
Галузеві та спеціалізовані 

продукти, що розширюють 

можливості 1С:ERP 

Вікторія Ільченко 

Бізнес-аналітик, 1C Україна 



Продукти зі статусом «1С:Спільно» 
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Єдиний інформаційний простір підприємства 

ІТ служба Юристи 

Відділ капітального будівництва 

1С:ITIL 

1С:Управління проектним офісом 

УВП: 

Договори 

WWW

Дирекція Фін. служба, ПЕВ 

Збут ВМТЗ Маркетинг 

Бухгалтерія Відділ кадрів ВПЗП 

Суміжники  

Метрологія 

УВП:Монітор 

ефективності УВП:Бюджетування 

УВП:Бухгалтерія УВП:Управління персоналом 

УВП:Зарплата 

УВП:Казначейство 

1С:PDM 

1С:Оцінка 

персоналу 

УВП:CRM 

1C:CRM УВП: Продажі 

WEB клієнт 

УВП: Вироби, технологія виготовлення 

1С:Управління автотранспортом 

Виробництво ВДВ 

WEB-клієнт 

Конструктори Технологи 

Відділ головного 

механіка 

Склади 

Транспортний відділ 

Віддалені 

склади 

Відділ головного 

енергетика 1С:ТОІР 

УВП:ОЗ 

АСУ ТП, 

КІП 
ВТК, 

Лабораторія  

УВП:Планування и 

управління вироб-вом УВП:Закупівлі 

УВП:Склад 

Штрих-коди, 

RFID, Ваги 

1С:WMS УВП:Сертифікація 

1С:TMS Управління перевезеннями 

1С: Управління будівельною організацією 

1С: Управління проектним офісом 

МСФЗ 

1С:Документообіг 

УВП:МСФЗ 

1С:Роздрібна 

торгівля 

1С:УКФ 

1С:ИТС 1С:Звіт 

1С:КІП 

1С:KPI 

1С:Документообіг 

1С:MES Оперативне 

управління вироб-вом 

УВП:Договори УВП:Договори 

1С:PDM, 1С:MDM 

1С:Громад. харчування 

Столова 

1С:Ресторан 

Складське 

обладнання 

Готель 

1С:WMS 

1С:Готель, 1С:Фітнес клуб, 

1С:Салон краси, 1С:SPA 
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Використання спільно 
1С:ERP з 

1С:Документообіг КОРП 

www.tqm.com.ua 



Єдиний інформаційний простір  
1С:ERP + 1С:Документообіг КОРП 

 

Моніторинг 
і аналіз 
показників 
діяльності 

Управління  
виробництвом 
Оптимізація 
планування 

Управління  
фінансами 

Управління  
витратами 
Розрахунок 
собівартості 

Бюджетування 
Казначейство 

Регламентований 
облік 
НСБО, МСФЗ  

Управління  
відносинами з 
клієнтами 

Управління  
продажами 

Управління  
закупівлями 

Управління  
персоналом 
Розрахунок 
зарплати 

Складське 
господарство 
Керування 
запасами 

Управління  
необоротними 
активами 
Організація 
ремонту 

Управління  
документами 

Управління  
заходами 

Управління  
процесами 

Управління  

співпрацею 

співробітників 

1С:Документообіг 1С:ERP 

1С:Підприємство 8.3 



Интеграция 1С:ERP Управление предприятием 2 
с 1С:Документооборот 8 КОРП 
 

1С:Документообіг може бути використаний як сполучна ланка 

між завданнями, виконуваними в різних інформаційних базах 

1С:ERP однієї інфраструктури, при цьому реалізується 

безшовна інтеграція рішень на рівні інтерфейсу користувача 

 

Прозора 

інтеграція на 

рівні 

інтерфейсу 

користувача 

1С:ERP 

Web-сервіс 

1С:ДО 

Одна операція 

класів 

www.tqm.com.ua 



Використання спільно 
1С:ERP з 1С:Роздріб 

www.tqm.com.ua 



Єдиний інформаційний простір  
1С:ERP + 1С:Роздріб 

Схема забезпечує 

В офісі - максимальні 

можливості управління 

складами, управління 

взаємовідносинами з 

постачальниками, планування і 

аналіз продажів в різних 

розрізах, організації акцій 

підвищення лояльності 

покупців 
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1С:ERP 

Магазин 

(1С:Розроздріб) 

Центральний вузол 

(1С:Роздріб) 

Магазин 

(1С:Роздріб) 

Каса Каса 

У магазині - автономна робота, яка не залежить 

від надійності каналу зв'язку з офісом, зручне, 

шірокофункціональное робоче місце касира 

www.tqm.com.ua 



Єдиний інформаційний простір  
1С:ERP + 1С:Роздріб 

Галузеві рішення для різних магазинів 

1С:Магазин одягу і взуття для України 

1С:Магазин побутової техніки та засобів зв'язку 

для України 

1С:Ювелірний магазин для України 

1С:Аптека для України 
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Єдиний інформаційний простір  
1С:ERP + 1С:Роздріб 

