
Digital Трансформація
харчового бізнесу

More power for your business



Agenda
• Розповісти про 
компанію

• Розповісти про 
SAP Business One 
та його цикл 
впровадження

• Показати 
екосистему для 
харчовиків

• Розповісти про 
необхідні кроки 



зробити бізнес 
наших клієнтів 
максимально 
ефективним

і побудувати 
довгострокові 
партнерські 
відносини

Наша 
місія: 



Впроваджуємо 
рішення для 
управління 

підприємствами 
з 2003 року

Більше 50 
співробітникі

в 
SAP Silver 

Partner 

Спеціалісти з 
міжнародною 
сертифікаціє

ю SAP 

Впроваджуют
ь рішення SAP 

тільки 
спеціалісти 
рівня Senior

Консалтинг 
партнер ЄБРР

Про нас





Ми пишаємося співпрацею з нашими 
клієнтами







• Лідер ринку, представлений 
в 170+ країнах

• Кращі світові практики 
побудови бізнес - процесів

• Транзакційна система, що 
аудирується, не дає 
можливості працювати в 
минулому періоді

• Консалтингове 
впровадження 3-4 місяці (20 
р.м.)
• ніяких доопрацювань
• ніяких ТЗ 



Рішення з 
найбільшою 
кількістю клієнтів

 ~700 Сертифікованих партнерів SAP у світі

 170+ Країн, де використовується SAP 
Business One

~200Індустріальних Партнерів з                рішеннями 400+ 

Більш ніж                  користувачів950,000 
43 Локалізації та          мов інтерфейсу (включаючи 

українську мову)
 27 

360+     Корпорацій, що використовують 
SAP Business One в        
дочірніх підприємствах

2,300+

   Більш ніж            клієнтів 60,000 



Швидкозростаючої компанії 
(придбання часу, 
методологій та технологій)

Експортно орієнтованої 
компанії (особливо тієї, що 
будує дистрибуційні або 
представницькі мережі)

Компанії з іноземними 
інвестиціями, або тієї, що 
планує їх залучати 

потрібен Власнику:



Архітектура



• Швидкий “Google-like” пошук 
• Багатомірні моделі даних 

(OLAP-куби) 
• Система показників: ведення 
та звітність

• Графічна звітність (dashboards)

• Швидка обробка великих обсягів даних
• Інтерактивна карта бізнес-процесу
• Аналітика в режимі реального часу

Помічник в розвитку бізнесу



Клієнти і 
постачальни

ки

Закупівлі Виробництво Продажі ППМ (MRP I)

Узгодження 
документів

Аналітика

Бухгалтерськ
ий і 

податковий 
облік

Бюджетуванн
я та 

управлінськи
й облік

Фінанси Проекти

Сервісне 
обслуговува

ння

Співробітни
ки

Склад

Комплексне 
рішення для 
управління 
бізнесом



Рішення, що миттєво розширюється

200 
індустріальних 

партнерів, 
локалізовані Add-

On



Швидка побудова міжнародного бізнесу

Представлений 
в 

170+ країнах, 
43 локалізації 

та 
27 мов 

інтерфейсу
Консолідація 
між філалами



Дослідження Реалізація ЗапускПідготовка

Навчання 
команди 

Підготовка 
формату 
довідкових 
данихВиділення 

критичних 
доробок

План запуску

Міграція даних

Інтегратест Підготовка до 
запуску

Go-LiveПідготовка 
проекту

Налаштування 
системи

Переключенн
я користувачів

Тестування процесів

Підготовка 
базової системи

Оцінка 
невідповідності

SAPACTIVATE

Швидкий 
старт!

Вивчення 
бізнес потреб

Задоволення 
унікальних 

потреб клієнта 
та налаштування 

системи

Підготовка та 
продуктивний 

старт!



Сукупна Вартість 
Володіння

SAP B1 vs BAS ERP



Ми даємо готове рішення, а не 
конструктор



CRM Закупівлі

Виробництво ПродажіMRP I, II

Узгодження 
документів Аналітика

Бюджетуванн
я та 

управлінськи
й облік

Фінанси

Розробка 
продукту 
(проекти)

Склад

Готове рішення для Дистрибуції

Маркетинг

Мобайл



Екосистема харчового 
бізнесу



Облік продажів в розрізі SKU, 
дистрибутор, торгова точка (ТТ), 
канал продажів та ін.

