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ГНУЧКА ERP
для мінливого світу
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ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС»

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

 З 1990 Р.

 БІЛЬШ 90 ДИЛЕРІВ

НА РИНКУ РОЗРОБКИ ІТ-ПРОДУКТІВ

ДИЛЕРСЬКА МЕРЕЖА

За результатами національного 
рейтингу «Вибір року 2020», програмний 

продукт ISpro отримав нагороду, як 
українська ERP-система року. 
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Клієнти ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС»

ПРОМИСЛОВІСТЬ І ВИРОБНИЦТВО ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ 
СТРУКТУРИ

ОСВІТА ТА КУЛЬТУРА

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

БАНКИ І СТРАХОВІ КОМПАНІЇ

ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ

ДП «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК»
ДП «УДВП ІЗОТОП»
Рівненська АЕС
ВАТ “Лтава” (м. Полтава)
ВАТ “Київський меблевий комбінат” (м. Київ)
ВАТ “Турбоатом” (м. Харків)
ВАТ “УХЛ-Маш” (м. Київ)
ЗАТ “Полтавський завод продтоварів “Світанок”
ЗАТ “Фірма «Полтавпиво” (м. Полтава)
Компанія Єврокар
ПАТ “Склоприлад” м.Лохвиця
ТОВ “Гроклін-Карпати” (м. Ужгород)
ТОВ “Пірана” (м. Харків)
ВАТ “Полтавський домобудівний комбінат” (м. Полтава)
ВАТ “Південний Гірничо-збагачувальний комбінат” (м. Кривий Ріг)
ДП “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” 
імені академіка О.Г.Івченка”

Генеральній офіс прокурора
ГФДС Кабінету Міністрів України
Державна податкова служба України
Державна Судова Адміністрація і всі суди України
Міністерство закордонних справ України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство фінансів України
Рахункова палата ВРУ
РНБО України
Фонд державного майна України
Центральна виборча комісія

Академія прокуратури (м. Київ)
Запорізький державний медичний університет
Київський геологорозвідувальний технікум (м. Київ)
Київський зоопарк
КНЕУ ім. В.Гетьмана (м. Київ)
Київський університет культури і мистецтв (м. Київ)
Полтавський академічний обласний театр ляльок
Полтавський державний педагогічний університет 
імені В.Г.Короленка
Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка
Полтавський український музично-драматичний театр 
імені Н.В. Гоголя
Прикарпатський національний університет імені 
В.Стефаника
Українська академія банківської справи (м. Київ)

ВАТ АК Київводоканал
ГК УкрСпецЕкспорт (м. Київ)
Готель “Україна”
ЗАТ “КИЙ АВІА” (м. Київ)

АБ Укргазбанк (м. Київ)
АБ Укрсоцбанк (м. Київ)
АК УкрСибБанк (м. Київ)
ВАТ Фортуна-банк (м. Київ)
ЗАТ Альфа-Банк (м. Київ)
МТБ БАНК
ТОВ “КБ Євробанк”

Автобаза управління справами Апарату Верховної Ради України
УДППЗ Укрпошта (м. Київ)
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.NET CORE 3.1

.NET CORE MVC RAZOR

.NET CORE API

.NET CORE EF

MSSQL 2012+
ORACLE 12
POSTGRESQL 12+

JS, CSS, HTML
ANGULAR 5-12
NODE JS

Технологічний стек
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Безпека

 ☑ Встановлено найкраще обладнання від Cisco для покращення 
захисту інфраструктури;
 ☑ Використано SIEM рішення моніторингу інцидентів від IBM;
 ☑ Впроваджено систему захисту NGFW на базі рішення Palo Alto;
 ☑ На всіх комп’ютерах розробників розгорнуто проактивний 
захист від кібератак на базі продукту “Romad”;
 ☑  Побудовано процеси безпечної розробки програмного 
забезпечення на базі методології QWASP SAMM;
 ☑ 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.

Щодня ми покращуємо нашу систему безпеки. Впроваджені 
необхідні технічні рішення та обладнання:

Експертний висновок Державної 
служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України. Рівень 
захисту інформації Г-3.
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Механізми інтеграції

ПІДТРИМКА ЕКСПОРТУ ДАНИХ 

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

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.
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Види доступу до ISpro

Класичні ERP були розроблені для настільних комп’ютерів, але сучасна ERP призначена для ноутбуків, мобільних 
пристроїв і планшетів. У міру того як ваші команди стають більш розподіленими, ваші основні бізнес-процеси також 
повинні виконуватись незалежно від пристроїв та розташування співробітників.

Десктопна система ISpro Веб-система ISproМобільні додатки
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Варіанти розгортання

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ

 ☑ Доступ до інформації та контроль 24/7;
 ☑ Побудова гнучкою аналітики;
 ☑ Оцінка діяльність підрозділів;
 ☑ Економія коштів;
 ☑ Цілісність інформації;
 ☑ Консолідована звітність;
 ☑ Безпека даних;
 ☑ Уніфікація даних;
 ☑ Інтеграція з державними інформаційними системами

 ☑ Централізоване розгортання: традиційний 
метод розгортання чисто веб-рішень через 
централізовану структуру.
 ☑ Децентралізоване розгортання: підтримує 
децентралізоване розгортання функціональності 
ISpro і багаторівневу синхронізацію для 
розгалужених систем в ситуаціях, коли 
підключення до мережі нестабільне або відсутнє.
 ☑ Гібридне розгортання: підтримує комбінований 
підхід, який може включати регіональні центри.

