
Інноваційне рішення  для побудови 

комплексних інформаційних систем 

управління 

Успішні впровадження ERP-систем



 Поєднує світові 

рекомендації і 

українські реалії

 Використовує досвід

 Використовує сучасні 

технології 

 Повністю відповідає 

вимогам українського 

законодавства



 Web – інтерфейс

 Висока паралельність 
при роботі великої 
кількості користувачів

 Гнучкі налаштування 
прав доступу

 Потужна та наочна 
аналітична звітність

 Невисока вартість 
володіння та суттєвий 
економічний ефект



Керування

Облік і звітність

Бюджет План

АсортиментМаркетинг

Управлінський облікКонтроль КРІ МСФЗ

План-фактний аналіз Cash Flow

Операційна діяльність

CRM Опт, Роздріб

ЛогістикаЗакупівлі WMS

Доставка

Виробництво, MES EAM

HRM

НДІ Зарплата Розрахунок собівартості Управління витратами

Бухгалтерський облік Податковий облік Регламентована звітність

Взаєморозрахунки

SRM



Управління виробничими 

процесами



EMS

Управління устаткуванням

Організація ремонтів



EMS дозволяє

 Вести облік обладнання і устаткування, 

відслідковувати включення одних об’єктів як 

частин інших

 Класифікувати об'єкти за ознаками спільності 

складу паспортних характеристик, показників 

напрацювання, видів ремонту, режимів 

експлуатації

 Відстежувати стан об'єктів, а також приналежність 

і розташування
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Організація ремонтів

 В процесі експлуатації об'єктів ремонту в систему 

вводяться дані про напрацювання і виявлені 

дефекти

 Реєстрація дефектів в журналі дозволяє 

проводити аналіз і організовувати проведення 

планових та позапланових заходів з 

обслуговування обладнання
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Забезпечення ефективного 

використання активів підприємства

 Замовлення на технічне обслуговуванні може 

формуватися як за даними нормативної інформації та 

зафіксованим обсягом напрацювання, так і в зв’язку з 

нагальною потребою
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Регламентне обслуговування Ремонт за технічним станом

Ремонт за потребою

Норми обслуговування Реєстрація дефектів

Замовлення на ремонт

Планування робіт



Аналіз вартості володіння 

обладнанням
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Поточне 

обслуговування

Модернізація 

основних засобів

Витрати підрозділів

Зміна вартості 

основних засобів

Вартість обслуговування 

за одиницями обладнання

Витрати 

за замовленнями

на ремонт

Витрати 

за замовленнями

на ремонт

Витрати 

за замовленнями

на ремонт



Управління витратами і 

розрахунок собівартості



Управління витратами і розрахунок 

собівартості

 Облік витрат і розрахунок собівартості продукції 
виконується на основі даних оперативного обліку

 Облік суми фактичних витрат підприємства за видами 
діяльності 

 Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному 
виробництві

 Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на 
кінець звітного періоду в необхідних розрізах

 Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції, 
що випускається і виконуваних робіт, на виробничі витрати, 
напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів

 Попроектний управлінський облік: Аналіз вкладення і 
виведення коштів, прибутку і збитків, розподіл оборотних 
коштів за проектами
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Управління фінансами

 Інтеграція з іншими підсистемами ERP

 Оформлення документів «в один клік»

 Зручний платіжний календар

 Управління витрачанням коштів за допомогою 

лімітів

 Безліч аналітичних звітів для контролю 

 Автоматична рознесення вхідних платежів



Управління маркетингом і 

торговою діяльністю



Управління продажами

 Управління 
ефективністю 
процесів продажів і 
угод з клієнтом

 Формування прайс-
листів з інформацією 
про залишки товарів

 Розширене управління 
замовленнями 
клієнтів, типові і 
індивідуальні правила 
продажу, угоди

 Використання
регламентованих
процесів продажів, 
бізнес- процеси
управління складними
продажами

 Комерційні пропозиції

 Самообслуговування
клієнтів

 Управління торговими
представниками

 Воронка продажів
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Управління закупівлями



Можливості для керівників і 

фахівців відділу закупівель

 Оперативне і довгострокове планування

 Оформлення замовлень постачальникам і 

контроль виконання

 Виконання додаткових умов по договорах з 

фіксованими номенклатурними позиціями, 

обсягами і термінами поставок
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 Підтримка різних схем прийому 

товарів від постачальників, в тому 

числі прийом на реалізацію і 

отримання давальницької 

сировини і матеріалів



Можливості для керівників і 

фахівців відділу закупівель

 Аналіз «що, якщо» по конкретним замовленням

 Підбір оптимальних постачальників товару по їх

надійності, історії поставок, критеріям терміновості

виконання замовлень, пропонованих умов 

доставки, територіальному або іншим довільним

Ознаками і автоматичне формування замовлень

для них

 Складання графіків поставок і графіків платежів
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WMS

Управління складами і 

запасами



Можливості для керівників і фахівців 

складського господарства і служб 

управління запасами

 Адресне зберігання товарів і матеріалів дозволяє 
управляти розкладкою по місцях зберігання при 
надходженні, складанню з місць зберігання при 
відвантаженні 

 Автоматичний підбір оптимальних місць зберігання при 
розміщенні і збірці

 Створення робочих зон для оптимального доступу до 
складських осередків, формування порядку обходу 
складських осередків

 Різні стратегії відбору для оптимізації розміщення в 
осередках

 Багатокроковий процес інвентаризації включає 
формування наказів на інвентаризацію, видачу 
розпоряджень на перерахунок залишків, роздільне 
відображення надлишків і недостач
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Інструменти ведення 

регламентованого обліку



Інструменти підготовки 

звітності згідно МСФЗ



Управління персоналом

Розрахунок заробітної плати

 Ключові підсистеми зарплати і управління персоналом
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Облік 

Зарплати 

облік ПДФО та 

страхових внесків

Кадровий облік Облік робочого часу

Розрахунок та облік заробітної плати

Взаєморазрахунки

з персоналом

Регламентована та аналітична звітність



Моніторинг і аналіз показників 

діяльності підприємства



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.


