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Новий крок розвитку комплексних інформаційних систем 

1С: ERP - інноваційне рішення для побудови комплексних 

інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних 

підприємств з урахуванням кращих світових і вітчизняних 

практик автоматизації великого і середнього бізнесу 

1С: ERP є розвитком системи ERP-класу 1С:Управління 

виробничим підприємством для України 

1С: ERP Враховує досвід, накопичений при впровадженні та 

використанні цієї системи в масштабних проектах 

Особливу увагу при розробці було приділено реалізації 

функціональних можливостей, затребуваних великими 

підприємствами різних напрямків діяльності, у тому числі з 

технічно складним багатопередільним виробництвом 
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1С:ERP 

 
Керування 

Облік і звітність 

Бюджет План 

Асортимент Маркетинг 

Управлінський облік Контроль КРІ МСФО 

План-фактний аналіз Cash Flow 

Операційна діяльність 

CRM, SRM 

Опт Роздріб 

Логістика Закупівлі WMS 

Доставка 

Виробництво, MES 

EAM Кадри 

НДІ Зарплата Розрахунок собівартості Управління витратами 

Бухгалтерський облік Податковий облік Регламентована звітність 

Взаєморозрахунки 
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Маштабованість 1C:ERP 

Для досягнення максимальної паралельності роботи 

користувачів: 

 Використовуються механізми 1С:Підприємства 83 

 Неоперативні облікові процедури виконуються не в 

момент проведення, а offline 

 Оперативні алгоритми максимально оптимізовані  
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Віддалена работа через інтернет 

Web – інтерфейс 

Тонкий клієнт 

Права – згідно з 

налаштуваннями  
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Оптимальні інтерфейсні рішення 

Створити на основі 

Друкувати 

Звіти 

Менш задіяні функції 
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Оптимальні інтерфейсні рішення 

Звіти 

Менш задіяні функції 

Пов’язані сутності Друк 

Перехід до 
Пов’язаних документів 
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Оптимальні інтерфейсні рішення 

Вкладка Основне 
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Можливості для керівництва з моніторингу 
діяльності компанії 

розшифровувати показники з 

деталізацією до окремих 

господарських операцій 

мати єдиний підхід до оцінки 

результатів фактичної діяльності 

підприємства ("погляд у минуле") 

та аналізу ефективності прийнятих 

рішень на підставі запланованих 

даних ("оцінка майбутнього") 

оперативно оцінювати ключові показники діяльності, "охопити 

весь бізнес одним поглядом" 

своєчасно виявляти відхилення від плану, негативну динаміку, 

точки зростання 
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Функціональні можливості 
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Управління 
виробництвом, 

оптимізація планування 
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Можливості для директора з виробництва та 
спеціалістів з керування виробничими процесами 

Система дозволяє мінімізувати залежність якості 

планування від точності нормативних даних 

Підтримує поділ відповідальності, два рівня 

управління виробництвом: рівень диспетчера-логіста 

підприємства і локальний (цеховий) рівень управління 

Точність в обліку: уточнення поопераційнного складу 

робіт і витрат матеріалів на кожну партію запуску 

Дозволяє звести до мінімуму потреби в 

переплануванні 

Надає інструменти контролю ходу виробничого 

процесу по етапах (міжцеховим переділів)  

Надає можливіть заздалегідь спрогнозувати 

негативний розвиток ситуації відносно планових 

термінів виробництва  
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EMS 
Управління устаткуванням 

Організація ремонтів 
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EMS в 1С:ERP 

Вести облік обладнання і 

устаткування, відслідковувати 

включення одних об’єктів як 

частин інших 

Класифікувати об'єкти за 

ознаками спільності складу 

паспортних характеристик, 

показників напрацювання, видів 

ремонту, режимів експлуатації 

Відстежувати стан об'єктів, а 

також приналежність і 

розташування 
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Забезпечення ефективного використання активів 
підприємства 

Потреба в технічному обслуговуванні за даними нормативної 

інформації та зафіксованим обсягом напрацювання формується в 

рамках робочого місця «Планування ремонтних робіт» 

 

Регламентне обслуговування Ремонт за технічним станом 

Ремонт за потребою 

Норми обслуговування Реєстрація дефектів 

Замовлення на ремонт 

Планування робіт 
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Аналіз вартості володіння обладнанням 

