
Сучасний комплекс обліку 
фінансово - господарської 
діяльності та особового складу 
Збройних Сил України

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС»

 З 1990 Р.

 БІЛЬШ 90 ДИЛЕРІВЗа результатами національного 
рейтингу «Вибір року 2020», 

програмний продукт ISpro 
отримав нагороду, як українська 

ERP-система року. 

«Інтелект-Сервіс» - національний розробник програмного 
забезпечення, який понад 30 років спеціалізується на створенні 
та впровадженні систем управління фінансово-господарською 
діяльністю організацій та установ. 

НА РИНКУ РОЗРОБКИ ІТ-ПРОДУКТІВ

ДИЛЕРСЬКА МЕРЕЖА



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ДОСВІД РОБОТИ ЗІ 
ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ

ТОВ «Інтеллект-Сервіс»  має 
багатолітній досвід у сфері 

автоматизації війскових 
організацій. Комплекс ISpro 

успішно працює більш ніж у 20 
організаціях ЗСУ.   

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ДП МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ “КИЇВСЬКА КОНТОРА 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

ВІЙСЬКОВІ КОМІСАРІАТИ: 
ПОЛТАВСЬКИЙ, СУМСЬКИЙ, 
ЗАКАРПАТСЬКИЙ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 
ПРОКУРАТУРИ У ВІЙСЬКОВІЙ 
ТА ОБОРОННІЙ СФЕРІ: 
ПІВДЕННОГО, ЗАХІДНОГО, 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНІВ ТА 
ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ: А0583, 
А3204, А3990, А0177, А4615, 
А3316, А3384, А1249, А2298, 
А0339, А0281,А2925, А0515, 
А2900, Е 6008



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ВАРІАНТИ 
РОЗГОРТАННЯ

ISpro підтримує наступні варіанти розгортання, щоб забезпечити 
гнучкість для будь-якої структури:

Централізоване розгортання: підтримує традиційний метод 
розгортання рішень через централізовану структуру.

Децентралізоване розгортання: підтримує децентралізоване 
розгортання функціональності ISpro і багаторівневу синхронізацію 
для разгалуджених систем в ситуаціях, коли підключення до 
мережі нестабільне або відсутнє.

Гібридне розгортання: підтримує комбінований підхід, який 
може включати регіональні центри.



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

МЕХАНІЗМИ 
ІНТЕГРАЦІЇ

Програмний комплекс ISpro містить інтерфейс REST API, що забезпечує 
взаємодію та обмін інформацією з різними джерелами по протоколу HTTP.

REST API дозволяє вирішувати завдання, пов’язані з зчитуванням даних, їх 
зміної, а також створенням нових і видаленням існуючих даних.

REST API використовується для інтеграції даних з веб-додатками, 
завантаження і вивантаження даних з прикладних програм, корпоративних 
систем тощо.

ПІДТРИМКА ЕКСПОРТУ ДАНИХ 

 2 Microsoft Excel
 2 XML-файл
 2 HTML-файл
 2 OLAP-куб
 2 DBF / SDF / DLM-файли



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

АРХІТЕКТУРА

ЯДРО
СИСТЕМИ

ПІДСИСТЕМИ

A&FM Бухгалтерський 
облік та управління 
фінансамиMA Управлінський облік

Розрахунки з 
контрагентамиMR&P

Управління фінан-
совими ресурсамиFRM

Облік 
основних засобівFAA

Система управління
контрактамиCMS

Облік та 
оподаткуванняA&TФінансове 

планування та аналізFP&A

БюджетуванняBM

UMS Система управління
комунальними 
послугами

LMS Система 
управління навчанням

SCM Управління 
ланцюгом поставокHCM Управління 

людським капіталом

CRM Управління 
відносинами 
з клієнтами

Планування
виробництва PP&S

Система 
управління складомWMS

Система 
управління транспортомTMS

Управління 
закупкамиPM

Управління 
замовленнямиOMISpro: Profile

WFM Управління
персоналом

LAS Система обліку праці

TAS
Система 
управління талантами

ATS Система управління 
кандидатами

Сервер додатків

Система безпеки

WEB
клієнт

API

Сервер баз
данних



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

БЕЗПЕКА
Щодня ми покращуємо нашу систему безпеки. Впроваджені необхідні 

технічні рішення та обладнання:

 2 Встановлено найкраще обладнання від Cisco для покращення 
захисту інфраструктури
 2 Використано SIEM рішення моніторингу інцидентів від IBM
 2 Впроваджено систему захисту NGFW на базі рішення Palo Alto
 2 На всіх комп’ютерах розробників розгорнуто проактивний захист 
від кібератак на базі продукту “Romad”
 2  Побудовано процеси безпечної розробки програмного 
забезпечення на базі методології QWASP SAMM
 2 Систему підключено до платформи MISP-UA, ситуаційного 
центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України. 
Платформа широко використовується в усьому світі, відповідає 
міжнародним стандартам ЄС та НАТО, застосовується основними 
міжнародними суб’єктами у сфері кібербезпеки FIRST, CIRCL, 
CiviCERT, NATO NCI Agency

Експертний висновок Державної 
служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України. Рівень 
захисту інформації Г-3.



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА 
ФІНАНСОВИЙ  ОБЛІК

ПІДСИСТЕМИ:

Облік та оподаткування

Облік основних засобів

Керування фінансовими розрахунками

Система управління договорами

Розрахунки з контрагентами

 2 Ведення оперативного, бухгалтерського , податкового обліків в єдиній базі. Усі види 
обліку ведуться паралельно.
 2 Можливість ведення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів 
 2 Формування договорів в розрізі видів діяльності, розрахунок штрафних санкцій 
 2 Формування похідних документів на підставі договорів, оперативний контроль 
взаєморозрахунків
 2 Аналіз розрахунків за договорами в цілому і по кожній операції окремо
 2 Облік грошових коштів в розрізі договорів та інших аналітичних даних, у т.ч. у різних валютах
 2 Облік активів підприємства у всіх видах обліку з урахуванням типу підприємства 
(бюджетне/госпрозрахункове)

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ:



ОБЛІК ТА 
ОПОДАТКУВАННЯ

ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

 2 Ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 2 Ведення обліку в різних валютах, ведення багаторівневого аналітичного обліку;
 2 Підтримка необмеженої кількості планів рахунків;
 2 Аналіз проводок за первинними документами по різних планах рахунків;
 2 Оперативний аналіз балансу, оборотів, аналітичного обліку;
 2 Формування внутрішньої та зовнішньої (регламентованої) звітності;
 2 Експорт документів та звітів в програму «M.Е.Doc»;
 2 Формування податкових накладних, у т. ч. з урахуванням першої події;
 2 Ведення обліку валових доходів та витрат.

МОЖЛИВОСТІ

   � Зростає рівень достовірності 
інформації 

   � Зменшуються терміни 
підготовки  податкової звітності



ОБЛІК ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ

 2 Ведення картотеки основних засобів (в т.ч. нематеріальних активів);
 2 Проведення реєстрації документів по руху основних засобів;
 2 Налаштування алгоритмів розрахунку амортизації;
 2 Нарахування амортизації (бухгалтерської, податкової, управлінської);
 2 Проведення переоцінки основних засобів;
 2 Проведення інвентаризації основних засобів;
 2 Керування обліковими періодами основних засобів.

МОЖЛИВОСТІ
Рішення з управління об’єктами 

основних засобів протягом 
всього життєвого циклу. Система 

обробляє рух вартісних даних: 
введення в експлуатацію, 

переміщення, модернізацію 
і вибуття. Передбачено 

оперативний розрахунок 
амортизації з використанням 

різних методів нарахування: 
лінійний, прискорений і 

зменшуваного залишку. 
Результати легко проводяться і 

наочно відображаються в системі.



КЕРУВАННЯ 
ФІНАНСОВИМИ  

РОЗРАХУНКАМИ

 2 Підготовка банківських і касових документів, у т. ч. з документів-підстав;
 2 Імпорт-експорт даних через системи “Клієнт-Банк” різних банків, у т. ч. через СДО 
Казначейства;
 2 Ведення банківських операцій, формування виписок з банківських рахунків;
 2 Ведення касових книг;
 2 Формування авансових звітів і ведення обліку розрахунків з підзвітними особами;
 2 Ведення картотеки депонентів;
 2 Рознесення платежів та надходжень по документах-підставах (рахунки, договори тощо);
 2 Формування звітності по залишках і руху грошових коштів.