Схема забезпечує 

В офісі - максимальні 

можливості управління 

складами, управління 

взаємовідносинами з 

постачальниками, планування і 

аналіз продажів в різних 

розрізах, організації акцій 

підвищення лояльності 

покупців 
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1С:ERP 

Точка харчування 

(1С:Ресторан) 

Центральний вузол 

(1С:Ресторан) 

Точка харчування 

(1С:Ресторан) 

Каса Каса 

В ресторані - автономна робота, яка не 

залежить від надійності каналу зв'язку з офісом, 

зручне, шірокофункціональное робоче місце 

касира 
www.tqm.com.ua 



Використання спільно 
1С:ERP з 1С:CRM 

www.tqm.com.ua 



Єдиний інформаційний простір  
1С:ERP + 1С:CRM КОРП 

 

Моніторинг 
і аналіз 
показників 
діяльності 

Управління  
виробництвом 
Оптимізація 
планування 

Управління  
фінансами 

Управління  
витратами 
Розрахунок 
собівартості 

Бюджетування 
Казначейство 

Регламентований 
облік 
НСБО, МСФЗ  

Управління  
відносинами з 
клієнтами 

Управління  
продажами 

Управління  
закупівлями 

Управління  
персоналом 
Розрахунок 
зарплати 

Складське 
господарство 
Керування 
запасами 

Управління  
необоротними 
активами 
Організація 
ремонту 

Управління 
клієнтською 
базою і 
взаємодіями 

Тайм-менеджмент 

Управління  
Процесами 
(BPM) 
І проектами 
(PM) 

Маркетинг 

1С:CRM КОРП 1С:ERP 

1С:Підприємство 8.3 

Управління бізнес-процесами 

(BPM) 



Використання спільно 
1С:ERP з 1С:PDM 

www.tqm.com.ua 



Єдиний інформаційний простір  
1С:ERP + 1С:РDM + CAD-система 

Схема забезпечує: 

Можливість відмовитися від паперового документообіго при 

передачі інформації по ланцюжку «ПРОДАЖИ - РОЗРОБКА 

ТЕХНОЛОГІЇ - ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНІРВАНІЕ І УПРАВЛІННЯ 

ВИРОБНИЦТВОМ» 

Значно пришвидшити період від початку розробки до продажу 

розробленого виробу 

Забезпечити прозорість звітів, їх підлеглість коректному 

співставленню 
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1С:ERP 1C:PDM CAD-система 
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Використання спільно 
1С:ERP з 1С:MDM 

www.tqm.com.ua 



Єдиний інформаційний простір  
1С:ERP + 1С:MDM 

 

1С:MDM 
 Управління вмістом довідників НДІ. 

 Перегляд і пошук вмісту довідників НДІ. 

 Управління заявками на додавання/зміну довідкової інформації. 

 Створення та налаштування довільних довідників в користувацькому 

режимі. 

 Синхронізація довідників НДІ. 

 Інтеграція довідників НДІ. 

 Адміністрування довідників НДІ. 



Використання спільно 
1С:ERP з 1С:ITIL 

www.tqm.com.ua 



Єдиний інформаційний простір  
1С:ERP + 1С:ІTIL 

 

1С:ІTIL 

знизити витрати на інформаційні сервіси й підтримку ІТ-інфраструктури; 

отримати обгрунтування витрат на ІТ та ефективний ІТ-сервіс як основу 

для розвитку бізнесу; забезпечити відповідність основних ІТ-процесів 

потребам бізнесу; підвищити прозорість і вимірність роботи ІТ-служби, 

зацікавленість ІТ-підрозділу в наданні якісного сервісу; підвищити 

задоволеність клієнтів компанії завдяки отриманню ними додаткових 

зручностей у разі звернення в службу техпідтримки. 



Використання спільно 
1С:ERP з 1С:ТОІР 

 

www.tqm.com.ua 



Єдиний інформаційний простір  
1С:ERP + 1С:ТОІР 

 

1С:ТОІР 
 Облік обладнання і нормативів, та облік показників експлуатації 

 Планування технічного обслуговування та ремонтів 

 Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів  

 Управління персоналом 

 Управління документацією 

 Аналіз ефективності використання активів підприємства і формування звітності 

різної цільової спрямованості. 



Єдиний інформаційний простір  

1С:WMS Логістика. Управління складом 

1С:TMS Логістика. Управління перевезеннями 

1С:MES Оперативне управління виробництвом 

1С:Упр по цілям і KPI (2015 1 осн пост + лиц на 20 об’єктів 

управління)  

1С:Управління проектним офісом 

1С:Корпоративний інструментальний пакет  

1С:Система проектування прикладних рішень (СППР) 

1С:Інтеграція  
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Додаткові інформаційні матеріали: 

Вартість та умови супроводу 1С ERP в Україні: 

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

 

Інформаційні матеріали 1С ERP Україна: 

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



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! 