ISpro підтримує наступні варіанти 
розгортання, щоб забезпечити гнучкість 
для будь-якої структури: Централізована система - єдиний інформаційний 

простір ефективного управління всіма ресурсами 
підприємства, його підрозділів і філій. 
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Впровадження

ВПРОВАДЖЕННЯ МОЖЕ ВКЛЮЧАТИ 
НАСТУПНІ ВИДИ РОБІТ

 ☑ Встановлення Комплесу на сервері і робочих станціях;
 ☑ Налаштування систем Комплексу відповідно до облікової 
політики підприємства;
 ☑ Імпорт наданих Замовником даних (у погодженому форматі);
 ☑ Навчання персоналу, який буде вести облікові операції і 
обслуговувати програмний комплекс. Дослідно-промислова 
експлуатація в рамках контрольних прикладів або при 
паралельному веденні обліку в ISpro та існуючих засобах 
автоматизації або на реальних даних;
 ☑ Окрім впровадження Комплексу в цілому та її окремих систем, 
існує можливість доопрацювання програмного комплексу 
під специфіку Замовника на підставі Технічного завдання за 
окремою угодою;
 ☑ Впровадження ISpro може проводитися по окремих ділянках 
обліку поетапно, наприклад починаючи з підсистеми облік 
заробітної плати, потім – облік запасів і грошових коштів тощо.

Кожен наш проект, поряд з 
впровадженням інформаційних 
технологій, включає методологічну 
та експертну підтримку Замовника. 
Адже у нашій команді розробники тісно 
співпрацюють з провідними фахівцями 
буквально у всіх сферах фінансово-
господарської діяльності.
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Навчання

ВАРІАНТИ НАВЧАННЯ

 ☑ Планове очне навчання в групах для фахівців компаній-
партнерів за домовленістю;
 ☑ Навчання клієнтів відповідно до договорів впровадження, 
найважливіша частина якого проводиться безпосередньо на 
робочих місцях і конкретних прикладах;
 ☑ На курсах – окремо від впровадження системи, результатом 
якого стане отримання сертифікату про успішне закінчення 
курсів;
 ☑ Дистанційне навчання на сайті, відео та методологічні 
матеріали по модулям системи, проведення вебінарів. Також 
доступні навчальні матеріали на YouTube-каналі.

Для успішного навчання роботі з 
Комплексом і формування практичних 
навичок вправного користувача, ми 
пропонуємо різні види навчання для 
установ та організацій, партнерів та 
бізнесу.
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Бухгалтерський
облік та управління
фінансами

Управлінський
облік

Управління
людським
капіталом

Управління
ланцюгом
поставок

Управління
відносинами
з клієнтами

Управління
життєвим циклом
студентів

Управління
комунальними
послугами

Облік та оподаткуванняФінансове планування та аналіз

Бюджетування

Управління закупками

Управління виробництвом
Управління замовленнями

Управління запасами

Облік речового забезпечення

Управління автогосподарством

Управління перевезеннями

Облік основних засобів

Керування фінансовими розрахунками

Система управління контрактами

Розрахунки з контрагентами

Управління персоналом

Система обліку праці

Система управління кандидатами

Система управління талантами

Документообіг та
бізнес-процеси

Документообіг

Бізнес-процеси

Системи у складі Комплексу ISpro
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Бухгалтерський облік
та управління 
фінансами

Наші продукти у сфері обліку та фінансів дозволяють 
сформувати повну фінансову картину, яка допоможе 
приймати оптимальні рішення. Щоб швидше реагувати 
на постійно мінливі умови, ви отримаєте повне уявлення 
про фінансовий стан і результати.
А завдяки автоматизованим фінансовим звітам 
організації можуть зекономити дорогоцінний час і 
ресурси, значно скоротити кількість ручних помилок і 
знизити експлуатаційні витрати. 
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Які задачі вирішує 
система?

 � Ведення оперативного, бухгалтерського , податкового 
обліків в єдиній базі. Усі види обліку ведуться паралельно.

 � Можливість ведення бухгалтерського обліку відповідно до 
міжнародних стандартів 

 � Формування договорів в розрізі видів діяльності, розрахунок 
штрафних санкцій 

 � Формування похідних документів на підставі договорів, 
оперативний контроль взаєморозрахунків

 � Аналіз розрахунків за договорами в цілому і по кожній 
операції окремо

 � Облік грошових коштів в розрізі договорів та інших 
аналітичних даних, у т.ч. у різних валютах

 � Облік активів підприємства у всіх видах обліку з урахуванням 
типу підприємства (бюджетне/госпрозрахункове)

Бухгалтерський облік та управління фінансами
Управління відносинами з клієнтами
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0% 100%

99%

0% 100%

62%

Рівень достовірності 
інформації

Скорочення терміну 
підготовки податкової 

звітності

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

Облік та оподаткування

МОЖЛИВОСТІ

Бухгалтерський облік та управління фінансами
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Облік та оподаткування
Бухгалтерський облік та управління фінансами

 ☑ Підсистема Головна книга
 ☑ Керування доступом
 ☑ Початковий баланс
 ☑ Головний журнал
 ☑ Головна книга
 ☑ Оборотно – сальдовий баланс
 ☑ Оборотні відомості
 ☑ Відомості аналітичного обліку
 ☑ Бухгалтерська довідка Ф-1
 ☑ Бухгалтерська довідка Ф-2
 ☑ Керування періодами

 ☑ Меморіальні ордери
 ☑ Регламентована звітність
 ☑ Звіти
 ☑ Закриття року
 ☑ Загальні відомості
 ☑ Майстер закриття року
 ☑ Підсистема Книга покупок/продажів
 ☑ Керування доступом
 ☑ Картотека податкових зобов’язань
 ☑ Картотека податкового кредиту

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ ПІДСИСТЕМИ
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Облік та оподаткування
Бухгалтерський облік та управління фінансами