МОЖЛИВОСТІ
Виписки банку

Платіжні документи
Валютні документи

Клієнт-Банк
Касові книги

Касові ордера
Платіжні відомості

Картотека депонентів
Розрахунки по авансовим звітам

Авансові звіти
Відомість видачи підзвіт

Журнал обліку господарських 
операцій

МОДУЛІ



УПРАВЛІННЯ 
ДОГОВОРАМИ

 2 Ведення договорів довільної форми;
 2 Планування операції за договорами;
 2 Ведення довільної кількості додадкових угод до договорів;
 2 Аналіз розрахунків за договорами в цілому і по кожній операції окремо;
 2 Контроль розрахунків за договорами за кількістю та сумами;
 2 Розрахунок штрафних санкцій;
 2 Фоммування рахунків, замовлень та інших документів на підставі договорів;
 2 Вивантаження документів на портал Е-data.

МОЖЛИВОСТІ
Гнучкі типи договорів, 

інтелектуальні оповіщення 
про дати та доступ до звітів за 

контрактами в режимі реального 
часу забезпечують безпроблемне 

управління контрактами.
Завдяки покращеному 
користувальницькому 

інтерфейсу, створеному для 
ефективного та узгодженого 

управління контрактами, ви 
можете зосередитися на питанні, 

що розглядається, постійно 
інформуючи співробітників 

і сторони по операціям за 
договором.



УПРАВЛІНСЬКИЙ
ОБЛІК

ПІДСИСТЕМИ:

Фінансове управління та аналіз

Бюджетування

 2 Ведення управлінського обліку в єдиній базі з бухгалтерським та податковим 
обліком
 2 Формування, розрахунок та контроль довільних взаємопов’язаних бюджетів
 2 Настроюванні види бюджетів і розширена аналітика
 2 Облік ведеться у урахуванням статей бюджету
 2 Консолідація даних у зведені бюджети
 2 Формування фінансового плану та аналіз виконання такого плану
 2 Складання кошторису і плану асигнувань, ведення реєстру розподілів відкритих 
асигнувань бюджетних установ, формування змін до кошторису та плану асигнувань

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ:



ФІНАНСОВЕ 
УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗ

 2 Формування, розрахунок та контроль довільних взаємопов’язаних бюджетів;
 2 Розробка фінансових планів (бюджетів);
 2 Ведення планових бюджетів, збір фактичних показників на основі проведень;
 2 Аналіз наявності і руху грошових засобів;
 2 Аналіз плану надходжень і витрат по рахунках;
 2 Складання кошторису і плану асигнувань, ведення реєстру розподілів відкритих 
асигнувань;
 2 Складання кошторисів заходів.

МОЖЛИВОСТІ
Визначте контекст, необхідний 

для фінансових рішень, і 
інформацію, необхідну для 

управління продуктивністю. Ви 
можете візуалізувати тенденції і 

моделювати вплив пропонованих 
змін, перетворюючи складні 

фінансові дані і дані про 
продуктивність в корисні 

аналітичні дані.



БЮДЖЕТУВАННЯ
 2 Настроюванні види бюджетів і розширена аналітика;
 2 Формування структури бюджету та показників;
 2 Моделювання сценаріїв;
 2 Консолідація даних в зведені бюджети;
 2 План-фактний аналіз виконання бюджетів;
 2 Керування бюджетним процесом;
 2 Створення зведених реєстрів бюджетної звітності по відповідних формах та 
аналітичних звітах для проведення аналізу шляхом розкриття складу показників 
зведеної звітності;
 2 Для статті бюджетів можна вказати: до десяти рівнів аналітик, ознаки кількісного 
або сумового обліку даних, валюту обліку;
 2 Формування бюджетів виконується за ключовими аналітичними реквізитами 
(Фонди, КПКВ, КЕКВ, Структурні одиниці, ЦФО, Проект) з подальшою можливістю 
їх консолідації або аналізу;
 2 З використанням системи «Документообіг та управління процесами» 
налаштовується погодження та затвердження бюджету в режимі реального часу;
 2 Створення маршруту погодження бюджету.

МОЖЛИВОСТІ

Спростіть процес складання 
бюджету та прогнозування. 

Уніфікуйте, координуйте етапи 
бюджетного процесу в єдиному 
просторі подій на підприємстві, 

щоб отримати чітку картину 
поточної і майбутньої фінансової 

ситуації на підприємстві.
Переглядайте інформацію за 

декількома відділами, центрам 
витрат або позиціях. Створюйте 

точні прогнози, вимірюючи і 
відстежуючи продуктивність, 
складаючи звіти і аналізуючи 
тенденції, а також поєднуючи 

аналіз історичних даних з 
майбутніми цілями.



