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ЛІНІЙКА РІШЕНЬ

Інноваційні продукти для корпоративного ринку

▪ BAS ERP – інноваційне рішення для побудови 

комплексних інформаційних систем управління. 

▪ BAS Документообіг КОРП – багатофункціональна

системи електронного документообігу. 

▪ BAS Управління холдингом – нове рішення для 

підвищення ефективності холдингових структур. 
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Огляд успішних проектів BAS 

ERP

▪ Більше 170 проектів 
почато

▪ 56 успішних проектів на 
сьогодні 

▪ Виробництво 
(обладнання, меблів, 
легка промисловість, 
хімічна, буд матеріалів, 
сільскогосподарське, 
харчове)

▪ Торгівля (торгівельні 
мережи, дистрибуція, 
зернотрейдери)



Сумихімпром

▪ 4100 співробітників

▪ Автоматизовано 

управління ремонтами 

основних засобів (CMM, 

EAM)

▪ Впроваджує ФОП 

Довгополов Сергій

4

Впровадження функціоналу дозволило здійснити

▪ Облік і ієрархічну класифікацію об'єктів, що знаходяться в експлуатації. 

▪ Моніторинг стану об'єктів експлуатації. 

▪ Управління по видам ремонтів. 

▪ Організацію та проведення планових і позапланових ремонтних
заходів. 

▪ Єдину систему забезпечення ресурсних потреб ремонтної і виробничої
діяльності. 

▪ Формування повної вартості володіння об'єктами експлуатації. 



Концерн Хлібпром 

▪ 8 переробних 

підприємств

▪ 3500 співробітників

▪ 300 р.м.

▪ Впроваджує Рарус

Львів

5

▪ Організовано матеріальний потік виробництва і 

торгівлі - мінімізовано час на розміщення ТМЦ на 

складі, підбір заявок і проведення інвентаризації

(повної, по групах, вибіркової) за кількістю та FIFO, 

контроль товару, що повертається від покупця за 

термінами придатності



100 шин +

▪ 15 шинних центрів по 
Україні

▪ Пілот – жовтень 17

▪ 2-й етап – червень 18

▪ 150 р.м.

▪ Прозорість та 
контрольованість всіх
операцій на 
підприємстві і 
Скорочення часу на 
формування звітності та 
прийняття ефективних
управлінських рішень
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Які інвестиції в проект
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+ проект впровадження

ПП Ціна, грн, 

без ПДВ

BAS ERP 180 000

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 3 300

Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 183 600

Ліцензія на сервер (x86-64) 42 600



Які інвестиції в проект
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+ проект впровадження

ПП Вартість, грн, без ПДВ

BAS ERP на 40 р.м. 307 320,00

Вартість 1 р.м. 7 683,00

BAS ERP на 100 р.м. 406 200,00

Вартість 1 р.м. 4 062,00



BAS Документообіг КОРП
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Зберігання 
документів

і файлів

Колективне 

редагування
Контроль 

версй

Повнотекстовий 

пошук

Бізнес процеси

Діловодство

Облік і контроль 

виконання

Облік робочого

часу

http://www.v8.1c.ru/doc8/3.htm


Класичне діловодство

Внутрішні документи

Звернення громодян

Договори і супровідні документи

Звичайні файли

Вхідні/Вихідні документи

Кадрові накази, доповідні записки, протоколи зборів, 

Розпорядження і накази по підприємству

(для державних установ)



Інші функції

Організація заходів

Проектна діяльність

Управління зайнятістю

Підтримка електронно-цифрового 

підпису

Підтримка паперового документообігу

і архіву

Наради, конференції, навчання, корпоративи, виставки



Інтегровані основні типові

конфігурації

BAS 

Документообіг 

КОРП

BAS ERP

Безшовна інтеграція

Лише обмін даними

Бух 1.2

УНФ 1.6

УВП 1.3

УТ 3.1

Плани обміну
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BAS УХ

УТ 3.1

УВП 1.3

УНФ 1.6

УТ 3.1

УТП 1.2



Які інвестиції в проект
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+ проект впровадження