Витрати  

за замовленнями 

 на ремонт 
Поточне  

обслуговування 

Модернізація  

основних засобів 

Витрати підрозділів 

Зміна вартості  

основних засобів 

Вартість обслуговування  

за одиницями обладнання 

Витрати  

за замовленнями 

 на ремонт 

Витрати  

за замовленнями 

 на ремонт 
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Можливості для виробничо-ремонтних служб: 

Дозволяє формувати графік ремонтно-профілактичної діяльності, 

який враховує як зареєстровані дефекти, напрацювання, 

правила, так і непрогнозовані зовнішні обставини (позасистемні 

розпорядження) 

Підсистема тісно інтегрована з 

підсистемою виробництва 

Об'єкти ремонту можуть бути 

пов'язані з виробничими 

робочими центрами При 

цьому заплановані ремонти 

обладнання впливають на 

доступність цього обладнання 

для виробничого планування 
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Управління витратами і 
розрахунок собівартості 
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Управління витратами і розрахунок собівартості 

Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі 

даних оперативного обліку 

Облік суми фактичних витрат підприємства за видами діяльності  

Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві 

Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець 

звітного періоду в необхідних розрізах 

Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції, що 

випускається і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки 

діяльності, на витрати майбутніх періодів 

Попроектний управлінський облік: Аналіз вкладення і виведення 

коштів, прибутку і збитків, розподіл оборотних коштів за проектами 
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Собівартість: Можливості для керівників 
фінансових служб 

Дозволяє організувати контроль за 

матеріальними потоками і 

споживанням ресурсів, що 

забезпечують виробничу, управлінську 

та комерційну діяльність підприємства 

Розрахована собівартість може бути 

деталізована до обсягу вихідних 

витрат незалежно від кількості 

переділів виробничого процесу 

Попередня сумова оцінка собівартості 

випуску протягом звітного періоду 

Надання даних про структуру 

собівартості випуску 
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Управління фінансами 

www.tqm.com.ua 



Підсистема управління фінансами 

 

Інтеграція з іншими підсистемами ERP 

Оформлення документів «в один клік» 

Зручний платіжний календар 

Управління витрачанням коштів за 

допомогою лімітів 

Безліч аналітичних звітів для 

контролю  

Автоматична рознесення вхідних 

платежів 
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Можливості для фінансового директора і 
фінансових служб 

Ефективний фінансовий аналіз діяльності підприємства 

Економічно обґрунтоване управління розвитком бізнесу 

Оптимізація напрямів діяльності 

Облік фінансових результатів в розрізі напрямів діяльності 

підприємства 
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Звітність згідно 
міжнародним стандартам 

(МСФЗ) 
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Підготовка звітності згідно МСФЗ  

Функціональність за можливостями гнучкої настройки обліку і 

генератора звітів значно перевершує попередню версію 

Модель обліку – може бути налаштована повністю «Від а до я»  

 План рахунків 

 Механізм формування проводок за даними оперативного 

контуру і регламентованого обліку 

 Налаштування звітності (генератор фінансових звітів) 

Регламентні процедури закриття періоду 
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Методологія ведення обліку для складання звітності 
згідно МСФЗ 

В 1С:ERP використовується змішаний підхід: паралельний облік + 
трансляція операцій + трансформація звітності 

При цьому: 

операції фіксуються документами 

оперативного обліку, за ними в 

фінансовому обліку з’являються проводки 

паралельно згідно НСБО і МСФЗ - нема 

подвійного введення інформації 

звірка оборотів обліків - звіт і таблиця 

відповідності рахунків з планів рахунків 

МСФЗ і НСБО 

існує можливість формування показників 

звітності по МСФЗ безпосередньо 

трансформацією з проводок, зроблених 
за принципами НСБО  

Документ 

Документ НБО/МФО 

Таблиця  

відповідності 

Звітність НСБО 

Облік МФО НБО 

Звітність МСФЗ 
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Концепція реалізації МФО в 1С:ERP 

Вихідні дані зберігаються в аналітичних регістрах управлінського 

обліку або у вигляді проводок за планом рахунків НСБО 

Правила відображення проводок в обліку: 