БЮДЖЕТУВАННЯ

 👁 Налаштування та аналітика 
бюджетів



БЮДЖЕТУВАННЯ

 👁 Структура бюджетів 



БЮДЖЕТУВАННЯ

 👁 Відстеження бюджетного процесу
 👁 З підтримкою через web-клієнт



УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

ПІДСИСТЕМИ:

Облік кадрів

Облік праці

Облік грошового забезпечення

Облік речового забезпечення

 2 Організація - створення і ведення оргструктури, штатного розкладу, управління 
відрядженнями і кадровим резервом.
 2 Адміністрування - кадровий облік, розрахунок виплат, формування різноманітних 
пакетів звітності у всіх розрізах.
 2 Управління розвитком персоналу - підтримка систем «розкриття талантів», 
корпоративне навчання, підбір персоналу та утримання потрібних співробітників.
 2 Мотивація - управління політикою підвищення ефективності роботи, аналіз 
ефективності заходів, схеми кар’єрних сходів.
 2 Інформаційне забезпечення всіх процесів.

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ:



ОБЛІК КАДРІВ

 2 Проведення у повному обсязі кадрового документообігу та обліку на підприємстві у 
тому числі війсковий облік;
 2 Формування та проведення наказів;
 2 Формування та зберігання особових карток працівників;
 2 Зберігання історії зміни персональних відомостей про працівників;
 2 Автоматичний розрахунок основних та додаткових видів стажу роботи працівників;
 2 Штатний розпис. Планування ієрархічної структури організації та розстановка 
працівників за штатними позиціями;
 2 Облік внутрішнього і зовнішнього сумісництва, кандидатів на посаду, внутрішній і 
зовнішній кадровий резерв;
 2 Планування графіку відпусток;
 2 Оперативний розрахунок балансу відпусток працівників;
 2 Здійснення оперативного контролю присутності працівників в установі.

МОЖЛИВОСТІ

ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

   � Скорочення витрат на 
обслуговування кадрових 
процесів

   � Прискорення операцій 
кадрового обліку



 👁 Друкована форма наказу
 👁 Реєстр наказів

ОБЛІК КАДРІВ



ОБЛІК ОСОБОВОГО 
СКЛАДУ

Персональний, штатно-
посадовий і статистичний обліки 

створюють базу даних, яка 
забезпечує отримання інформації 

з питань укомплектованості 
військ, проходження служби 

військовослужбовцями і трудової 
діяльності працівників.

 2 Автоматичний розрахунок основних та додаткових видів стажу;
 2 Планування ієрархічної структури та розстановка персоналу за 
штатними позиціями;
 2 Своєчасне та достовірне відображення штатної і наявної 
чисельності особового складу, а також візуалізація кількісних і 
якісних змін;
 2 Формування актів перевірки стану обліку особового складу;
 2 Видача і облік довідок для призначення пільг членам сімей 
військовослужбовцям.

МОЖЛИВОСТІ



ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ

 👁 Типова форма П-2
 👁 Штатний розпис



ОБЛІК ПРАЦІ
 2 Розрахунок різних видів заробітної плати по підприємству. Перерахунок при внесені 
змін, у т.ч. заднім числом;
 2 Автоматичний розрахунок та перерахунок податків, утримань;
 2 Автоматичний розрахунок та перерахунок нарахування на заробітну плату;
 2 Отримання роз’яснення розрахунку для кожного нарахування, утримання, 
застосування пільги з податку;
 2 Автоматичне формування проводок;
 2 Формування довільних аналітичних довідок;
 2 Автоматичне розподілення сум нарахувань, податків, фондів по джерелам 
фінансування та економічним класифікатором витрат;
 2 Автоматичне формування документів на виплату через касу або банк (зарплати, 
авансу, відпусток, лікарняних, аліментів, тощо);
 2 Формування звітності згідно законодавства, експорт даних звітів для передачі до 
контролюючих органів.

