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«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.

2

Пакети Інформаційно
технологічного
супроводу
 ІТС ТЕХНО
 Містить сервіси
 Оновлення програм
 доступ до онлайн документації з продуктів для
автоматизації бізнесу (в онлайн-базі сервісу "ІС ІТС")






Періодичність договору – 6, 12 місяців.
Роздрібна ціна – 3900 грн.(6 міс), 6600 грн.(рік)
Щомісячна оплата – 660 грн.
Для всіх ліцензійних користувачів.
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Пакети Інформаційно
технологічного
супроводу
 FREDO
 Для юридичних осіб (ціна 3000 грн) містить сервіси
 FREDO Звіт (для юридичних осіб),
 FREDO ДокМен.
 Для ФОП (цііна 1200 грн) містить сервіси
 FREDO Звіт (для ФОП),
 FREDO ДокМен.
 Періодичність договору – 12 місяців.
 Можна придбати додаткові пакети на рег.номер.
 Для всіх ліцензійних користувачів
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Пакети Інформаційно
технологічного
супроводу
 Тех.підтримка
 Містить сервіси





Лінія консультацій,
ІС ІТС (повний доступ),
RDI Service,
Лекторій.

 Періодичність договору – 12 місяців.
 Роздрібна ціна – 3000 грн.
 Для всіх ліцензійних користувачів.
 Користувачам базових версій програм – перші 12 місяців
з дати придбання – безкоштовно
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Пакети Інформаційно
технологічного
супроводу
 Бухгалтерський
 Містить сервіси
 FREDO Звіт (для юридичних осіб),
 FREDO ДокМен.
 Пактум.Контрагент (Бізнес 2200),
 Консультації аудитора (12 консультацій),
 Лекторій (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд
відеозаписів).
 Періодичність договору – 12 місяців.
 Роздрібна ціна – 5900 грн.
 Для всіх ліцензійних користувачів.
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Пакети Інформаційно
технологічного
супроводу
 Бухгалтерський
 Містить сервіси
 FREDO Звіт (для юридичних осіб),
 FREDO ДокМен.
 Пактум.Контрагент (Бізнес 2200),
 Консультації аудитора (12 консультацій),
 Лекторій (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд
відеозаписів).
 Періодичність договору – 12 місяців.
 Роздрібна ціна – 5900 грн.
 Для всіх ліцензійних користувачів.
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Пакети Інформаційно
технологічного
супроводу
 RDI Service (Regulatory Data Information Service) – сервіс
для автоматичного оновлення періодичної нормативнодовідкової інформації в типових прикладних рішеннях,
такої як класифікатори, індекси, курси валют тощо
 Містить сервіси
 RDI Service.
 Періодичність договору – 12 місяців.
 Роздрібна ціна – 720 грн.
 Для всіх ліцензійних користувачів.

8

Пакети ІТС: ІТС ПРОФ
– найвигідніша
пропозиція
 ІТС ПРОФ містить сервіси










Оновлення програм
повний доступ до онлайн-бази сервісу "ІС ІТС"
Лінія консультацій
RDI Service
FREDO Звіт для юр осіб
FREDO ДокМен
12 Консультацій аудитора
Лекторій (очне відвідування, онлайн доступ,
перегляд відеозаписів).
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ІТС ПРОФ –
найвигідніша
пропозиція
 Періодичність договору –






1 міс – 1500 грн,
3 міс – 3000 грн,
6 міс – 5400 грн,
12 міс – 9900 грн,
24 місяців – 19800 грн.

 Діє програма лояльності (крім періоду 24 місяці)
 Щомісячна оплата – єдина ціна (повна).
 Для всіх ліцензійних користувачів.
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Пакети Інформаційно
технологічного
супроводу
 ІТС Галузевий
 1, 2, 3, 4 категорія

 1,3,6,12 місяців
 Діє програма лояльності в разі подовження по 12 місяців
або 8+4
Період

1 категорія

2 категорія

3 категорія

4 категорія

540,00

1080,00

2160,00

3240,00

3 міс.

1170,00

2340,00

4680,00

7020,00

6 міс.

2160,00

4320,00

8640,00

12960,00

12 міс.