Прогнозування продажів в 
розрізі SKU, дистрибутор

Автоматизоване 
забезпечення страхових 
запасів SKU, згідно сток 
індексів та прогнозу 
продажів

Облік залишків продажів в розрізі 
SKU, дистрибутор

Автоматизований контроль 
інтенсивності продажів по 
кожній ТТ

Управління вторинними 
продажами

Підтримка роботи торгових 
представників з мобільними 
додатками



Облік в розрізі партій та строків 
придатності

Підтримка FEFO для 
відвантаження товарів та 
сировини

Карантин партій та контроль 
якості товарів та сировини

Підтримка різних стратегій фрешності 
для окремих клієнтів

Систему відстеження 
ланцюга поставок продукції

WMS для харчового 
бізнесу

Відповідність міжнародним 
стандартам



© Boyum IT 
Solutions

24

ТРАНСФОРМУЙ СВІЙ ХАРЧОВИЙ БІЗНЕС

Ставай більш ефективним 
з Beas Manufacturing



Маркетинг Продажі СервісЗамовлення 
готівки
Закупки 
Управління 
грошовими 
потоками
Фінансовий 
облік
Облік витрат
Основні засоби

Прогнозування Збір даних про 
вир-во
Розширене 
планування та 
формування 
виробничих 
завдань
Управління 
ланцюгами 
постачання
Технічне 
обслуговування
Мобільність та RF 
пристрої

Інтеграція 
MS-Office Документи Архів вкладень

MRP II
Виробництво
Управління
Планування 
загрузки РЦ
Собівартість 
продукту
Субпідрядне 
виробництво
Контроль якості
Простежуваність 
партій

SAP Business One функціональність
Beas базовий 
функціоналBeas розширені 
можливостіCRM

ERP

OFFIC
E

• SAP Business One 
зосереджується на 
обліку та фінансовій 
звітності

• Beas покриває 
особливості, функції 
та  процеси згідно 
потреб виробництва, 
що не покриває 
функціонал SAP 
Business One

• Beas пропонує 
додаткову 
функціональність для 
вирішення складних 
галузевих завдань

• Beas призначений 
для роботи з SAP 
Business One

Функціональність рішення



Референ
с:

Knighton Foods

Scott Brothers KOMPAK

 R. Van Hove NV
Jansen-Dongen

Webster

Компанія Kompak змішує і 
упаковує продукти для дому 
та особистої гігієни для 
власників брендів і виробників 
промислової чистячої продукції 
по всій Європі.

Уже в 1874 році 
родина Ван Хове з 
Антверпена була 
особливо відома  
торгівлею дичиною, 
птицею і таке шнше. У 
Ван Хове ви можете 
знайти вишукані 
страви та напої з 
усього світу

У компанії Scott Brothers ми багато 
років продаємо м'ясо і піклуємося 
про гарне харчування - адже це 
сімейна традиція. Наш дідусь 
започаткував Scott Brothers більше 
80 років тому, і тепер ми є третім 
поколінням, яке дбає про цей 
бізнес. 

Ми є провідним британським 
виробником широкого спектру 
високоякісних функціональних 
порошкових продуктів та 
інгредієнтів для використання в 
роздрібній торгівлі, харчовому 
виробництві та в якості  
інгредієнтів.

Yansen-Donhen було 
засновано на початку 70-х 
років XX ст. З першого дня 
компанія спеціалізується на 
дрібній фасовці картоплі і 
цибулі для сегмента 
супермаркетів. У 90-ті роки 
все більше уваги приділялося 
інноваціям і тенденціям у 
сфері упаковки нашої 
продукції. Для інтеграції цих 
рішень і інновацій ми завжди 
були в курсі необхідності 
ідеальної відповідності між 
людьми і машинами.

Прихильність Webster Ltd до 
виробництва якісних волоських 
горіхів визнається як на 
місцевому, так і на міжнародному 
ринках - і ми робимо наголос на 
підтримці цього статусу. Webster 
Ltd є найбільшим комерційним 
виробником високоякісних 
волоських горіхів в Австралії - 
близько 90% австралійських 
волоських горіхів вирощується 
нами. Наші горіхи зараз визнані 

http://knightonfoods.com/
http://knightonfoods.com/
https://www.scottbrothersbutchers.co.uk/
https://kompak.nl/en/care
https://www.van-hove.be/
https://www.van-hove.be/
http://www.jansen-dongen.nl/en/potatoes/product-range
http://www.jansen-dongen.nl/en/potatoes/product-range
http://walnutsaustralia.com.au/


García de la Cruz takes 
develop faster with SAP 
Business One and Beas 
Manufacturing

Company
Madridejos, Toledo,
Castilla-La Mancha, 
Spain

www.aceitesgarciadel
acruz.com

Aceites García de la Cruz, founded in 1872, produces, packs and 
markets olive oil, covering all processes from the collection to the 
delivery of its star product: Extra Virgin Olive Oil. The company’s goal 
was to have a production-oriented system and to connect its 
departments (warehouse, purchases, sales) since the previous one 
was focused on packaging only, to obtain a global vision of the 
business.