МОЖЛИВОСТІ

ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

   � Ефективність використання 
трудових ресурсів

   � Підвищення трудової дисципліни
   � Зменшення часу на розрахунок 

зарплати



 👁 Аналітична розрахункова 
відомість

 👁 Розрахунковий лист

ОБЛІК ПРАЦІ



ГРОШОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Грошове забезпечення 
військовослужбовців — це 

гарантовані державою грошові 
кошти, які стимулюють 

кваліфіковані військові кадри. 
Його визначають залежно від 

посади, військового звання, 
тривалості, інтенсивності та умов 

військової служби, кваліфікації. 
Крім того, військовослужбовці 

можуть отримувати й доплати за 
науковий ступінь, вчене звання, 

почесне чи спортивне звання.

 2 Автоматичне формування проводок;
 2 Формування грошового атестату;
 2 Автоматичний розрахунок та перерахунок;
 2 Автоматизація обліку карток щодо розміру грошового забезпечення; 
 2 Можливість визначити розмір грошового забезпечення та його 
складових на визначену дату; 
 2 Автоматичне формування довідок про розмір грошового 
забезпечення, яке враховується для перерахунку пенсії; 
 2 Формування довільних аналітичних довідок;
 2 Формування звітності згідно законодавства, експорт даних звітів для 
передачі до контролюючих органів;
 2 Ведення єдиного реєстру нарахувань та утримань грошового 
забезпечення та підйомної допомоги.

МОЖЛИВОСТІ



ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 👁 По видам оплат
 👁 Друкована форма 5-го ордера



ОБЛІК РЕЧОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Облік забезпечення потреб 
військовослужбовців Збройних 

Сил України в обмундируванні, 
взутті, теплих і постільних 

речах, спорядженні, предметах 
індивідуального захисту, 

санітарно-господарському майні.

 2 Швидкий розрахунок речового майна згідно норм, облік видачі 
належних позицій;
 2 Розрахунок компенсації або утримання при звільненні;
 2 Ефективне фінансове планування та подання встановленої 
звітності за статтями кошторису Міністерства оборони України 
на речове забезпечення;
 2 Зручна організація та ведення обліку і звітності речової служби;
 2 Організація контролю за витратами матеріальних засобів і 
бюджетних асигнувань, передбачених на речове забезпечення;
 2 Формування довідки про вартість речового майна, що належить 
до видачі.



ОБЛІК РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 👁 Інформативна картотека
 👁 Налаштування норм
 👁 Швидкий вибір номенклатури



ОБЛІК РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 👁 Формування атестату
 👁 Редагування норм забезпечення



УПРАВЛІННЯ 
АВТОГОСПОДАРСТВОМ

 2 Формування оперативного плану перевезень, планування виїздів;
 2 Формування подорожніх листів;
 2 Проведення обліку роботи водіїв, зокрема нарахування заробітної плати на підставі 
подорожніх листів;
 2 Формування заявки на перевезення; 
 2 Ведення обліку наявності та роботи автотранспорту, в тому числі надання 
транспортних послуг;
 2 Проведення обліку акумуляторів та пробігу автомобільних шин;
 2 Проведення обліку палива і паливно-мастильних матеріалів;
 2 Проведення планування технічного обслуговування автомобілів.

МОЖЛИВОСТІ
ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

 👁 Зростає коефіцієнт технічної 
готовності транспорту

 👁 Скорочення простоїв техніки
 👁 Зменшення витрат на запчастини і 

ремонти

Слідкуйте за обслуговуванням автопарку, максимізуючи час безвідмовної роботи, 
ефективність та продовжуючи термін корисного використання ваших автомобілів та 
обладнання. Керуйте запасами свого автопарку, профілактичним обслуговуванням, 
ремонтом, робочими замовленнями, паливом, шинами тощо.



УПРАВЛІННЯ 
ЗАПАСАМИ

 2 Ведення обліку запасів в розрізі місць зберігання та матеріально-відповідальних 
осіб, по партіях, довільних характеристиках та з використанням штрих-кодів, тощо;
 2 Контроль термінів придатності;
 2 Облік споживчих характеристик товару (сорт, колір, розмір тощо);
 2 Ведення обліку запасів, прийнятих і переданих на консигнацію і відповідальне 
зберігання;
 2 Довільне обрання методу оцінювання запасів, як в цілому для підприємства, так і 
для кожного місця зберігання;
 2 Проведення інвентаризації, переоцінки, комплектації запасів;
 2 Формування собівартості запасів з урахуванням різних витрат;
 2 Складання звітів по надходженню, переміщенню і вибуттю запасів в різних аспектах.