Початковий баланс Головна книга
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Облік та оподаткування
Бухгалтерський облік та управління фінансами

Оборотно - Сальдовий 
баланс

Бухгалтерська довідка 
Ф-1
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0% 100%

35%

0% 100%

70%

Підвищення 
оперативності обліку

Мінімізація помилок 
обліку

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

Облік основних засобів

МОЖЛИВОСТІ

Бухгалтерський облік та управління фінансами
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Облік основних засобів
Бухгалтерський облік та управління фінансами

 ☑ Керування доступом
 ☑ Картотека основних засобів
 ☑ Документи руху ОЗ
 ☑ Відомість інвентаризації ОЗ
 ☑ Відомість переоцінки ОЗ
 ☑ Податковий облік ремонтних витрат
 ☑ Розрахунок амортизації
 ☑ Розрахунок управлінської амортизації
 ☑ Керування періодами
 ☑ Звіти
 ☑ Облік державного майна

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ ПІДСИСТЕМИ

планування

утилізація придбання

експлуатаціяобслуговування
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 ☑ Інвентаризація запасів;
 ☑ Інвентаризація основних засобів;
 ☑ Номенклатура;
 ☑ Запаси;
 ☑ Картотека основних засобів;
 ☑ Звіти;
 ☑ Синхронізація.

ISpro: InStock

РОЗДІЛИ ДОДАТКУ: ЗАВАНТАЖИТИ:

Мобільні додатки

ISpro: InStock має широкий функціонал і використовується для приведення у 
відповідність даних про наявність запасів, матеріалів та основних засобів, які є в 
Комплексі, з фактичною їх наявністю на складах та матеріально відповідальних осіб, а 
також для забезпечення достовірності обліку і фінансового контролю господарської 
діяльності організації.



21

0% 100%

70%

0% 100%

45%

Ріст швидкості 
підготовки касових 

документів

Зменшення терміну 
підготовки звітності по 

залишкам

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

Керування фінансовими розрахунками

МОЖЛИВОСТІ

Бухгалтерський облік та управління фінансами
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Керування фінансовими розрахунками
Бухгалтерський облік та управління фінансами

 ☑ 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
 ☑ Звіти

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ ПІДСИСТЕМИ
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0% 100%

65%

0% 100%

70%

Зменшення прострочок 
виконання договорних 

операцій

Прискорення формування 
документів на підставі 

договорів

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

Система управління контрактами

МОЖЛИВОСТІ

Бухгалтерський облік та управління фінансами
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Система управління контрактами
Бухгалтерський облік та управління фінансами

 ☑ Налаштування договорів
 ☑ Картотека обліку договорів
 ☑ Облік розрахунків по договорах
 ☑ Зведений облік розрахунків по 
договорах

 ☑ Кореспонденція по договорах
 ☑ Картотека обліку взаєморозрахунків
 ☑ Документи інвентаризації розрахунків
 ☑ Реєстр зобов’язань
 ☑ Звіти

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ ПІДСИСТЕМИ
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0% 100%

80%

0% 100%

30%

Швидкість проведення 
взаєморозрахунків

Зниження ризику 
виникнення безнадійної 

заборгованості

 ☑ Оперативний контроль взаєморозрахунків;
 ☑ Підготовка оборотних відомостей по обліку взаєморозрахунків, відомостей 
дебіторської та кредиторської заборгованості;
 ☑ Детальний аналіз взаєморозрахунків за документами;
 ☑ Формування вимог на погашення дебіторської заборгованості;
 ☑ Проведення взаємозаліків;
 ☑ Ведення реєстрів юридичних та фінансових зобов’язань, передача документів до 
органів казначейства.

Розрахунки з контрагентами

МОЖЛИВОСТІ

Бухгалтерський облік та управління фінансами
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Управлінський
облік

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.
Створюйте точні прогнози, вимірюючи і 
відстежуючи продуктивність, складаючи звіти і 
аналізуючи тенденції, а також поєднуючи аналіз 
історичних даних з майбутніми цілями.
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Які задачі вирішує 
система?

 � Ведення управлінського обліку в єдиній базі з 
бухгалтерським та податковим обліком

 � Формування, розрахунок та контроль довільних 
взаємопов’язаних бюджетів

 � Настроюванні види бюджетів і розширена аналітика

 � Облік ведеться у урахуванням статей бюджету

 � Консолідація даних у зведені бюджети

 � Формування фінансового плану та аналіз виконання 
такого плану

 � Складання кошторису і плану асигнувань, ведення 
реєстру розподілів відкритих асигнувань бюджетних 
установ, формування змін до кошторису та плану 
асигнувань

Управлінський облік
Управління відносинами з клієнтами
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0% 100%

80%

0% 100%

55%

Точність планування

Зменшення часу 
підготовки аналізу

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

Фінансове планування та аналіз

МОЖЛИВОСТІ

Управлінський облік
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Фінансове планування та аналіз
Управлінський облік

Формування таблиці  
Рух грошових коштів
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0% 100%

65%

0% 100%

80%

Скорочення часу 
підготовки бюджету

Зменшення помилок 
 при консолідації

 ☑ Настроюванні види бюджетів і розширена аналітика;
 ☑ Формування структури бюджету та показників;
 ☑ Моделювання сценаріїв;
 ☑ Консолідація даних в зведені бюджети;
 ☑ План-фактний аналіз виконання бюджетів;
 ☑ Керування бюджетним процесом;
 ☑ Обороти однієї статті, можуть змінювати кілька інших статей або залишкових 
показників бюджетів;
 ☑ Для статті бюджетів можна вказати: до десяти рівнів аналітик, ознаки кількісного 
або сумового обліку даних, валюту обліку;
 ☑ Формування бюджетів виконується за ключовими аналітичними реквізитами 
(Фонди, КПКВ, КЕКВ, Структурні одиниці, ЦФО, Проект) з подальшою 
можливістю їх консолідації або аналізу;
 ☑ З використанням системи «Документообіг та управління процесами» 
налаштовується погодження та затвердження бюджету в режимі реального часу;
 ☑ Створення маршруту погодження бюджету.