ПП Ціна, грн, 

без ПДВ

BAS Документообіг КОРП 62 700

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 3 300

Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 183 600

Ліцензія на сервер (x86-64) 42 600



BAS Управління холдингом
(бета-версія)

CPM-клас (Corporate Performance Management - управління
ефективністю холдингу)

▪ Бюджетування та централізоване казначейство,

▪ Консолідація управлінської звітності та бізнес-аналіз,

▪ Управління договорами,

▪ Управління проектами,

▪ Стратегічне управління відповідно до Balanced Scorecard,

▪ Бухгалтерський і податковий облік відповідно до законодавства
України (повністю включає «Бухгалтерію»),

▪ Облік і звітність згідно МСФЗ (окрема та консолідована),

▪ Управління майстер-даними (нормативно-довідковою
інформацією) групи компаній.
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Які інвестиції в проект
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+ проект впровадження

ПП Ціна, грн, 

без ПДВ

BAS Управління холдингом (бета) 210 000

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 3 300

Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 183 600

Ліцензія на сервер (x86-64) 42 600
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Електронний первинний

документ

З 1 січня 2015 року – ПН/РК тільки в електронному вигляді. 

▪ Сервіс FREDO Звіт надав користувачам систем автоматизації 
бізнесу можливість: Реєструвати ПН/РК в ЄРПН, адмініструвати 
ПДВ та обмінюватись електронними ПН/РК між контрагентами 

▪ І користувачі відразу відчули, що електронний документообіг –
це значна економія ресурсів та часу

2018 рік став роком масового переходу на електронний 
документообіг – обмін не тільки ПН/РК, а й іншими документами:

▪ Рахунок-фактура

▪ Акт виконаних робіт

▪ Товарна накладна

▪ Договір, тощо.



FREDO ДокМен

https://fredo.com.ua/
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https://fredo.com.ua/
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Електронний первинний

документ

▪ Ще з 2017 р. рахунок (інвойс) може бути єдиним

первинним документом, від решти папірців можна

взагалі відмовитися. 

▪ Але на практиці більшість за давнім звичаєм

оформлює рахунки, накладні та акти, побоюючись

нашестя податкових інспекторів.

▪ Ми рекомендуємо перехід на FREDO ДокМен
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Інтеграція FREDO ДокМен з 

Системами автоматизації бізнесу

▪ Сервіс FREDO ДокМен тісно інтегрований з типовими 
рішеннями систем автоматизації бізнесу: 
▪ BAS

▪ 1С:Підприємство

▪ UA-Бюджет

▪ Надалі список буде розширюватись. 

▪ Документи, для автоматичного 
завантаження/вивантаження: Рахунок-фактура, Акт 
виконаних робіт і Товарна накладна.

▪ Вбудований редактор шаблонів дозволяє самостійно 
створити будь-який вид документу для обміну з 
контрагентами.

▪ Модуль довільного підписання надає можливість 
підписати будь-який електронний документ й 
відправити контрагенту. 



Які «інвестиції в проект»
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Вид договору Ціна, грн, без 

ПДВ

Доступ до онлайн-сервісів електронного

документообігу та оновлення програмної

продукції на одну юр. особу 51 /міс
Доступ до онлайн-сервісів електронного

документообігу та оновлення програмної

продукції. Підключення додаткової юр. особи 51/міс
Онлайн оновлення програмної продукції 

FREDO Звіт та FREDO ДокМен до мережевої 

версії (для кожного підприємства) * 360 (разово)

* При наявності мережевого доступу до сервісу FREDO Звіт, FREDO ДокМен буде 

працювати в мережевому варіанті без доплати



Супровід і супутні сервіси
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Учасники Спілки Автоматизаторів Бізнесу багато 

років забезпечують безперервний і надійний 

супровід впроваджуваних систем і надають 

необхідні супутні сервіси

▪ Інформаційно-технологічний супровід (ІТС)

▪ Лекторії

▪ Система здачі звітності в електронному вигляді



Спілка автоматизаторів бізнесу – це 

надійні партнери з постачання 

програм і сервісів для автоматизації 

Вашого бізнесу в Україні
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Дякуємо за увагу

Посада, організація Контактні данні
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