МОЖЛИВОСТІ

ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

   � Збільшення пропускної 
здатності складів

   � Прискорення швидкості підбору 
замовлень

   � Зменшеня кількості помилок 
при складанні замовлень



УПРАВЛІННЯ 
ЗАКУПКАМИ

 2 Формування замовлень постачальникам на поставки товарів і надання послуг;
 2 Реєстрація товарних накладних постачальників на поставку товарів;
 2 Реєстрація рахунків – накладних постачальників і ведення розрахунків по 
рахункам- накладним;
 2 Облік повернень товару постачальникам;
 2 Облік розрахунків по консигнації;
 2 Реєстрація надходження товару з митних складів;
 2 Ведення бухгалтерського обліку по закупкам;
 2 Визначення потреби в матеріалах, планування закупок та підготовки даних для 
створення документів закупки

МОЖЛИВОСТІ

ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

   � Зниження інцидентів із 
постачальниками

   � Швидкість закупівельних процесів
   � Зменшення закупівельних витрат



УПРАВЛІННЯ 
КУРСАНТАМИ

 2 Вирішення завдання обліку і управління даними про курсантів;
 2 Ведення документообігу по особовому складу від вступу до закінчення навчального 
закладу (в тому числі відрахування, відновлення, академічні відпустки);
 2 Ведення особової справи, формування наказів по курсантам (в тому числі про 
переведення на наступний курс / навчальний період);
 2 Призначення стипендії (соціальна, академічна, і т.д.);
 2 Розрахунок стипендії, інших нарахувань;
 2 Формування графіків екзаменаційної сесії;
 2 Формування екзаменаційних відомостей, ведення обліку результатів іспитів і 
заліків, облік оцінок успішності курсантів;
 2 Формування звітності згідно законодавства;
 2 Опрацювання відомості по успішності.

МОЖЛИВОСТІ

ISpro: Управління курсантами 
- рішеня для життєвого циклу 

курсантів підготовчих та вищих  
військових навчальних закладів. 



УПРАВЛІННЯ 
БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

 2 Аналіз, контроль і порядок виконання бізнес-процесів
 2 Підтримка нотації BPMN
 2 Експорт / Імпорт бізнес-процесів з інших систем стандарту BPMN 2.0
 2 Наявність системних процесів
 2 Деталізація і настройка елементів процесу через вбудовану панель налаштувань
 2 Автоматична перевірка якості
 2 Управління доступом, призначення виконавців
 2 Акцент уваги на взаємозв’язках між її елементами
 2 Налаштування сповіщень, позначення циклічних подій, інтервалів часу
 2 Автоматичний запуск процесу ескалації при перевищенні терміну виконання 
завдання.

МОЖЛИВОСТІ
Ispro:BPMS - це готове рішення 

для автоматизації бізнес-процесів 
дозволяє успішно виконувати 
поточні завдання, ефективно 

розподіляти їх і планувати 
завдання конкретно під кожну 
мету в рамках всієї організації. 



УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

Використовуйте галузеві 
стандартні та високопродуктивні 

графічні представлення BPMN 
для моделювання рішень 
та бізнес-правил, а потім 

перевіряйте та виконуйте ці 
рішення, використовуючи реальні 

дані, без налаштування або 
підтримки з боку ІТ.



БІЗНЕС АНАЛІТИКА 
(BUSINESS INTELLIGENCE)

 2 Добре продумані і прості у використанні інструменти.
 2 Різноманітні варіанти візуалізації.
 2 Попередньо налаштовані інформаційні панелі.
 2 Доступні шаблони для фінансових показників і зведених даних.
 2 Інтегровані інструменти для деталізації даних.
 2 Швидкі рішення, засновані на фактах.

МОЖЛИВОСТІ

Завдяки розширеній аналітиці всі ключові особи, які приймають рішення, можуть швидко 
знаходити відповіді на питання, оцінювати стан організації та робити прогнози.

ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

   � Зниження витрат на збір і обробку 
інформації

   � Підвищення рівня оперативності 
підготовки управлінських рішень



BUSINESS INTELLIGENCE

Приймайте кращі, більш 
обґрунтовані рішення, отримуючи 

доступ до статистики в режимі 
реального часу на єдиній 

масштабованій платформі.



ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ УВАГУ!

Paper-Plane

ENVELOPE-OPEN

MAP

+38 063 454 88 90
+38 044 206 72 33

sale@ispro.ua

м. Київ, вул. Верховинна, 34

З                            КЕРУЙТЕ ЕФЕКТИВНО!