Бюджетування
МОЖЛИВОСТІ

Управлінський облік
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Відстеження 
бюджетного процесу

Структура бюджетів 

Бюджетування
Управлінський облік
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З підтримкою через web-клієнт

Бюджетування
Управлінський облік



33

Управління 
людським 
капіталом

Удосконалюйте планування вашого 
найскладнішого і важливого активу - ваших 
співробітників. За допомогою наших 
інноваційних рішень у сфері управління 
людським капіталом, ви можете на третину 
прискорити операції кадрового обліку, 
знизити складні ручні обчислення змінних 
витрат на персонал і приймати обґрунтовані 
рішення завдяки сценаріям планування 
інвестицій в персонал. 

HCM
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Які задачі вирішує 
система?

 � Організація - створення і ведення оргструктури, 
штатного розкладу, управління відрядженнями і 
кадровим резервом.

 � Адміністрування - кадровий облік, розрахунок виплат, 
формування різноманітних пакетів звітності у всіх 
розрізах.

 � Управління розвитком персоналу - підтримка систем 
«розкриття талантів», корпоративне навчання, підбір 
персоналу та утримання потрібних співробітників.

 � Мотивація - управління політикою підвищення 
ефективності роботи, аналіз ефективності заходів, 
схеми кар’єрних сходів.

 � Інформаційне забезпечення всіх процесів.

Управління людським капіталом
Управління відносинами з клієнтами
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0% 100%

16%

0% 100%

28%

Скорочення витрат на 
обслуговування кадрових 

процесів

Прискорення операцій 
кадрового обліку

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

Управління персоналом

МОЖЛИВОСТІ

Управління людським капіталом
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Управління персоналом
Управління людським капіталом

 ☑ Довідник окладів
 ☑ Довідник тарифних коефіцієнтів
 ☑ Довідник відсотків нарахувань
 ☑ Довідник схемних окладів
 ☑ Напрями діяльності
 ☑ Особові картки працівників
 ☑ Накази

 ☑ Табель обліку робочого часу
 ☑ Розпорядження
 ☑ Протокол комісії із соцстрахування
 ☑ Графік відпусток
 ☑ Штатний розпис
 ☑ Звіти
 ☑ Диспетчер обліку часу

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ ПІДСИСТЕМИ
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0% 100%

14%

0% 100%

60%

Ефективність 
використання трудових 

ресурсів

Зменшення часу на 
розрахунок зарплати

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

Система обліку праці

МОЖЛИВОСТІ

Управління людським капіталом
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 ☑ Довідник графіків і режимів 
роботи
 ☑ Довідник тарифних сіток
 ☑ Довідник тарифних ставок
 ☑ Єдина тарифна сітка
 ☑ Операційно-трудові нормативи
 ☑ Таблиця прожиткового мінімуму
 ☑ Таблиця мінімальної зарплати
 ☑ Таблиця границі 
малозабезпеченості
 ☑ Таблиця індексу споживчих цін
 ☑ Картотека
 ☑ Особові рахунки працівників

 ☑ Розрахунковий лист
 ☑ Штатний розпис спрощений
 ☑ Персональний кабінет працівника
 ☑ Заявки на надання довідок
 ☑ Документи
 ☑ Табель обліку робочого часу
 ☑ Документи
 ☑ Універсальний документ
 ☑ Тарифікація навчальних закладів 
 ☑ Тарифікація медичних установ
 ☑ Відомості на виплату
 ☑ Платіжні відомості
 ☑ Списки на перерахування

 ☑ Результати розрахунку
 ☑ Зведений реєстр документів
 ☑ Аналітична розрахункова 
відомість
 ☑ Довідка Форма 1ДФ
 ☑ Єдиний соціальний внесок
 ☑ Статистична звітність
 ☑ Звіти
 ☑ Централізований розрахунок 
зарплати
 ☑ Періоди
 ☑ Керування обліковими періодами

Система обліку праці
Управління людським капіталом

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ ПІДСИСТЕМИ
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Система обліку праці
Управління людським капіталом

Інтерфейс «Облік праці і 
заробітної плати»
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0% 100%

25%

0% 100%

60%

Зниження вартості 
закриття вакансії

Швидкість закриття 
вакансії

 ☑ Облік претендентів на вакансії підприємства
 ☑ Підбір кандидатів за різними параметрами
 ☑ Облік та формування заявок на заповнення вакансії (на підбір кандидата)
 ☑ Оформлення заявок на узгодження претендента
 ☑ Оцінювання претендентів, складання профілю компетенцій
 ☑ Затвердження остаточного претендента на посаду співробітника, 
успадкування даних претендента в картку співробітника Комплексу ISpro
 ☑ Парсинг (імпорт) резюме з текстових файлів і job-сайтів
 ☑ Реєстр кандидатів, які закріплені за вакансіями
 ☑ Реєстр кандидатів, які в резерві
 ☑ Формування профілю кандидата 

Система управління кандидатами

МОЖЛИВОСТІ

Управління людським капіталом
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Створення вакансії Картка кандидата

Система управління кандидатами
Управління людським капіталом
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0% 100%