Industry
Food 5 

continents
García de la Cruz‘s olive 
oils are exported to over 
40 countries

Before: Challenges and Opportunites
• The company wanted a detailed global overview of the 

entire business and its operations and being able to 
perform complicated traceability control.

•Products and 
Services
 Manufacturing, 
packing and 
marketing olive oils.

Why SAP and Partner?
•SAP Business One and Beas Manufacturing is the perfect tool 
to monitor and control the entire production process

146 active 
years
The company is now run 
by the 5th generation of 
olive oil producers

Employees
50

After: 
Benefits
• Better management of the entire production and packaging 

process.
• Beas Manufacturing manages and controls all the scanners 

and the production line.
• Accurate information on traceability and all production 

processes.
• Better synergies in all areas of the business
• SAP Business One and Beas Manufacturing let us develop 

and grow faster

Turnover
70.000.000 
€
SAP Solution
SAP Business 
One, Beas 
Manufacuturing

“With SAP Business One and Beas Manufacturing we have 
managed to eliminate time and barriers and obtain the 
product our clients really need“
Miguel Ángel Rodríguez, Manager, García de la Cruz.52680enUS (17/07) ǀ This content is approved by the customer and may not be altered 
under any circumstances.

YouTube link: https://
youtu.be/TcNh_nY5hfo

http://www.aceitesgarciadelacruz.com/
http://www.aceitesgarciadelacruz.com/
http://www.aceitesgarciadelacruz.com/
http://www.aceitesgarciadelacruz.com/
http://www.aceitesgarciadelacruz.com/
http://www.aceitesgarciadelacruz.com/
http://www.aceitesgarciadelacruz.com/
http://www.aceitesgarciadelacruz.com/
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http://www.aceitesgarciadelacruz.com/
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Thank 
you.  
Дякує
мо!

Київ
вул. Магнітогорська, 1А літ 2

Коворкінг Арт Завод Платформа
+380 44 228 97 57
sale@sb1.com.ua
www.sb1.com.uaFacebook YouTube

mailto:sale@sb1.com.ua


Історії запуску SAP 
Business One



До впровадження: Виклики
• Інжинірингові проекти тривають 1-2 місяці. Облік робіт та управління проектами дуже ускладнений, адже 
всі роботи проводяться віддалено. 

• Аналіз фінансових результатів, управління проектами в режимі реального часу, облік і збереження 
матеріалів, управління термінами реалізації.

Чому саме SAP та TG Consulting:
• Аналіз ринку ПЗ довів, що SAP Business One повністю вирішує ті завдання, що стояли перед компанією 
• TG Consulting – компанія з багаторічним досвідом автоматизації бухгалтерського та управлінського 
обліку, системної інтеграції та управлінського консалтингу. Досвід TG Consulting в Україні дозволяє 
оптимізувати процес впровадження системи, а індивідуальний підхід підвищує ефективність процесів 
проектування системи, налаштувань, навчання та підтримки користувачів. 

Після впровадження: результати
• Склад: відображення операцій в режимі реального часу дозволяє підтримувати актуальні залишки складу 
в системі для всіх користувачів. Чіткість процесів і персональна відповідальність за результат кожного 
співробітника дає впевненість у цілості активів. 

• Закупівлі: ефективна взаємодія між відділами продажів і закупівель, завдяки заявкам на закупівлю. 
Можливість швидко порівнювати пропозиції від постачальників сприяє найкращим умовам поставки для 
нашої компанії. Всі процеси отримали прозорість, а склад заздалегідь знає, коли планується постачання і 
може планувати свій робочий час.  

• Продажі: детальне відстеження продажу проектів, планування активностей і фіксація кінцевих 
результати. Інтеграція модулів продажів і закупівель зменшує кількість помилок і витраченого часу.

Швидка реакція на зміни ринку та ефективне управління 
проектами разом з SAP Business One 

• “SAP Business One дозволяє нам бачити весь обсяг 
необхідної інформації: виконання плану робіт, 
бюджет проекту, учасників, документацію, 
заплановані й поточні активності. Це допомагає нам 
швидше реагувати на зміни, що відбуваються, та 
вносити корективи в процесі виконання проектів.”

Михайло Яцков, СЕО, «ФУД-ПРОЦЕСИНГ ІНСТАЛЕЙШН»

• FPI
Київ, Україна  
http://www.fpi.contractors  

• Галузь
Інжиніринг

• Співробітники
            15 
користувачів

• Продукти та послуги
Промислові та 
інжинірингові послуги

• Рішення
SAP Business One

• 30%
• Зменшення ризиків 

пов'язаних з не 
вірним розрахунком 
собівартості проектів

• 60%
• Зменшення кількості 

помилок у веденні 
складського обліку
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