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Об'єкт автоматизації -

● Металургійний завод. Спеціалізується на випуску прокату чорних металів на 
крупносортному «Стані 620». Має 13 структурних підрозділів.

● Напрямки збуту продукції: вагоно-, судно-, автомобілебудування, будівельна 
та інші види промисловості.

● Мета проекту: підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок 
пришвидшення процесів управління та ведення оперативного обліку.
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Краматорський 
металопрокатний завод



Підготовка до 
початку проекту

Проведення експрес-обстеження виявило 
існуючі проблеми підприємства.
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Виявлені проблеми:
● Відсутність єдиного інформаційного простору для обліку та управління;

● Дубльоване введення інформації;

● Неможливість обліку виробництва та продажів згідно замовлень;

● Відсутність комунікації між відділами (документообіг);

● «Паперовий» механізм погодження внутрішньої документації;

● Відсутність CRM-системи; 

● Відсутність функціональності для ведення обліку роботи транспортної 
ділянки;

● Відсутність необхідної функціональності для накопичення і розподілу 
витрат з необхідною деталізацією аналітики, для коректного розрахунку 
собівартості;

● Недоцільність подальшого розвитку існуючої облікової системи.
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Облік продажів до проекту

Експрес-обстеження виявило наступне:

● Відсутність єдиної бази клієнтів;

● Детальний облік продажів ведуть на папірцях;

● Розрахунки планування продажів – «у головах та на папірцях», і вони 
неформалізовані;

● Обліку замовлень не було. Їх приймали та обчислювали на папері;

● Підготовка комерційних пропозицій – у Word;

● Відсутність даних для аналізу та ефективної роботи відділу 
продажів.
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Початок проекту
Весь проект виконується у фазах*

*3 фаза зараз виконується. 6

1-а фаза має охоплювати всі оперативні 
ділянки обліку + регламентований облік



Вирішення проблем комерційного відділу 

1. Консолідація інформації про клієнтів, історії взаємодій та 
угод в одній системі:

● Вся інформація про контрагента – в єдиній базі, а не у 
записничках менеджерів;

● Зберігаються не лише юридичні дані, а й всі контактні 
дані, вся історія взаємодій;

● Картка клієнта налаштовується під потреби 
підприємства у користувацькому режимі. 
Використовуються керовані форми – це можливості 
BAS ERP.

2. Організація документообігу в системі: реєстрація 
договорів, контрактів, специфікацій, відвантажень, друк їх 
супутніх документів;

3. Інтеграція поштового клієнта Google в систему;

4. Навчання менеджерів веденню СRМ в системі 
(обов'язкове відображення всіх подій).
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1-й крок. База клієнтів



Побудова бізнес-процесу для воронки 
продажів:

1. Реєстрація в BAS ERP першого контакту з 
клієнтом через вбудований «поштовий 
клієнт»;

2. Формування картки клієнта;

3. Оформлення, погодження та відправка 
комерційної пропозиції з робочого місця 
менеджера;

4. Формування замовлення клієнта.

Подія: 
електронний лист / перший 

дзвінок

Кваліфікація 
клієнта

Комерційна 
пропозиція

Замовлення
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Вирішення проблем комерційного відділу 
2-й крок. Процес продажу



Воронка продажів
Приклад сформованої воронки у системі

9



Комерційна пропозиція

● Автоматичний розрахунок 
доставки в комерційній 
пропозиції;

● Формування замовлень за 
погодженими комерційними 
пропозиціями;

● Прискорення формування та 
впровадження електронного 
погодження документів: 
комерційна пропозиція, 
замовлення клієнтів.

10

Автоматичне формування комерційної пропозиції в системі:



Розрахунок планування.
У процесі автоматизації планування продажів з усіх 
можливих було обрано наступний сценарій 
планування:

1. Замовлення клієнтів відповідного періоду;

2. Продажі без попередніх замовлень (продажі на 
«внутрішній ринок»).

Після ведення угод в BAS ERP, джерелом для 
формування Плану продажів є статистика за минулі 
періоди.

Планові 
продажі

Замовлення від 
клієнтів
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Вирішення проблем комерційного відділу 
3-й крок. Планування



Планування 
продажів

Приклад 
сформованого 
плану 
з урахуванням 
замовлень
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Результати для комерційного відділу
● Оптимізація робочого часу відділу продажів через скорочення часу 

обробки інформації. Контроль ефективності роботи менеджерів та 
підвищення якості;

● Упорядкування контактів, виключення втрат клієнтів через загубленні 
контакти;

● Консолідація всієї інформації про клієнта дозволила підвищити 
розуміння потреб клієнтів;

● Аналіз взаємодій з клієнтами через звіти, завдяки чому з'явилося 
розуміння, на якому етапі взаємодій клієнт йде від підприємства;

● Виключення помилок у розрахунках комерційних пропозицій, угод, 
планів. Покращення якості прогнозування.
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Продажі

Після впровадження 
нової системи для 
відділу продажів, став 
помітним ріст продажів 
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Аналіз результатів комерційного відділу у звітах. 



Скільки замовлень 
та з яких причин 
вони скасовані? 
У яких менеджерів? 
Для яких клієнтів?
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Причини скасування замовлень
Аналіз результатів комерційного відділу у звітах. 



Які клієнти, скільки 
заборгували? 
Як давно? 
За якими замовленнями?
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Заборгованість клієнтів
Аналіз результатів комерційного відділу у звітах. 



Який валовий 
прибуток отримуємо 
від клієнтів? 
Від угод? 
Від замовлень?
Від менеджерів?

* Всі цифри, назви та імена змінені для презентації 17

Валовий прибуток підприємства*
Аналіз результатів комерційного відділу у звітах. 



Результати для підприємства в цілому
● Скорочення витрат часу на переналагодження виробничого 

обладнання шляхом оптимальної побудови плану виробництва, що 
базується на плані продажів;

● Автоматичне формування та обробка стеку замовлень на виробництво;

● Оптимізація складських залишків через розрахунок коефіцієнту 
витрат матеріалу і формування потреб у матеріалах під виробництво;

● Оптимізація формування  планів закупівель для автоматичного 
створення замовлень постачальникам;

● Контроль графіку оплати клієнтів та оптимізація руху грошових коштів;

● Формування плацдарму для автоматизації процесів бюджетування;

● Формування у системі історії для майбутніх періодів.
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Додаткові можливості для 
автоматизації в майбутньому

У новій обліковій системі 
планується автоматизувати :

● Реєстрацію претензій клієнтів, конкурентну розвідку;

● Погодження договорів, рахунків та актів; 

● Використання типових та індивідуальних угод; 

● Отримання прогнозів виграшу угод та їх етапів. 
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Висновки
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● Автоматизація керування продажами дає підвищення 
ефективності роботи всього підприємства

● BAS ERP - ефективне рішення, яке може успішно 
використовуватися для комерційного відділу на промислових 
чи торгових підприємствах 

● Готовність керівництва підприємства використовувати типові 
механізми, які дозволяють скоротити терміни і вартість 
впровадження

● BAS ERP дало можливість створити єдиний інформаційний 
простір, за короткий термін, який використовує максимально 
готові підсистеми та гармонійно вбудовані специфічні модулі і 
робочі місця

● Висока ступінь автоматизації підприємства з використанням 
ефективного рішення дозволяє не втрачати ринок в період 
таких важких випробувань, як зараз.

Дорогу здолає той, хто йде!



Дякую за увагу!

Ірина Артюх
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