25%

0% 100%

60%

Зниження вартості 
закриття вакансії

Швидкість закриття 
вакансії

 ☑ Система самообслуговування співробітників, календар подій підрозділу та 
підприємства, аналіз процесів діяльності підлеглих;
 ☑ HR-процеси: заявки на відпустку, відрядженя, редагування штатного розкладу, 
узгодження обхідного листа, узгодження зміни заробітної плати;
 ☑ Управління цілями і компетенціями: формування картки посади та кваліфікації 
співробітника/претендента, оцінювання та аналіз відповідності кваліфікації;
 ☑ Оцінка персоналу: заповнення оцінювальних форм, формування рішення 
комісії, звітність;
 ☑ Адаптація, навчання і розвиток персоналу: облік навчальних заходів та курсів, 
призначення програм адаптації для нових співробітників;
 ☑ Опитування: створення і/або імпорт анкет/ опитувань, календар опитувань: 
призначення регулярних опитувань, виведення результатів проведених 
опитувань;
 ☑ Статистика по HR-процесам. Звіти по кандидатам. Управлінська звітність по 
виконанню цілей. Звітність за компетенціями, ключовим співробітникам.

Система управління талантами

МОЖЛИВОСТІ

Управління людським капіталом
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Система управління талантами
Управління людським капіталом

 ☑ Система самообслуговування співробітників
 ☑ Управління цілями і компетенціями
 ☑ Оцінювання персоналу
 ☑ Адаптація, навчання і розвиток персоналу
 ☑ Опитування персоналу
 ☑ Моніторинг співробітників
 ☑ Статистика і звітність по персоналу

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ ПІДСИСТЕМИ
Пошук і підбір 
претендентів

Звільнення 
співробітників

Адаптація 
нових 

співробітників

Навчання і розвиток 
персоналу

Трудова 
діяльність
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 ☑ Містить всі функції рядового співробітника
 ☑ Сервіси HR-процесів (заявки по підлеглим, зміни штатного розпису та підбір персоналу
 ☑ Аналіз кваліфікації, компетенцій та цілей підлеглих на підставі проведеної оцінки персоналу
 ☑ Аналіз процесів діяльності підлеглих
 ☑ Звіти з розвитку та навчання підлеглих
 ☑ Перегляд профілів підлеглих та штатного розпису підрозділу.

Система самообслуговування співробітників

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КАБІНЕТ КЕРІВНИКА

Система управління талантами

 ☑ Особиста сторінка співробітника (основні відомості та профіль таланту) 
 ☑ Домашня сторінка відомостей про підрозділ та його діяльність, місце та роль 
в організаційній структурі підприємства
 ☑ Календар подій підрозділу та підприємства
 ☑ Розвиток та навчання
 ☑ Сервіси HR-процесів (заяви, заявки та форми)

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КАБІНЕТ РЯДОВОГО СПІВРОБІТНИКА
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Система самообслуговування співробітників
Система управління талантами

Профіль 
співробітника 

через веб-клієнт
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 ☑ Ведення довідника цілей
 ☑ Встановлення цілей згідно організаційної структури підприємства, а також 
окремим співробітникам
 ☑ Встановлення статусів цілей та моніторинг досягнення цілей
 ☑ Ведення довідника-каталогу компетенцій
 ☑ Формування картки посади та кваліфікації співробітника/претендента
 ☑ Оцінювання та аналіз відповідності кваліфікації співробітника/претендента
 ☑ Керування кар’єрним зростанням, в т.ч. наступництва, намірів кандидата та 
рекомендацій керівника
 ☑ Організація наступництва, підбір співробітників необхідної кваліфікації, 
надання рекомендацій щодо заходів розвитку та навчання

Управління цілями і компетенціями

МОЖЛИВОСТІ

Система управління талантами



47

Управління цілями і компетенціями
Система управління талантами

Архів цілей

Створення 
реальної цілі
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0% 100%

30%
Витрати на оцінку 

(атестацію) 
співробітника

 ☑ Розробка моделей компетенцій, індикаторів, питань;
 ☑ Створення в програмі заходів з оцінки «360 градусів»;
 ☑ Визначення учасників процедури оцінки;
 ☑ Інформаційна розсилка учасникам;
 ☑ Заповнення анкети в системі;
 ☑ Аналіз результатів і звітність;
 ☑ Розсилка результатів учасникам заходу;
 ☑ Формування індивідуальних планів розвитку.

Оцінка ґрунтується на відгуках співробітників, колег і керівників. Це дає більш всебічне і 
цілісне уявлення про загальну продуктивність співробітника.

Така оцінка має ряд переваг:
   ⚪ всебічна оцінка ділових якостей співробітника;
   ⚪ вимір компетенції працівника;
   ⚪ надання зворотного зв’язку про те, як інші сприймають співробітника.

Оцінювання персоналу

МОЖЛИВОСТІ

Система управління талантами
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Оцінювання персоналу
Система управління талантами
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0% 100%

12%

0% 100%

25%

Ріст коефіцієнту 
розвитку людського 

капіталу

Зменшення витрат 
на навчання на одного 

співробітника

 ☑ Облік навчальних заходів та курсів
 ☑ Призначення програм адаптації для нових співробітників, в т.ч. при переведенні
 ☑ Надання рекомендацій щодо розвитку співробітників на підставі оцінки при 
аналізі кваліфікації співробітника
 ☑ Проведення реєстрації співробітників на захід з можливістю встановлення 
пріоритету проходження та запис у чергу
 ☑ Виведення результатів проходження заходів навчання
 ☑ Організація процесу навчання, створення робочого простору для коуча/тренера, 
облік занять, ведення журналу оцінок

Адаптація, навчання і розвиток персоналу

МОЖЛИВОСТІ

Система управління талантами
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Адаптація, навчання і розвиток персоналу
Система управління талантами

