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Лінійка рішень BAS – інноваційні продукти 

для корпоративного ринку

 BAS ERP – рішення для побудови комплексних 
інформаційних систем управління

 BAS Управління холдингом – рішення для підвищення 
ефективності холдингових структур

 BAS Документообіг КОРП – багатофункціональна 
система електронного документообігу

 BAS Управління торгівлею і BAS Роздрібна торгівля –
рішення для побудови комплексних інформаційних 
систем управління у масовому сегменті



3



BAS ERP

 BAS ERP - інноваційне рішення для побудови комплексних 
інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних 
підприємств з урахуванням кращих світових і вітчизняних 
практик автоматизації великого і середнього бізнесу

 Є розвитком найбільш поширеною зараз в Україні системи ERP-
класу "Управління виробничим підприємством" редакції 1.3

 Враховує досвід, накопичений при впровадженні та 
використанні цієї системи в масштабних проектах, які налічують 
сотні і тисячі робочих місць

 Особливу увагу при розробці було приділено реалізації 
функціональних можливостей, важливих для великих 
підприємств різних напрямків діяльності, у тому числі з технічно 
складним багато передільним виробництвом.
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Маштабованість ERP

 Для досягнення максимальної паралельності 

роботи користувачів:

 Використовуються новітні механізми платформи

 Неоперативні облікові процедури виконуються не в 

момент проведення, а offline

 Оперативні алгоритми максимально оптимізовані 

 Віддалена робота через Інтернет:

 Web – інтерфейс

 Тонкий клієнт

 Права – згідно з налаштуваннями
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Регламентований облік

Облік за міжнародними стандартами

Бюджетування                                    

Оперативний

облік

Транспорт і трансформація 

інформації
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Регістри оперативного 
обліку

Розрах
унки

ТМЦ

Гроші

Правила 
відображення

Додаткові 
операції

Регламентована 
звітність

Настройка 
звітів

Додаткові 
операції

Звітність по 
МСФЗ,

Консолідація

Управлінський 

баланс

Фактичні 
дані

Моделі
Планові 

дані

Керування бюджетним 
процесом, План-факт 
аналіз, Економічний 

аналіз



Керування виробництвом, 

оптимізація планування

 Візуалізація структури виробу

 Опис виробничих процесів виготовлення виробів 
(ресурсні специфікації)

 Управління деталізацією опису необхідних для 
виробництва ресурсів (маршрутні карти)

 Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі

 Два рівня планування виробництвом, консолідація 
потреб в продукції:
 Головний диспетчер: забезпечення можливості виконання 

ГПВ (від замовлень) і логістика

 Локальний диспетчер: виконання завдань, керування 
виробничими ресурсами. Має три варіанти керування:
 Планування по "вузьких" місцях виробництва

 ТОС: методика «Барабан - Буфер – Мотузка»
 ТОС: спрощена методика «Барабан - Буфер – Мотузка»

 Повне поопераційне планування MES/APS (як в УВП)
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Нормативи

Головний 

диспетчер

Локальний

диспетчер

Облік у 

виробництві

Розрахунок 

собівартості
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BAS Управління холдингом

11

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



ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ НДІ
BAS Управління холдингом
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«Очистка» 
даних

Завантаження
НДІ з ЗОС

Синхронізація 
НДІ

Експорт 
еталонної НДІ 

У ЗОС

Керування 
змінами

Еталонна НДІ
холдинга
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Класичне діловодство

Внутрішні документи

Звернення громадян

Договори та супровідні документи

Звичайні файли

Вхідна/Вихідна кореспонденція

Кадрові накази, доповідні записки, протоколи зборів, 

Розпорядження і накази по підприємству

(для державних установ)
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Додаткові угоди, специфікації, акти та ін.



Інші функції

Організація заходів

Проектна діяльність

Управління зайнятістю

Підтримка електронно-цифрового 

підпису

Підтримка паперового документообігу 

та архіву

Наради, конференції, протокольні засідання,

навчання, виставки та ін.
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Бізнес-процеси та задачі
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Розгляд

Виконання

Погодження

Затвердження

Реєстрація

Ознайомлення

Комплексний процес

Обробка вхідного документу

Обробка вихідного документу

Обробка внутрішнього документу



Як працює процес?

 Учасники
 Персональна адресація

 Рольова адресація

 Автопідстановки

 Порядок дії
 Послідовно

 Паралельно

 Змішано 

 Строки виконання
 Індивідуальні

 Колективні (групові)

 Умовна маршрутизація

 Додаткові властивості
 Важливість

 Перевіряючий

 Контролер
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Можливості віддаленої роботи

18

Тонкий клієнт

Веб-клієнт Мобільний клієнт

BAS Документообіг 
КОРП
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Облік заходів

