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Бізнес-аналітик,
Всеукраїнська Спілка Автоматизаторів Бізнесу

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 тисяч українських організацій.



Багато з компаній мають досвід впровадження ERP-систем, є центрами з компетенцій в
різних напрямках автоматизації.
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BAS Комплексне управління
підприємством

 В продажу з 04.09.2019
 Ціна першого робочого місця 34 000 грн
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Масштабування
 Масштабування – придбання клієнтських та
серверних ліцензій BAS
Найменування

Ціна

BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 300

BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

11 610

BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

22 290

BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

42 360

BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

100 500

BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць

183 600

BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць

546 000

BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць

906 000

BAS Ліцензія на сервер 32

24 600

BAS Ліцензія на сервер 64

42 600

BAS Ліцензія на сервер МІНІ

9 000
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Масштабування для великих
проектів
 Масштабування – придбання клієнтських та
серверних ліцензій BAS рівня КОРП
Найменування

Ціна

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце

5 500

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць

19 400

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць

37 000

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць

70 500

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць

167 000

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць

310 000

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць

910 000

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць

1 510 000

BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць

3 010 000

BAS Ліцензія КОРП на сервер 64

85 000
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Ключові функціональні можливості
рівня КОРП
Фонове оновлення конфігурації бази даних;
Додаткове управління розподілом між робочими серверами кластера в розрізі
інформаційних баз, видів клієнтських прикладних програм і фонових завдань:
 сервісів кластера;
 з'єднань з інформаційними базами;
 Гнучке управління навантаженням в кластері:
 безпечна витрата пам'яті за один виклик;
 кількість ІБ на процес;
 обсяг пам'яті робочих процесів, до якого сервер є продуктивним;
 максимальний обсяг пам'яті робочих процесів;
 стратегія балансування (по пам'яті, по продуктивності);
 зовнішнє управління сеансами;
 Профілі безпеки;
 Можливість оновлення тонкого клієнта з сервера;
 Можливість публікації списку баз і оновлень тонкого клієнта через http;
а також інші функціональні можливості



BAS Комплексне управління
підприємством
 «Майже як ERP», але без «наворотів»
 Без «Міжнародного фінансового обліку»
 Менші можливості у Виробництві, Бюджетуванні
 Відсутні можливості обліку контрольованих
операцій (трансфертне ціноутворення)

 Технічно – будується як підмножина BAS ERP
 Будуть синхронні релізи
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Матеріальний потік та контрагенти
BAS ERP BAS КУП BAS УТ
CRM і маркетінг

+

+

+

Продажі

+

+

+

Продажі робіт з переробки давальницької
сировини

+

-

-

Купівлі

+

+

+

Склад

+

+

+

Забезпечення потреб

+

+

+

Забезпечення за рахунок власного виробництва +

-

-

+

+

+

+

+

-

Планування матеріальних потреб виробництва +

+

-

Планування виробничих потужностей

-

-

Матеріальне планування
Планування виробництва

+

Виробництво
BAS ERP BAS КУП BAS УТ
Позамовне виробництво

+

-

-

+

-

-

+

+

-

Параметричні настройки специфікації

+

-

-

Розвузловання виробу

+

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

-

Управління виробничими потужностями
Управління складом виробу

Управління матеріальними потоками у
виробництві
Оперативна реєстрація виробничого процесу
Оперативна реєстрація випуску продукції і
витрачання матеріалів
Облік НЗВ

Фінансовий облік
BAS ERP BAS КУП BAS УТ
Зарплата і кадри

+

+

-

Регламентований облік

+

+

+

Бухгалтерський облік за національними
стандартами

+

+

-

Податок на прибуток

+

+

-

ПДВ

+

+

+

Облік за МСФЗ

+

-

-

Управлінський баланс

+

+

+

Бюджетування

+

+

-

Бюджетна модель

+

+

-

Автоматизація бюджетного процесу

+

-

-

+

+

+

Казначейство

Лекторій 14 листопада 2019
року
 На лекторії доповідає методист відділу розробки
Олена Абрашина - за 40 хвилин розкаже саме
ключове про це рішення
 Тема: "BAS Комплексне управління
підприємством" – нові можливості
автоматизації бізнесу на заміну
застарілим рішенням УТП та 7.7
 Початок доповіді о 12:10
 Для підписників ІТС ПРОФ – безкоштовно
 Для інших очно 300 грн, онлайн перегляд 150 грн
 Реєстрація на http://unionba.com.ua/events
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BAS Бухгалтерія КОРП

 Плановий термін виходу – кінець осені-початок
зими 2019 (листопад/початок грудня)
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BAS Бухгалтерія КОРП
 Для тих, хто «за» комплексний бухгалтерський
облік:
 Всі можливості BAS Бухгалтерія
 +

 Розширена «Зарплата та Кадри» з BAS ERP
 (не у першому випуску !) розвиток з додавання
нових можливостей «за межами» BAS Бухгалтерія
ПРОФ
 В планах також додавання нових «легких
управлінських» можливостей (паралельно до
ПРОФ, чи унікальних)
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BAS Медицина