4050,00

8100,00

16200,00

24300,00

Лояльність 12

2700,00

5400,00

10800,00

16200,00

1 місяць
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Лінія консультацій
 З 18 березня 2020 р. консультації щодо роботи у програмних продуктах
для автоматизації бізнесу надавалися тільки електронною поштою.
 З 25 травня 2020 року консультації надаються у звичайному
режимі (телефоном і електронною поштою).
 Контакти, за якими можна звертатися щодо консультацій з роботи у
програмах автоматизації:
 - тел. +380 (44) 222-72-10 (45);
 - електронна пошта:

- програмні продукти BAS hotline@bas-soft.eu;

- програмні продукти 1С:Підприємство hotline@1c.ua.
 Контакти, за якими можна звертатися щодо активації програмного
захисту:
 - тел. +380 (44) 222-71-85;
 - електронна пошта:
- програмні продукти BAS lic@bas-soft.eu;

- програмні продукти 1С:Підприємство lic@1c.ua.
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BAS Управління
автотранспортом
Стандарт






В продажу з 06.02.2020
Підтримка – ІТС галузевий 1-ї категорії
Ціна першого робочого місця 12 300 грн
+ 10 р.м. 45 000 грн
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BAS Управління
автотранспортом
Стандарт


Для автоматизації управлінського і оперативного обліку в
автотранспортних підприємствах і організаціях, а також в
автотранспортних підрозділах торгових, виробничих та
інших підприємств, які використовують автотранспорт для
власних потреб



НЕ БУХГАЛТЕРСЬКЕ рішення, а «чистий» оперативний облік: облік
автомобілів, замовлень, палива, запчастина та ремонтів, ДТП та штрафів,
облік роботи водіїв, тощо.



Є обмін даними із типовими рішеннями BAS (наразі лише з BAS Бух та BAS
Бух КОРП).



Підійде автотранспортним підприємствам, транспортним підрозділам
торгових і виробничих компаній, будівельним організаціям, банкам,
телекомунікаційним компаніям, пасажирським підприємствам та іншим, в
кого є 100+ авто у власності.
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Керування доставкою
УТП/УВП

BAS ERP/ КУП / УТ

Функціона • Довідник транспортних засобів
підприємства, які здійснюють
льність
доставку
керування
• Класифікація транспортних
доставкою
засобів на типи в залежності від
відсутня
вантажопідйомності та місткості
•
•
•
•
•

Робота із завданнями на
перевезення (АРМ менеджера з
доставки)
Підбір транспортного засобу
відповідно до ваги та обсягу
вантажа
Автоматичне об'єднання завдань
на перевезення на одну адресу
Формування маршрутних листів
Підготовка комплекту документів
для доставки

BAS Управління
автотранспортом
•
•
•
•
•
•

•

Формування
добових
рознарядок,
маршрутних листів,
Виписка і обробка подорожних
листів
Підсистема обліку ПММ з
розахунком планового та
фактичного розходу
Облік ремонтів та планового
технічного обслуговування
Облік агрегатів, шин і довільного
обладнання
Прогнозування зносу шин та
необхідности заміни шин на підставі
даних про пробіг транспортних
засобів
Розрахунок заробітної плати водїв
на підставі подорожніх листів
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Лекторій 15
вересня 2020 року
 Тема лекторію: Автомобіль на підприємстві
 На лекторії доповідає представник розробника розкаже саме ключове про галузеве рішення «BAS
Управління автотранспортом стандарт»
 Для підписників ІТС ПРОФ, ІТС Бухгалтерський –
безкоштовно
 Для інших 150 грн з ПДВ
 Реєстрація на http://unionba.com.ua/events
(реєстрація ще не почалася)
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BAS Малий бізнес

 В продажу з 23.06.2020
 Ціна першого робочого місця 8 400 грн
 Підтримка – пакети ІТС на Ваш вибір
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BAS Малий бізнес
 Враховує особливості малого бізнесу, бізнесу в стадії
розвитку:
 Немає описаних бізнес-процесів
 Немає чітких ролей і функцій
 Висока гнучкість бізнесу
 Немає виділеного
співробітника для вирішення
питань автоматизації
 Хочуть миттєвий результат
від автоматизації без
істотних витрат часу

 Підходить для:
 Оптова та
роздрібна торгівля
 Інтернет торгівля
 Сфера
надання послуг
 Підрядні
(проектні) роботи
 Виробництво

Швидкий старт

BAS Будівництво
Бухгалтерія

 В продажу з 07.07.2020
 Підтримка – пакети ІТС на Ваш вибір
 Ціна першого робочого місця 8 400 грн
 + 5 р.м. 10 800 грн
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BAS Будівництво
Бухгалтерія
 Призначена для ведення бухгалтерського і
податкового обліку на підприємствах
будівельної галузі та автоматизації повного
інвестиційного циклу діяльності підприємств
інвестора, замовника або підрядника.
BAS Будівництво. Бухгалтерія повністю включає функціональність BAS
Бухгалтерія ПРОФ та розширює її можливостями
 Обліку у інвесторів будівництва
 Обліку у замовників будівництва
 Обліку у підрядників будівництва
 Включає облік будівельних контрактів, і всіх пов’язаних взаєморозрахунків
 Ведення рахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" (відокремлених
підрозділів, виділиних на окремі баланси) – документ Авізо
 Формування галузевої звітності
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Бажаю кожному усього доброго
і
нічого поганого 
IT-Jazz
2020 літо

Ільченко Вікторія
corp@unionba.com.ua

Бізнес-аналітик, САБ