Модуль навчання
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 ☑ Створення і/або імпорт анкет/ опитувань
 ☑ Оформлення стандартних опитувань: опитування задоволеності і залученості
 ☑ Можливість використання різноманітних видів шкали вимірювання в питаннях
 ☑ Можливість використання типових і довільних варіантів відповідей у питаннях
 ☑ Можливість проведення анонімних опитувань
 ☑ Календар опитувань: призначення регулярних опитувань, наприклад, раз на півроку
 ☑ Виведення результатів проведених опитувань

Опитування персоналу

МОЖЛИВОСТІ

Система управління талантами
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 ☑ Моніторинг настрою співробітників за допомогою 
емодзі з можливістю залишити коментар
 ☑ Аналіз відділом HR статистики моніторингу 
настрою за фільтрами (по періоду збирання даних, 
посаді, підрозділу, структурній одиниці)

Моніторинг співробітників

МОЖЛИВОСТІ

Система управління талантами
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 ☑ Статистика по HR-процесам: загальної кількості, за видами, тривалість узгодження
 ☑ Звіти по кандидатам та претендентам
 ☑ Управлінська звітність по виконанню цілей по співробітникам, підрозділам, в цілому по підприємству
 ☑ Звіти за компетенціями, по ключовим співробітникам, по/щодо наступництву
 ☑ Статистика за результатами оцінки співробітника
 ☑ Статистика та звіти по заходам навчання та розвитку персоналу

Статистика і звітність по персоналу

МОЖЛИВОСТІ

Система управління талантами
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 ☑ Адресна книга;
 ☑ Синхронізація.

ISpro: Link

РОЗДІЛИ ДОДАТКУ: ЗАВАНТАЖИТИ:

Мобільні додатки

ISpro: Link - мобільний додаток, завдяки якому можна отримати швидкий доступ до 
контактної інформації співробітників і корпоративного зв’язку на підприємстві. Додаток, 
містить всі контактні дані співробітників і допоможете швидко зв’язатися з ними - всі 
контакти, в будь-який момент, будуть «під рукою».
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 ☑ Зарплата;
 ☑ Табель;
 ☑ Накази;
 ☑ Відпустки;
 ☑ Довідка;
 ☑ Матеріально відповідальна особа.

ISpro: Profile

РОЗДІЛИ ДОДАТКУ: ЗАВАНТАЖИТИ:

Мобільні додатки

Дуже важливо забезпечити легкий та швидкий доступ до персональної інформації 
співробітників, навіть коли вони знаходяться за межами робочого місця.

Тепер, кожен працівник зможе отримати швидкий доступ до своїх персональних даних 
зі свого гаджету, в будь-який час та в будь-якому місці. 

У додатку є можливість вибору структурної одиниці, у випадку функціонування на базі 
основного підприємства декількох організацій.
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ISpro: Profile

АРХІТЕКТУРА

Мобільні додатки

Додаток реалізований на мобільній версії платформи ISpro; на Вашому 
підприємстві повинна бути встановлена ERP система управління ISpro 
версії 8.00 та вище.

Мобільні додатки Комплексу можуть працювати в онлайн і 
офлайн режимах, що дозволяє виконувати функціональні обов’язки 
користувачів-співробітників підприємства незалежно від наявності 
доступу до мережі Інтернет.

Підсистеми

Сервер
додатківПроксі

Мобільні
додатки
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ISpro: Profile

ЗАРПЛАТА

Мобільні додатки

Розділ “Зарплата” містить Розрахунковий 
лист співробітника, призначений для 
відображення та зберігання детальної 
інформації про всі нарахування і утримання із 
заробітної плати та відрахувань до фондів.

Для формування Розрахункового листа за 
певний проміжок часу, необхідно обрати 
період з зазначенням необхідної дати.
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ISpro: Profile

ТАБЕЛЬ

Мобільні додатки

Розділ “Табель” містить інформацію про 
планові та фактично відпрацьовані години 
співробітника протягом місяця.

Плановий час відображає кількість 
запланованого протягом місяця робочого часу 
співробітника. Фактичний час відображає 
інформацію про фактично відпрацьований час.

Також розділ містить інформацію про 
кількість вихідних днів та годин.
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ISpro: Profile

НАКАЗИ

Мобільні додатки

Розділ “Накази” містить накази по особовому 
складу, пов’язані з певним співробітником та 
інформацією з датою введення в дію наказу, 
датою самого наказу, кодом підрозділу, 
посадою, графіком роботи, системою оплати 
та розміром оплати.
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ISpro: Profile

ВІДПУСТКИ

Мобільні додатки

Розділ “Відпустки” містить в своїй структурі 
3 підрозділи:

1. Використовувані відпустки - міститься 
інформація (в форматі календаря) про 
час надання відпусток співробітнику на 
подальший рік, з розбивкою по місяцях.

2. Баланс відпусток - міститься інформація 
про кількість наданих днів відпустки в 
році, фактичній кількості використаних 
днів відпустки, а також їх залишку.

3. Заявки на відпустки - містяться заяви 
співробітників на відпустку, з вмістом 
інформації про вид відпустки, дату початку 
та завершення, кількості днів, а також сумі 
нарахованих відпускних.
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ISpro: Profile

ДОВІДКА

МАТЕРІАЛЬНО 
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА (МВО)

Мобільні додатки

Розділ “Довідка” містить довідку з 
інформацією про нараховані сукупні доходи, 
із зазначенням різних відрахувань, які 
знадобляться як державним службовцям, 
так і працівникам підприємств різних форм 
власності.

