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заборгованістю. 
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BAS ERP: АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
 
Автоматизації бізнес-процесів на підприємстві – це вже 

давно життєва необхідність для будь-якого підприємства, оскільки 
ефективність та гнучкість в управлінні підприємством дозволяють 
забезпечити високі результати діяльності. Тому вибір програмного 
забезпечення – це дуже відповідальний етап, оскільки саме воно 
буде полягати у базисі побудови всіх робочих процесів. 

Найбільш розповсюдженим рішенням на території України 
отримали програмні продукти компанії 1С. А саме в контексті 
нашого дослідження - 1С: Підприємство. Але, останнім часом на 
ринку України з’явилося ряд нових рішень для автоматизації 
бізнесу, зокрема лінійка продукції BAS. 

Як лінійка 1С: Підприємство, так і BAS розроблялись з 
врахуванням особливостей України, мають подібний функціонал 
та інтерфейс. 

І, якщо розглядаючи виключно бухгалтерські продукти, 
можна побудувати ланцюг розвитку та заміни програмних 
продуктів: 1С: Бухгалтерія 1.2 (який вже знято з підтримки) – 1С: 
Бухгалтерія 2.0 – BAS Бухгалтерія 2.1, то BAS ERP, це не просто 
новий продукт, який прийшов на заміну 1С: Управління 
виробничим підприємством. BAS ERP має значно оновлений 
функціонал, що включає як нові можливості, так і удосконалені та 
поглиблені вже існуючі. 

До конкурентних переваг BAS ERP можна віднести: 
- підтримка «хмарних» технологій та можливість роботи на 
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мобільних пристроях; 
- значна кількість вже існуючих додаткових модулів, що 

розширюють можливості системи ((PDM, EAM, PMO, ITIL, CRM, 
MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM, ESB, GIS, та інші); 

- мультиплатформеність; 
- гнучке налаштування та підтримка відкритого ПЗ; 
- вартість придбання та володіння значно нижча за 

конкурентів. 
До ключових функціональних можливостей BAS ERP можна 

віднести: 
- бюджетування; 
- моніторинг та аналіз показників діяльності 

підприємства; 
- управління виробництвом; 
- управління витратами та розрахунок собівартості; 
- управління фінансами; 
- бухгалтерський та податковий облік; 
- управління взаємовідносинами з клієнтами; 
- управління продажами; 
- управління персоналом та розрахунок заробітної плати; 
- управління складом та запасами; 
- організація ремонтної діяльності;\ 
- управління закупівлями; 
- можливість спільного використання з BAS: 

Документообіг Корп. 
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що BAS 

ERP – це інноваційне рішення, яке дозволить побудувати на 
підприємстві комплексну інформаційну систему управління, з 
урахуванням багатопрофільної діяльності та орієнтоване на 
великий і середній бізнес. 
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