
SAP Business One -
ідеальне рішення для 

інжинірингового бізнесу



Бурим, бурим….. 

Задача: в частном доме пробурить скважину для 
питьевой воды.

• 10 контактов – 7 дозвонов - 5 сайтов – 1 
фиксированная цена – 1 КП

• 100% постоплата

• Выбран единственный поставщик



Едем, бурим….. 

• Мы приедем в среду,

• Нет в пятницу

• Нет не успеваем в субботу

• Ваще проблемы давайте в воскресенье утром

• Вы что не понимаете какая погода???!!! Наверное 
в 13:00

• После мата – время прибытия 11:30



Ээээээ бурим…..  День первый:

Производство – этап 1 бурение.

Задача: скважина 75м согласно смете, время работ -
2 дня.

• звонок 21:00 – сколько фильтров ставить, надо 
решить до завтра до 8:00?

• WTF!!!???

• Ладно мы возьмем 2 фильтра завтра решим.



Ээээээ бурим…..  День второй:

Производство – этап 1 бурение.

Задача: скважина 75м согласно смете, время работ -
2 дня.

12:00 Звонок  (совещание, несколько десятков км от 
места работ)

• мы пробурили 50 м вода есть надо что бы кто то 
пришел посмотрел что мы ставим 2 фильтра….

• Пришлите фото фиксацию – у нас телефоны без 
фотоаппаратов

• WTF!!!???



Б… набурили…..  День второй:

Производство – этап 1 бурение.

Задача: скважина 75м согласно смете, время работ -
2 дня.

14:00 Осознание произошедшего 50м это не 75м 
пласт другой, качество воды другое. 

• Почему???!!!

• У нас нет с собой оборудования бурить на 75м и 
мы уже поставили трубы 

• Б….

• Менеджер конечно не доступен



Историю можно продолжить… 



- Більше 14 лет на IT ринку України, входить в групу компаній IT Artel
- Найкраще ERP рішення для інжинірингового бізнесу - SAP Business One 
- Міжнародна сертифікація по SAP Business One 
- Кваліфікаційний рівень спеціалістів на проектах - Senior
- Консалтинг-партнер ЄБРР

More power for your business



• Лідер ринку
• Кращі світові практики побудови бізнес 

процесів
• Транзакційна аудийована система не 

дає можливості роботи в минулому
• Консалтингове впровадження 3-4 

місяці
• Ніяких доробок, ніяких ТЗ, ніяких тестів 

та помилок



Де мої гроші???!!!



учет



Архітектура системи



Результати впровадження CRM B2B 

5-15% - Зростання обсягів продажів

2-5% - Збільшення рентабельності 
продажів

7-20% - Збільшення прибутку

40-50% - збільшення швидкості 
опрацювання звернень менеджерами



Как может выглядеть управление 
проектами в инжиниринге

Проект

Активные проблемы

Статусы выполнения
Календарное

планирование

Финанси

Производство

CRM Продажи Закупки Запасы

Документация

Планирование
ресурсов



Що дає впровадження СУП

▪ Створення єдиного інформаційного простору для 
всіх учасників проекту 

▪Можливість отримувати звітність в реальному часі 
по портфелю проектів:

▪ строки

▪ статуси 

▪ гроші 

▪ собівартість 

▪ прибуток

▪ Можливість аналізувати виконані проекти та 
вносити коригування в шаблони проектів

▪ Можливість створити та підтримувати базу знань 
по проблемах на проектах та методах їх вирішення



Що дає впровадження системи закупок

▪ Формування спільної потреби в матеріалах по всій компанії по 
датам потреби

▪ Проведення тендерів та аналіз умов перемог в тендерах

▪ Контрактування поставок з фіксуванням обсягів, вартості та 
строків поставок 

▪ автоматичне формування первинних документів по 
періодичним поставкам

▪ впровадження процедур погодження документів за певними 
умовами

▪Прогнозування потреб в матеріалах



Впровадження системи закупок в цифрах

Постійна наявність товару 
при мінімальних товарних 
запасах

Зниження рівня зірваних 
продажів на 30-60%

Зниження рівня витрат 

на 35-60%

Підвищення ефективності 
роботи менеджерів по роботі 
з запасами та замовленнями



Що дає впровадження системи управління
виробництвом

• Калькулювання проекту на Presale з використанням 
актуальних довідників та прайсів постачальників

• Специфікації на кожен етап проекту з плановою собівартістю

• Планування та вартість використання ресурсів (техніка, 
обладнання, працівники)

• Собівартість кожного етапу проекту

• План фактний аналіз витрат на виробництво по кожному з 
етапів

• Прибуток по кожному з етапів проекту



Впровадження системи управління виробництвом

Зниження рівня запасів на 40-60%. 
Знижуються витрати на зберігання, 

списання та повернення. Значно 
зменшується пов’язаний в запасах 

капітал.

Поліпшення рівня поповнення 
запасів на складах клієнтів. 

Збільшення продажів на 20%

Прискорення часу поставки 
замовлень до 70%. Скорочується 

цикл виробничого планування до 1-2 
днів. 



Автоматизація платіжного календаря

Прозоре 
управління 

грошима. Всі 
платежі «як на 

долоні»

Автоматичний 
контроль по 
ключовим 
ризикам

Своєчасне 
виконання 

зобов’язань
перед 

постачальниками

Зниження 
кредитного 

навантаження

Оперативна та 
прозора звітність 



Київ
просп. Соборності, 7А., оф. 109

+38 044 228 97 57
sale@sb1.com.ua
www.sb1.com.ua

Facebook YouTube

Ваші 
питання? 

mailto:sale@sb1.com.ua