Розділ “МВО” допомагає співробітникам 
відстежувати актуальну інформацію 
про матеріальні цінності, малоцінні і 
швидкозношувані предмети (МШП), основні 
засоби, які рахуються за ними.
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Управління 
ланцюгом 
поставок

Допоможемо автоматизувати управління ланцюгами 
поставок продукції і сировини - від стратегічного 
планування ланцюгів поставок до обліку фактичного 
переміщення продукції і аналізу планових і фактичних 
витрат на всіх ланках ланцюга поставок.
Миттєво плануйте попит, пропозиції, виконання 
замовлень і виробництво по всьому ланцюжку поставок, 
спільно працюючи на всіх етапах для підвищення якості 
обслуговування, скорочення збоїв і мінімізації витрат. 

SCM
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Які задачі вирішує 
система?

 � Планування закупівель на підставі заявок 

 � Формування замовлення постачальникам на поставку 
товарів та надання послуг

 � Реєстрація надходження товару, у т.ч. з митних складів 
та реєстрація отримання послуг

 � Ведення обліку запасів в розрізі місць зберігання та 
МВО, по партіях, довільних характеристиках та з 
використанням штрих-кодів, з урахуванням терміну 
придатності

 � Повний цикл обліку виробництва (позамовне, серійне)

 � Підтримання різних форм продажів 

 � Ведення необмеженої кількості прейскурантів 

 � Формування плану перевезень на підставі заявок

 � Облік подорожніх листів, витрат ПММ, тощо

Управління ланцюгом поставок
Управління відносинами з клієнтами
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Управління ланцюгом поставок
Управління ланцюгом поставок

АРХІТЕКТУРА РІШЕННЯ

Склад

Облік
речового

забезпечення

Основні
засоби

МШП

Закупівлі Збут

Управління
персоналом

Виробництво
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0% 100%

35%

0% 100%

14%

Зниження інцидентів із 
постачальниками

Зменшення 
закупівельних витрат

 ☑ Планування закупівель на підставі заявок; 
 ☑ Формування замовлення постачальникам на поставку товарів та 
надання послуг;
 ☑ Реєстрація надходження товару, у т.ч. з митних складів та реєстрація 
отримання послуг;
 ☑ Ведення обліку запасів в розрізі місць зберігання та МВО, по партіях, 
довільних характеристиках та з використанням штрих-кодів, з урахуванням 
терміну придатності;
 ☑ Повний цикл обліку виробництва (позамовне, серійне);
 ☑ Підтримання різних форм продажів; 
 ☑ Ведення необмеженої кількості прейскурантів; 
 ☑ Формування плану перевезень на підставі заявок;
 ☑ Облік подорожніх листів, витрат ПММ, тощо.

Управління закупками

МОЖЛИВОСТІ

Управління ланцюгом поставок
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Замовлення на закупівлю План закупівель

Управління закупками
Управління ланцюгом поставок
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0% 100%

30%

0% 100%

25%

Швидкість підбору 
замовлень

Збільшення пропускної 
здатності складу

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

Управління запасами

МОЖЛИВОСТІ

Управління ланцюгом поставок
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Картка складського 
обліку

Облік руху запасів

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

Облік речового забезпечення

МОЖЛИВОСТІ

Управління ланцюгом поставок
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Облік речового забезпечення
Управління ланцюгом поставок

Налаштування норм

Інформативна картотека
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Облік речового забезпечення
Управління ланцюгом поставок

Редагування норм забезпеченняФормування атестату
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0% 100%

12%

0% 100%

20%

Зниження виробничіх 
витрат

Скорочення терміну 
випуску продукції 

 ☑ Виконання функцій підготовки та налаштування параметрів виробничого 
процесу;
 ☑ Ведення операційно-трудових нормативів, конструкторських специфікацій на 
продукцію і напівфабрикати, технологічних маршрутів виготовлення виробів;
 ☑ Планування обсягів виробництва, ведення розрахунку календарних графіків 
виробництва, робочого розкладу;
 ☑ Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах і виробничих потужностях;
 ☑ Розрахунок дефіциту матеріалів;
 ☑ Проведення контролю ходу виробництва;
 ☑ Ведення обліку матеріалів, продукції і напівфабрикатів, недоброякісної 
продукції та відходів;
 ☑ Формування звіту з виробництва;
 ☑ Розрахунок калькуляції витрат на виробництво;
 ☑ Планування серійного і позамовного виробництва.

Управління виробництвом

МОЖЛИВОСТІ

Управління ланцюгом поставок
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0% 100%

28%

0% 100%

14%

Ріст вчасно виконаних 
замовлень

Скорочення терміну 
виконання замовлень

 ☑ Підтримання таких форм продажів, як: повна або часткова передоплата, 
товарний кредит, відвантаження з одночасним виставленням рахунку, бартер, 
передача на консигнацію або відповідальне зберігання;
 ☑ Ведення необмеженої кількості прейскурантів з різною методикою розрахунку 
відпускних цін, знижок і націнок;
 ☑ Самостійне формування шкали знижок залежно від кількості або суми 
відпускного товару або інших умов;
 ☑ Ведення обліку розрахунків з покупцями, консигнаторами і давальцями;
 ☑ Реєстрування замовлень покупців та контролювання відвантаження запасів по ним;
 ☑ Оформлення рахунків, підготовка первинних документів на відвантаження 
товарів і готової продукції;
 ☑ Ведення контролю графіку відвантаження та термінів оплати;
 ☑ Ведення обліку заставної тари.

Управління замовленнями

МОЖЛИВОСТІ

Управління ланцюгом поставок
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Автоматизація управління автотранспортом
Автоматизація управління автотранспортом

Які задачі вирішує 
підсистема?