Облік 

проектів

Форум

Поштовий 

клієнт

Персональний 

календар

Протоколювання 

роботи

Штрих-

кодування

Потокове 

сканування

Облік 

трудозатрат

ЕЦП

Розподіл

прав 

доступу

Облік 

робочого 

часу

Категоризація 

даних

Мобільний 

клієнт

Номенклатура 

справ

Автозаповнення

шаблонів

Інтеграція з 

іншими 

системами

Автозапуск 

процесів

… та багато інших можливостей

Повідомлення

Інструкції

Контрольні 

списки

Звіти для контролю 

дисципліни



Функціональні можливості BAS ERP при спільному 

використанні з BAS Документообіг та BAS

Керування холдингом

2

0

Технологічна платформа

BAS Керування 
холдингом

Керування
майстер-даними, 
корпоративними 

звітами

Керування 
персоналом і 
розрахунок 

заробітної плати

Складське 
господарство і 

керування 
запасами

Керування 
спільною 
роботою 

співробітників

Керування 
інвестиційними 

проектами, 
активами і 

централізованими 
закупівлями

Керування 
договорами і 
фінансовими 
ризиками, 

фабрика платежів

Облік і звітність по 
МСФЗ, керування 
корпоративними 

податками

Керування 
взаємо-

відносинами
з клієнтами

Керування 
фінансами

Моніторинг і 
аналіз 

показників 
діяльності

Керування 
продажами

Бюджетування
Казначейство

Керування 
виробництвом

оптимізація 
планування

Керування 
процесами

Керування 
заходами

Керування 
документами

BAS 
ДокументообігBAS ERP

Керування 
затратами
розрахунок 
собівартості

Організація 
ремонтів

Керування 
закупівлями

Регламентов
аний облік 

МСФЗ



Свіжі продукти

лінійки BAS
для масового ринку



BAS Управління торгівлею

 Перше масове 

рішення в лінійці BAS

 Функціональність 

ідентична відповідним 

підсистемам BAS ERP

 Підтримує тісну інтеграцію з BAS Роздрібна 

торгівля

 Підтримує тісну інтеграцію з Бухгалтерією ред. 2.0
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BAS Управління торгівлею

 Дозволяє в комплексі автоматизувати задачі оперативного 
і управлінського обліку, аналізу і планування торгових 
операцій

 Автоматизує наступні напрямки господарської діяльності:
 Відносини з клієнтами: накопичення інформації, фіксація всіх 

стадій і відносин, аналіз клієнтської бази

 Процеси продажів: від маркетингових акцій до аналізу 
рентабельності в масі розрізів

 Рух запасів: з урахуванням статусів, власників, призначення, 
місця зберігання, якості і т.д.

 Закупівлі, з інноваційним механізмом управління 
постачанням

 Склад, в тому числі комірчастий

 Управління фінансами

 Контроль і аналіз цільових показників діяльності 
підприємства
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 Можуть реєструватися як фактичні, так і ще тільки 
заплановані господарські операції

 Дозволяє вести управлінський облік по торговому 
підприємству в цілому. Для підприємства холдингової 
структури документи можуть оформлятися від імені 
декількох організацій, що входять в холдинг, підтримуються 
технології Інтеркампані

 Функціонал рішення може бути гнучко адаптований 
шляхом включення / відключення різних функціональних 
опцій. Програму можна значно спростити для невеликої 
організації, відключивши безліч можливостей необхідних 
тільки великим компаніям

 Може використовуватися в якості керуючої системи для 
вирішення «BAS:Роздрібна торгівля»
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BAS Управління торгівлею



BAS Роздрібна торгівля

 Рішення для 

автоматизації окремих 

магазинів та фронт-

офісу торгівельних 

мереж

 Підтримує тісну інтеграцію з BAS Управління 

торгівлею

 Підтримує тісну інтеграцію з BAS Бухгалтерією 

КОРП
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BAS Роздрібна торгівля

 Призначена для автоматизації бізнес-процесів 

магазинів, які можуть входити в розподілену 

роздрібну мережу торгового підприємства. 

 Може використовуватися для автоматизації 

магазинів з великою кількістю робочих місць, в 

тому числі і в якості касової програми.

 Конфігурація розрахована:

 або на незалежну, автономну роботу

 або на взаємодію з іншими прикладними рішеннями
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Ключові властивості

 100% автоматизація:

 Структура підприємства: територіальна та 
організаційна

 «Польовий» маркетинг

 Ціни, знижки, інші заохочування

 Товари, їх оборот і аналіз

 Гроші, їх оборот і аналіз

 Персонал

 Аналітика та звітність по всіх розділах діяльності

 Торгівельне обладнання

 Інтеграція
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Всеукраїнська Спілка 

автоматизаторів бізнесу

 «Спілка Автоматизаторів Бізнесу» – всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує 

досвідчених професіоналів в області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку 

сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та ефективного використання в 

різних галузях економіки.

 Головна мета САБ – сприяння створенню нових інформаційних систем для 

автоматизації підприємств, забезпечення якісного супроводу та впровадження таких 

систем, навчальна та просвітницька робота.

 Члени САБ - це висококваліфіковані команди з великим досвідом роботи на ринку 

автоматизації (багато хто з біля 500 членів САБ працює понад 20 років).

 На рахунку компаній-учасників САБ сотні тисяч успішних проектів, на сьогоднішній день 

вони надають послуги з супроводу та підтримки понад 300 000 українських організацій.

 56 партнерів мають сертифікованих професіоналів для впровадження  лінійки BAS

 Багато з компаній мають досвід впровадження ERP-систем, є центрами з компетенцій в 

різних напрямках автоматизації
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