 склад шаблонів проводок визначається обліковою політикою і 

налаштовується в системі 

 джерелом уточнення рахунків в проводках служать групи 

фінансового обліку: розрахунків, номенклатури, грошових коштів, 

доходів / витрат 

 Відображення відбувається в режимі відкладеного проведення з 

можливістю використання механізму регламентних завдань 

Реєстраторами проводок МФО є документи оперативного обліку 

Проведення за господарськими операціями, для яких не передбачено 

документів оперативного розділу, вводяться через документ операцій, 

що підтримує заповнення з типових операцій 
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Генератор фінансової звітності 

Заголовок Текст  

не для редагування 

Текст 

для редагування 

Монетарний

показник 
Немонетарний

показник 

Похідний 

Показник 

Підсумок по 

групі елементів 

Таблиця 

 

Виміри Група елементів 
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Генератор фінансової звітності 

Типовий набір звітів 

 Баланс 

 Прибутки та збитки 

 Рух грошових коштів 

 Звіт про зміну капіталу 

 Примітки до фінансової звітності 

 Фінансові показники 

Джерело даних звітів 

 Проводки за планом рахунків МФО або НСБО 

Розшифровки до бухгалтерських звітів 
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Что обеспечивают отчеты МФУ 

Вивірка і розшифровки, які спрощують 

перевірку звітності і порівняння з 

бухгалтерським обліком за національними 

стандартами 

Підтримка розшифровки (drill-down) 

показника звітності, що ілюструє порядок 

його розрахунку аж до облікового 

документа 

Примітки з розшифровкою основних форм 

звітів 

Версіонування примірників звітів і 

порівняння версій змін показників 
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Регламентований облік 
згідно українського 

законодавства 
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Бухгалтерський і податковий облік 

Гнучка настройка рахунків для відображення господарських 

операцій по групах фінансового обліку 

Відкладене формування регл. проводок з можливістю 

доуточненія рахунків обліку без перепроведення документів 

Аналітична і регламентована звітність 

 Здача регламентованої звітності в електронному вигляді 

Облік необоротних активів 

Облік ПДВ 

Облік ЄП 
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Бюджетування 
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Бюджетування 

Таблична модель 

Табличні форми введення і 

коригування 

Види бюджетів, що 

настроюються 

Розширена аналітика 

Розширений фінансовий 

аналіз 
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Моделювання в розрізі сценаріїв 

Версія плану 1 

Версія плану 2 

Версія плану N 

………………. 

Консолідація 

ВГО 
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Управління бюджетним процесом 

Планування Затвердження Виконання Коригування Аналіз 

Призначення відповідальних 
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37 

Організація і координація 

процесу бюджетування 
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Можливості для керівників і фахівців, що 
займаються бюджетуванням 

Управління процесом бюджетування 

Контроль якості інформації за допомогою розшифровки до 

вихідних даних розрахунків 

управління коригуваннями бюджету - в системі зберігається 

історія змін значень бюджетних статей – «аудиторський слід» 

Зручний розрахунок планових показників у формі редагування 

бюджету - допускає використання розрахунків за формулою 

для кожного показника одночасно від декількох джерел даних 

Опція версіонірованія для примірників бюджетів дозволяє 

проводити аналіз і порівняння версій 
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Управління персоналом 
Розрахунок заробітної плати 
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Управління персоналом 
Розрахунок заробітної плати 

Принципово нова підсистема. Тобто не нові форми на колишню 

структуру даних, а все «з нуля». Підсистема дає: 

Розвиток функціональних можливостей 

Підвищення зручності роботи і зрозумілості: 

форми забезпечені підказками, інформаційними написами 

візуальне оформлення: кольору, шрифти, іконки 

контекстні команди 

Спрощення впровадження без конфгурації 

звичними засобами: Додаткові звіти і обробки, варіанти 

звітів, ... 

