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Ландшафт ІТ. Етапи шляху

Окремі ІТ 
рішення 

Суттєвий 
розрив між ІТ і 
бізнесом

Collaboration, 
частковий
аутсорсинг, 
збереження
власної ІТ 
інфраструктури і 
персонала

Підсилення ролі 
ІТ Персоналу

Iaas, PaaS, 
Saas,

Введення 
метрик оцінки 
ефективності 
власної ІТ 
інфраструктури і 
персонала

Початок 
трансформації 
бізнес-процесів

Об’єднання 
власних ІТ і 
персонала з 
зовнішніми 
середовищами

Наскрізна 
інтеграція 
хмаркових
ресурсів

ІТ стає критичною 
складовою бізнесу

Everesing as a 
Servise

Smart 
Infrastructure

Яка роль ІТ?
ЦОД, x86, 

АСК ТП

Virtualisation

BI, Business 
processes

Big Data, IoT, API, 
IT консалтинг,

Галузеві рішення, 
Enterprise 
mobility…

Indastry 4.0

LAN Приватні хмари

Приватні хмари

Публічні хмари

Гібрідні хмари

???



Рішення 1С:Підприємства, які можна вже сьогодні
використовувати в хмарах

1С:Бухгалтерія

1С:Управління невеликою фірмою

1С:Управління торгівлею

1С:Документообіг КОРП

1С:Роздрібна торгівля

1С:Управління виробничим підприємством

1С:ERP (бета)

Галузеві рішення



1С:Підприємство як сервіс
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Повна віртуальність https://portal.1c.eu/
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Електронний документообіг між компаніями

Обмін в обидва боки первинними документами за існуючими 

шаблонами безпосередньо у сервісі "1С:ЕДО";

Обмін рахунками, актами виконаних робіт і товарними 

накладними з типових конфігурацій "1С:Підприємство" у сервіс 

"1С:ЕДО" натисканням однієї кнопки без використання 

проміжних файлів та додаткових обробок (пряма інтеграція);
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Електронний документообіг. Ціна

Вид договору
Рекоменд. роздрібна

ціна, грн. з ПДВ

1С:ЕДО. Основне підключення

(вартість за 1 місяць)
51

1С:ЕДО. Додаткове підключення

(вартість за 1 місяць)
51

Перехід на мережеве використання сервісу 

"1С:Звіт" або "1С:ЕДО" (разовий платіж, для 

кожного підприємства)
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1С:Підприємство 8. ERP 2

Комерційний реліз вже скоро
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Успішні впровадження Бета версії 1С:ERP 2

«KTD Group» – впровадження «А4» 

▪ Завод по виробництву побутової техніки

▪ Систему впровадили до запуску заводу

▪ Почала працювати разом із заводом

▪ Зараз 70 користувачів (50 одночасних)
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Успішні впровадження Бета версії 1С:ERP 2

«Сантехкомплект» – впровадження «Ві Код»

▪ Комплектація сантехнікою будівельних об’єктів

▪ Поточний момент – автоматизовано 10 робочіх місць
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