
Підтвердження інформації про впровадження програми

автоматизації бізнесу

 Автоматизація бухгалтерського та податкового обліку в ФГ

"ТОПАЗ" на базі "BAS АГРО. Бухгалтерія"

Замовник: ФГ "ТОПАЗ"

Галузь, сфера діяльності:
• Сільське і лісове господарство >> Сільське господарство

Населений пункт: Украина, г Днепр

Дата здачі автоматизованої системи в експлуатацію: 01.03.2021

Система прийнята в промислову експлуатацію: Да

Впровадження проводилося учасником

Всеукраїнської Спілки Автоматизарторів Бізнесу:
РАРУС КИЇВ

Цим підтверджуємо інформацію про впровадження в

нашій компанії прикладного рішення / рішень:
BAS АГРО. Бухгалтерія

Виконано наступні роботи:

• Консультації щодо вибору програмного забезпечення і варіантів

його супроводу

• Продаж обраних програмних продуктів

• Установка програмного забезпечення на комп'ютери замовника

• Збір і аналіз вимог замовника до системи автоматизації

• Створення інтерфейсів і наборів прав користувачів

• Початкові налаштування типового/галузевого прикладного

рішення (програми) для початку ведення обліку

• Введення початкових залишків/допомога під час введення

початкових залишків

• Дистанційне навчання користувачів

•

Автоматизовані наступні функції:

• Різна галузева специфіка

    • Виробництво, послуги

        • Інше

            • Планування з урахуванням галузевої специфіки

        • Облік виробничих замовлень

        • Облік витрат на виробництво

        • Переробка давальницької сировини

        • Планування потреби в матеріалах

        • Планування потреби в потужностях

        • Управління продажами, логістикою і транспортом (SFM,

WMS, TMS)

            • Продажі (збут), сервіс, маркетинг

                • Взаєморозрахунки з покупцями

                • Оформлення замовлень покупців

                • Планування продажів

            • Фінанси, управлінський облік, моніторинг показників

                • Облік бухгалтерський, податковий, бюджетний,

включаючи регламентовану звітність

Підпис

Дата підписання:

ПІБ особи, що підписала:

Посада особи, що підписала:

М.П.



Підтвердження інформації про впровадження програми

автоматизації бізнесу

 Автоматизація бухгалтерського та податкового обліку в ФГ

"ТОПАЗ" на базі "BAS АГРО. Бухгалтерія"

Автоматизовані наступні функції:

                    • Бухгалтерський облік

                        • Банк і каса

                        • Виробничі операції

                        • Завершення періоду

                        • Нематеріальні активи

                        • Основні засоби

                        • Регламентована звітність

                        • Розрахунки з контрагентами

                        • Розрахунок зарплати і кадровий облік

                        • Товарно-матеріальні цінності

                        • Торговельні операції

                    • Податковий облік

        • Управління ремонтами основних засобів (CMM, EAM)

            • Облік устаткування і нормативів ремонту та технічного

обслуговування

Варіант роботи: Файловий

Число автоматизованих робочих місць: 1

Кількість одночасно працюючих користувачів:

В "товстому" клієнті: 0

В "тонкому" клієнті: 0

У веб-клієнті: 1

Інформаційно-технологічний супровід (ІТС):

• Оформлений платний договір інформаційно-технологічного

супроводу (ІТС)

• Здійснюється консультування з методичних питань роботи з

програмою автоматизації бізнесу

• Проведено налагодження та перевірку доступу до порталу

інформаційно-технологічного супроводу

• Проведено налагодження та перевірку доступу до інтернет-версії

ІТС та інтернет-сервісів "Задати питання Службі технічної

підтримки", "Задати питання аудитору"

• Здійснюється консультування з технічних питань роботи з

програмою

Підпис

Дата підписання:

ПІБ особи, що підписала:

Посада особи, що підписала:

М.П.