 В продажу з 23.09.2019
 Рішення для автоматизації операційної діяльності
медичних закладів
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BAS Медицина
 Ціна на галузеве рішення
Найменування

Ціна

BAS Медицина. Лікарня

36 000

BAS Медицина. Поліклініка

21 000

BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 000

BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

12 000

BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

21 000

BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць

40 000

BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць

95 000

 + відповідна кількість клієнтських ліцензій BAS та
сервер, в разі необхідності
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BAS Медицина – рішення для
операційного менеджменту

Реєстратура

Call-центр

Служба
ведення
договорів

Каса

Медичний
персонал
Маркетинг

Лікарня

Пост
відділення

Приймальне
відділення
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Порівняння функціональності
продуктів BAS Медицина
Лікарня

Поліклініка

Реєстратура

+

+

Приймальне відділення

+

-

Стаціонар

+

-

Дієтичне харчування

+

-

Лікарняна аптека

+

-

Взаємодія з PACS і медичним обладнанням

+

+

Служба статистики

+

+

Автоматизована торгова точка

+

+

Листки непрацездатності

+

+

Колл Центр

+

+

Функціональність
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ІТС – був є і буде – супроівід
користувачів
Оновлення програм

FREDO Звіт

Інформаційна
система ІТС

FREDO ДокМен

Лекторій

FlyDoc

Лінія консультацій

Консультації
аудитора

ІТС Галузевий

Пактум.Контрагент

Новий сервіс для користувачів
Regulatory Data Information Service
(RDI Service)
 Сервіс для автоматичного оновлення
періодичної нормативно-довідкової
інформації в типових прикладних
рішеннях
 Переваги
 Оперативність отримання актуальної інформації про
ставки зборів, податків, оновлені класифікатори тощо
 Зниження помилок при актуалізації інформації
 Скорочення власних витрат часу і зусиль на пошук і
введення потрібної інформації

 Доступність
 В рамках ІТС Проф.

Поточні можливості




Оновлення періодичної нормативної інформації
Оновлення курсів валют
(з історією)
Передавання довільних файлів
 Файли кодуються в форматі BASE64
 Потенційно можливе передавання файлів
будь-якої структури
 На даний момент використовується для
оновлення класифікаторів
 Текстових документів (XML)
 Табличних документів (MXL)





Календар бухгалтера
 Терміни сплати податків
 Терміни подання звітності
 Інша корисна інформація
Новини порталу ІТС та сервісу
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Поточні можливості




Оновлення періодичної нормативної інформації
Оновлення курсів валют
(з історією)
Передавання довільних файлів
 Файли кодуються в форматі BASE64
 Потенційно можливе передавання файлів
будь-якої структури
 На даний момент використовується для
оновлення класифікаторів
 Текстових документів (XML)
 Табличних документів (MXL)





Календар бухгалтера
 Терміни сплати податків
 Терміни подання звітності
 Інша корисна інформація
Новини порталу ІТС та сервісу
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Загальна інформація
 Технічно складається з двох складових частин
 Сервер
 Спеціалізоване прикладне рішення (конфігурація),
що працює на віддаленому сервері
 Має декілька доступних http-сервісів

 Клієнт
 Існує у вигляді «бібліотеки», що може бути
інтегрована в будь-яке прикладне рішення, вже
вбудовано в

 BAS Бухгалтерія 2.1
 1С:Підприємство Бухгалтерія 2.0

 Здійснює обмін даними з сервером
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Принципи роботи
 Протокол обміну даними HTTPS
 Формат обміну даними JSON
 Текстові повідомлення на двох мовах
 Українською та російською
 Інтерпретація на стороні клієнта в залежності від
мови інтерфейсу
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Лінійка 1С:Підприємство
WMS Логістика. Управління складом – 24.09.2019
випущена редакція 4.6.
 Спеціалізоване рішення для автоматизованого
управління всіма технологічними процесами
вантажообробки сучасного високоінтенсивного
складського комплексу в режимі реального часу
 отримання актуальної інформації про залишки товару
на складі "онлайн";
 оптимізація товарних потоків на складі;
 управління та оптимізація приймання, розміщення,
переміщення, відбору, відвантаження та інших
складських операцій;
 контроль роботи складського персоналу.
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WMS Логістика. Управління
складом
 Ціна на галузеве рішення
Найменування
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом, клієнтська
ліцензія на 1 радіотермінал
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом, клієнтська
ліцензія на 5 радіотерміналів
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом, клієнтська
ліцензія на 10 радіотерміналів
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом, клієнтська
ліцензія на 20 радіотерміналів
1С:Підприємство 8. WMS Логістика. Управління складом, клієнтська
ліцензія на 50 радіотерміналів

Ціна
110 700
10 000
43 200
72 000
119 000
278 000

 + необхідна кількість клієнтських ліцензій
1С:Підприємство або BAS та сервер, для
організації робочіх місць користувачів
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Бажаю кожному усього
хорошого і нічого поганого 

Ільченко Вікторія
IT-Jazz
Осінь 2019

Бізнес-аналітик, САБ