новими засобами довільні формули, шаблони введення 

даних, ... 
www.tqm.com.ua 



Управління продажами 
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Управління продажами 

Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом 

Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів 

Розширене управління замовленнями клієнтів, типові і 

індивідуальні правила продажу, угоди 

 Використання 

регламентованих процесів 

продажів, бізнес- процеси 

управління складними 

продажами 

Самообслуговування клієнтів 

Управління торговими 

представниками 

Воронка продажів 
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Можливості для керівників і фахівців відділу 
продажів: 

Наскрізна автоматизація 

бізнес-процесів і контроль 

виконавчої дисципліни 

Специфікація і умови продажів 

з історією домовленостей 

Поденний план з виторгу, 

контроль термінів оплати і 

простроченої дебіторської 

заборгованості  

Багатофакторний план-

фактний аналіз 

www.tqm.com.ua 



CRM, SRM 
Управління відносинами з 

клієнтами  

www.tqm.com.ua 



Функціональні можливості CRM, SRM 

формування стратегії відносин з партнерами 

бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами 

досьє клієнта, партнера 

картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів 

претензійна робота 

моніторинг виконання угод 

розширений аналіз показників роботи менеджерів 

www.tqm.com.ua 



Можливості для керівників і фахівців по роботі з 
клієнтами 

Оперативно реагувати на запити 

клієнтів, чітко планувати взаємодію 

з ними, оцінювати результати різних 

маркетингових і рекламних акцій по 

залученню клієнтів 

Відслідковувати кожне звернення 

Ефективно використовувати кожен 

контакт 

Будувати систему взаємовідносин, 

оптимально організовуючи роботу з 

різними категоріями клієнтів 

www.tqm.com.ua 



Управління закупками 

www.tqm.com.ua 



Можливості для керівників і фахівців відділу 
закупівель 

Оперативне і довгострокове планування 

Оформлення замовлень постачальникам і контроль виконання 

Виконання додаткових умов по договорах з фіксованими 

номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок 

 Підтримка різних 

схем прийому товарів 

від постачальників, в 

тому числі прийом на 

реалізацію і 

отримання 

давальницької 

сировини і матеріалів 

www.tqm.com.ua 



Можливості для керівників і фахівців відділу 
закупівель 

аналіз «що, якщо» по 

конкретним замовленням 

підбір оптимальних 

постачальників товару по їх 

надійності, історії поставок, 

критеріям терміновості 

виконання замовлень, 

пропонованих умов доставки, 

територіальному або іншим 

довільним ознаками і 

автоматичне формування 

замовлень для них 

складання графіків поставок і 

графіків платежів 
www.tqm.com.ua 



WMS 
Управління складами і 

запасами 

www.tqm.com.ua 



Управління складами і запасами 

Управління складною ієрархічною структурою складів 

Управління ніздрюватим складом 

Врахування термінів придатності 

Відокремлений  облік за замовленнями - резервування потреб 

Управління доставкою 

Розрахунок прогнозованого попиту 

Товарний календар,  

Статистичний аналіз запасів,  

ABC / XYZ  

 Мобільні робочі місця працівників 

складів 
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Можливості для керівників і фахівців складського 
господарства і служб управління запасами 

Адресне зберігання товарів і матеріалів дозволяє управляти 

розкладкою по місцях зберігання при надходженні, складанню з 

місць зберігання при відвантаженні  

Автоматичний підбір оптимальних місць зберігання при 

розміщенні і збірці 

Створення робочих зон для оптимального доступу до 

складських осередків, формування порядку обходу складських 

осередків 

Різні стратегії відбору для оптимізації розміщення в осередках 

Багатокроковий процес інвентаризації включає формування 

наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на 

перерахунок залишків, роздільне відображення надлишків і 

недостач 
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Більш докладна інформація: 

Вартість та умови супроводу 1С ERP в Україні: 

http://tqm.com.ua/products/1c-erp-upravlenie-predpriyatiem-2 

 

Додаткові інформаційні матеріали 1С ERP Україна: 

http://tqm.com.ua/likbez/1c-erp 

www.tqm.com.ua 



З питань продажу та 
впровадження 
 
1С ERP 2 для України: 

 

TQM systems 

Офіційний партнер 1С 

г. Київ, ул. Турівська б. 31, оф.1 

 

Телефон/Факс: 

+38 (044) 230-87-50 

 

Internet:   www.tqm.com.ua 

E-mail:       sales@tqm.com.ua 

mailto:sales@tqm.com.ua


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


