowy egzemplarz. 

 Inna funkcjonalność wspomaga obsługę 
asortymentu przypisanego do konkretnej osoby naszego 
Klienta. Rejestracja i drukowanie kodu kreskowego jest 
proste i intuicyjne. 

 Okno programu Helios – Obieg asortymentu – Rejestrowanie kodów 
kreskowych –Z listą pomiarową. 

 Częstym problemem dla pralni jest pilotaż 
częstotliwości prania, używania danej części przez 
pracownika Kontrahenta. W celu zapewnienia sprawnej 
kontroli nad w/w zdarzeniami możemy użyć funkcjonalności 
Monitoring części.    

 Okno programu Helios – Obieg asortymentu – Monitoring części. 

 Części, które z jakichś przyczyn (zniszczenie, 
kradzież, …) powinny być wymeldowane z bazy danych 
użytkownik rejestruje w oknie Usunięcie z obiegu. 

Okno programu Helios – Obieg asortymentu – Usunięcie z obiegu. 
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MEDIA i TRANSPORT 

 Moduł Media i transport to funkcjonalność, 
dzięki której osoby zarządzające pralnią mogą analizować 
koszty paliwa, mediów (woda, gaz, prąd, …).  

Okno programu Helios – Media i transport – Wprowadzanie stanów 
liczników/mierników. 

 

 Helios współpracuje z serwerem paliwowym SMDP, 
z którego pobierane są dane tankowań. Dla tych z Państwa , 
którzy nie posiadacie takiego serwera zostało utworzone 
okno do ręcznego uzupełniania rejestru paliw. 

 
 Okno programu Helios – Media i transport  

– Ręczne uzupełnianie rejestru paliw. 
 

W module do zarządzania mediami i transportem istnieje 
szereg raportów m.in.: Koszty zużycia mediów, Odczyt z 
mierników, Zużycie oleju napędowego. 

 Okno programu Helios – Media i transport  
– Raport kosztów zużycia mediów.. 

 

ADMINISTRACJA 

 Administracja to moduł, w którym administrator 
systemu Helios parametryzuje ustawienia, prawa 
użytkowników, ...  

Moduł został podzielony na następujące funkcjonalności: 
 Informacje o programie, 
 Ustawienia, 
 Użytkownicy, 

o Grupy, 
o Stanowiska, 
o Zarządzanie. 

Poniżej przykładowe okna z tego modułu: 

Okna programu Helios – Administracja – Ustawienia  
– zakładki: SQL, Podmiot, SMS i inne. 

Okno programu Helios – Administracja – Użytkownicy – Zarządzanie -  
– zakładka: Dane. 

Okno programu Helios – Administracja – Użytkownicy – Zarządzanie -  
– zakładka: Uprawniony. 
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SŁOWNIKI 

Moduł Słowniki to funkcjonalności stanowiące uzupełnienie 
programu Helios. 

Słowniki zostały podzielone na wymienione niżej 
funkcjonalności. 

 
Okno nawigacyjne programu Helios – Słowniki. 

 Okna programu Helios – Słowniki. 

Okna programu Helios – Słowniki – Kontrahenci Stali, Kontrahenci Rentalowi. 
 

Terminal – KONTROLA JAKOŚCI 

Terminal Kontrola jakości jest modułem 
wykorzystywanym w produkcji w celu rejestracji 
zdarzeń związanych z jakością. Współpracuje z ekranem 
dotykowym oraz kamerką internetową, rejestrując 
obraz z opisem jako wynik kontroli. Dodatkowo modułe 
ten wspiera technologię kodów kreskowych oraz tagów 
RFID. Występują 3 typy wyniku kontroli (miejsca 
kontroli są zesłownikowane z możliwością przypisania 
fotografii danej części): 

 Zabrudzenie, 
 Uszkodzenie, 
 Kasacja.  

 Terminal jakości – wybór wyniku kontroli. 

 Terminal jakości – wybór miejsca. 

Terminal jakości – zapis zdjęcia z kamerki internetowej. 
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TERMINAL KLIENTA 

W dzisiejszych czasach dzięki dostępności internetu istnieje 
możliwość współpracy bezpośredniej (online – technologia B2B) 
z Klientem. W tym celu powstał moduł terminalowy do 
zarządzania wysyłkami od i do Klienta. Moduł oparty jest na 
technologii pulpitów zdalnych firmy Microsoft.  

Klient łączy się z serwerem przez usługę RDP i może 
generować swoje wydanie lub przejrzeć wydania pralni. 

Po zalogowaniu się do terminala i wybraniu np. funkcji 
Wydania użytkownik Klienta dostaje listę asortymentu 
zadeklarowaną w Heliosie w szablonie Klienta. 

 
Okno Terminala Klienta – Wydanie. 

 

Skanując części brudne oparzone kodami kreskowymi lub 
tagami RFID, automatycznie uzupełnia się lista asortymentowa. 
Klient może zapisywać uwagi dotyczące konkretnej części. Po 
zapisaniu oddziału i zakończeniu dnia specyfikacja Klienta 
kierowana jest do modułu Spedycja – Rejestr magazynów 
gdzie nasz pracownik nie musi wypełniać kolumny Ilość 
bielizny deklarowana przez Klienta. 

 

 
Okno Terminala Klienta – Specyfikacja wewnętrzna (wysyłka od Klienta). 

 

W Terminalu Klienta istnieje możliwość deklaracji 
Oddziałów WIRTUALNYCH w celu zwiększenia skuteczności i 
uniwersalności sposobu rozliczeń (pralnia rozlicza się z Klientem 
globalnie natomiast Klient rozlicza się „sztukowo” ze swoimi 
oddziałami). 

 
Okno Terminala Klienta – Specyfikacja zewnętrzna  

(specyfikacja wysyłkowa do Klienta). 

 
TERMINAL MAGAZYN  

Terminal Magazyn to moduł do obsługi przyjęć, ruchu 
wewnętrznego oraz wydania dla asortymentu posiadającego 
tagi RFID oraz system kodów kreskowych.  
Pralnia posiadająca tunel lub anteny płaskie systemu 
identyfikacji radiowej (RFID) rejestruje konkretne części w 
sposób bardzo szybki i prawie w 100% bezbłędny 
(producent tunelu RFID podaje pewność identyfikacji na 
poziomie 99,9%). 

Okno Terminala Magazyn – Zczytywanie tagów RFID przez tunel. 

Okno Terminala Magazyn – Specyfikacja zczytanych tagów. 
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Terminal Magazyn współpracuje z modułem 
Zamówienia od Klienta (strona www) a pracownik pralni 
przy użycia zakładek Zamówienie lub Pralnia realizuje 
kompletację zamówień przy użyciu anten RFID. 

Okno Terminala Magazyn – Pralnia. 

Okno Terminala Magazyn – Pralnia. 
 

Sprzęt RFID 

PS-Info jako Firma programistyczna i integrator 
systemów ściśle współpracuje z czołowym producentem 
systemu RFID – firmą Invengo Technologies (dawniej 
TAGSYSRFID z Francji) 

 

 

Wybrane maszyny i urządzenia systemu RFID firmy 
Invengo (dawniej TAGSYS): 

 
Tunel RFID 

 

 
 

Czytnik Medio L40 

 
Czytnik Medio L400 

 
Tunel wrzutowy (ścienny)  

 
Tagi (chipy) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapraszamy do współpracy: 
tel./fax: kontaktowy: +48 (24) 366-79-84 

mobile: +48 510 281 412 


