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Сучасні програмні продукти для 

автоматизації корпоративного ринку

▪BAS ERP

▪BAS Управління Холдингом

▪BAS Документообіг КОРП



Успішні впровадження

ERP-систем

▪ Більше 160 проектів 

почато

▪ 25 продаж в 1-му 

кварталі 2018

▪ 30 успішних успішних

кейсів вже маємо

▪ В основному запущені 

частка підсистем, інші 

продовжують 

впроваджуватися…



Чи виправдані інвестиції

▪ Частина проектів виконується силами ІТ відділів 
власників – про їх ефективність не можемо 
сказати

▪ Частина – силами членів САБ, учасників проекту 
ЦК ERP (більше 60 команд) - ці команди ми вчимо 
на курсах, вони мають сертифікованих спеціалістів 
і досвід впроваджень інших рішень (не 
дозволяємо продаж нових екземплярів ERP якщо
менше 20% задокументованого успіху, до першого 
проекту – особлива увага) – вважаємо їх 
ефективність достатньою

▪ Вже досягли успіху в 30 проектах
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Вже досягли успіху

▪ Впроваджувальний центр Конто

▪ Торгівельні нон фуд мережи (вантажні шин і диски 

(100 шин +), будівельних матеріалів, медичні

товари, мережа оптик )

▪ Окремий центр роздрібної торговлі

▪ Компанія, що спеціалізується на наданні послуг



Вже досягли успіху

▪ Група компаній А4

▪ Виробництво побутової техніки під ТМ Saturn

▪ Виробництво, оптова та роздрібна торгівля

будівельними матеріалами «СОЛДІ І КО»

▪ Імпорт і дистрибуція буд матеріалів «Астра»



Вже досягли успіху

▪ Ай Ті Артіль

▪ Меблеві виробництва (Еліо Україна та інші)

▪ Перший біт

▪ Фармацефтичний завод

▪ Каменедробильний  завод

▪ Январь UA

▪ Будівельні компанії (2 опубліковано)

▪ Переробка зернових, маслоекстракція



Вже досягли успіху

▪ TQM systems 

▪ виробник препаратів для хімічного захисту
сільськогосподарських культур (УКРАВІТ АГРО)

▪ Виробництво будівельних матеріалів (Крафт
Декенсістем Україна)

▪ Кодерлайн

▪ Агровиробник

▪ Виробник віконних конструкцій
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По одному успішному 

впровадженню

▪ ВІ-КОД (встановлення сантехнічного обладнання
ПрАТ "Сантехкомплект")

▪ Група компаній ФАВОРИТ-С (Цукровий завод)

▪ Астеліт груп (4 виробництва текстильних виробів)

▪ СофтІнформ (маслоекстракційний завод)

▪ ІНТЕГРА (Поліграфічне підприємство)

▪ АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ (ІТ послуги)

▪ Сітіс (Компанія, що спеціалізується на будівництві 
і експлуатації об'єктів нерухомості ТОВ «Мета-
Капитал»)

▪ Інгрес Софт (Виробництво килимів)

9



10



Для чого використовують 

BAS ERP?

▪ Для оптимізації процесу виробництва

▪ Для організації ефективної роботи в єдиному 
інформаційному просторі

▪ Для простого і зручного відстеження КРІ

▪ Для злагодженої роботи всіх підрозділів

▪ Щоб впровадити ефективну систему казначейства

▪ Щоб підвищити ефективність роботи комерційних і 
логістичних служб

▪ Для отримання достовірних даних про діяльність 
підприємства, собівартості і виручки в розрізі 
необхідних аналітик.



Які інвестиції в проект
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+ проект впровадження

ПП Ціна, грн, 

без ПДВ

BAS ERP 180 000

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 3 300

Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 183 600

Ліцензія на сервер (x86-64) 42 600



Які інвестиції в проект
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+ проект впровадження

ПП Вартість, грн, без ПДВ

BAS ERP на 40 р.м. 307 320,00

Вартість 1 р.м. 7 683,00

BAS ERP на 100 р.м. 406 200,00

Вартість 1 р.м. 4 062,00



BAS Документообіг КОРП

Багатофункціональна система електронного 

документообігу
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Класичне діловодство

Внутрішні документи

Звернення громодян

Договори і супровідні документи

Звичайні файли

Вхідні/Вихідні документи

Кадрові накази, доповідні записки, протоколи зборів, 

Розпорядження і накази по підприємству

(для державних установ)



Інші функції

Організація заходів

Проектна діяльність

Управління зайнятістю

Підтримка електронно-цифрового 

підпису

Підтримка паперового документообігу

і архіву

Наради, конференції, навчання, корпоративи, виставки



BAS Управління Холдингом 
(бета)

▪ 19.12.2017 випущено рішення CPM-класу (Corporate 
Performance Management - управління ефективністю
холдингу)

▪ Для комплексної автоматизації керуючих компаній холдингів:
▪ Бюджетування та централізоване казначейство,

▪ Консолідація управлінської звітності та бізнес-аналіз,

▪ Управління договорами,

▪ Управління проектами,

▪ Стратегічне управління відповідно до Balanced Scorecard,

▪ Бухгалтерський і податковий облік відповідно до законодавства
України (повністю включає «Бухгалтерію»),

▪ Облік і звітність згідно МСФЗ (окрема та консолідована),

▪ Управління майстер-даними (нормативно-довідковою інформацією) 
групи компаній.

▪ Ціна бети = 200 000 грн (комерційної буде 600 000)

17



BAS Управління холдингом
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Функції
інтеграції

Зниження ТСО
В крос-системних і 

розподілених ІТ 
архітектурах

Централізоване 
управління закупівлями

Економія на масштабах
Контроль і централізація 

закупівель

Бізнес-аналіз і BSC
Підтримка прийняття 

рішень 
Стратегічні фактори успіху

Бюджетування 
операцій і проектів
Ефективний бюджетний 

контроль
Зниження OPEX і САРЕХ

МСФЗ та управлінська 
звітність

Ухвалення інвестиційних 
рішень

Залучення фінансування

Казначейство
Контроль, централізація і 

оптимізація грошових 
потоків

Управління 
Договорами

Фінансові та комерційні 
угоди

Управління ризиками

Бухгалтерський 
облік

Зниження 
податкових ризиків 

на рівні підприємствЗовнішні 
облікові системи



▪BAS ERP

▪BAS Управління Холдингом

▪BAS Документообіг КОРП