 � Зменшення простоїв транспорту
 � Уникнення нецільового використання ресурсів
 � Зменшення перепробігу
 � Оптимізація витрат на ТО та ремонти
 � Покращення рівня сервісу
 � Обгрунтованність вартості перевезень
 � Зменшення старіння автопарку
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Автоматизація управління автотранспортом

АРХІТЕКТУРА РІШЕННЯ

Автоматизація управління автотранспортом

Управління
автотранспортом

Система управління транспортом

Інші сервіси

Система управління автогосподарством

Інтеграція з сервісом маршрутизації

 ☑ Планування виїздів
 ☑ Формування подорожніх листів
 ☑ Облік роботи водіїв

 ☑ GPS-моніторінг
 ☑ Паливні сервіси
 ☑ Внутрішні системи замовника

 ☑ Облік роботи автотранспорту
 ☑ Планування технічного обслуговування
 ☑ Облік акумуляторів, шин, палива

 ☑ Побудова оптимальних маршрутів
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Автоматизація управління автотранспортом

СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ

Автоматизація управління автотранспортом

Зниження витрати пального за рахунок 
аналізу якості водіння

Аналіз техніко-економічних показників 
автомобільного транспорту

Детальний облік палива у розрізі кожного подорожнього 
листа з урахуванням різних коефіцієнтів

Контроль технічного стану автопарку
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0% 100%

15%

0% 100%

28%

Зниження витрат на 
доставку

Cвоєчасність доставки 
(on-time delivery, OTD)

 ☑ Формування оперативного плану перевезень, планування виїздів;
 ☑ Формування подорожніх листів;
 ☑ Проведення обліку роботи водіїв, зокрема нарахування заробітної плати на 
підставі подорожніх листів;
 ☑ Формування заявки на перевезення.

Система управління транспортом

МОЖЛИВОСТІ

Бухгалтерський облік та управління фінансами
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Подорожній лист Облік палива

Система управління транспортом
Бухгалтерський облік та управління фінансами



80

Картка водія Пробіг

Система управління транспортом
Бухгалтерський облік та управління фінансами
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0% 100%

40%

0% 100%

20%

Коефіцієнт технічної 
готовності транспорту

Зменшення витрат на 
запчастини і ремонти

 ☑ Ведення обліку наявності та роботи автотранспорту, в тому числі надання 
транспортних послуг;
 ☑ Проведення обліку акумуляторів та пробігу автомобільних шин;
 ☑ Проведення обліку палива і паливно- мастильних матеріалів;
 ☑ Проведення планування технічного обслуговування автомобілів.

Управління автогосподарством

МОЖЛИВОСТІ

Бухгалтерський облік та управління фінансами
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Норми ПММ та облік 
акумуляторів

Картка автомобіля

Управління автогосподарством
Бухгалтерський облік та управління фінансами
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 ☑ Картотека автотранспорту
 ☑ Картотека водіїв
 ☑ Подорожній лист
 ☑ Облік видачі палива
 ☑ Облік видачі мастильних матеріалів
 ☑ Довідник ремонтних бригад
 ☑ Довідник маршрутів
 ☑ Довідник відстаней
 ☑ Облік транспортних послуг
 ☑ Облік пробігу шин
 ☑ Облік акумуляторів
 ☑ Завдання водіям

 ☑ Заявки на перевезення
 ☑ Імпорт пачок подорожніх листів
 ☑ Облік талонів замовника
 ☑ Облік роботи автотранспорту
 ☑ Облік витрати палива
 ☑ Планування ТО
 ☑ Щоденний наряд
 ☑ Розклад руху за маршрутами
 ☑ Облік передачі палива
 ☑ Таксування ремонтів
 ☑ Журнал обліку господарських операцій
 ☑ Звіти

Управління автогосподарством

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ ПІДСИСТЕМИ

Бухгалтерський облік та управління фінансами
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Управління 
відносинами 
з клієнтами

Вам потрібна стратегія на майбутнє, яка 
зосереджується навколо ваших клієнтів і 
підтримується відповідною технологією.
ISpro:CRM дає кожному підрозділу вашої організації 
кращий спосіб керувати зовнішніми взаємодіями та 
відносинами, що сприяють успіху. 

CRM
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Які задачі вирішує 
система?

 � Ведення інформації щодо наявних та 
потенційних клієнтів;
 � Планування і ведення історії контактів 
компанії з клієнтом;
 � Планування робіт;
 � Постановки задач співробітникам;
 � Контроль виконання доручень;
 � Отримання звітів про ефективність роботи;
 � Швидкий доступ до будь-яких документів.

Управління відносинами з клієнтами
Управління відносинами з клієнтами
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Управління відносинами з клієнтами
Управління відносинами з клієнтами

АРХІТЕКТУРА РІШЕННЯ

Договори

Акти

ПлатежіРахункиЗавданняПодії

ПроектиКлієнти

Співробітники
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0% 100%

35%

0% 100%

24%

Збільшення лояльності 
клієнтів

Ріст коефіцієнту 
закриття угод

 ☑ Відслідковування історії розвитку взаємовідносин із замовниками, 
координація багатосторонніх зв’язків з постійними клієнтами і 
централізоване керування збутом;
 ☑ Внесення та відслідковування інформації про наявних та потенційних клієнтів;
 ☑ Планування роботи, ведення постановки завдань співробітникам;
 ☑ Контроль виконання доручень, отримання звітів про ефективність 
роботи з клієнтами;
 ☑ Швидкий доступ до будь-яких документів клієнта;
 ☑ Автоматизація роботи Call-центру та відділу маркетингу;
 ☑ Ведення історії контактів компанії з клієнтом.

Управління відносинами з клієнтами

МОЖЛИВОСТІ

Управління відносинами з клієнтами
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Графічне представлення 
даних за проектом

Картка завдання по 
проекту

Управління відносинами з клієнтами
Управління відносинами з клієнтами
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Реєстр завдань у вигляді 
календаря

Реєстр клієнтів

Управління відносинами з клієнтами
Управління відносинами з клієнтами
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Реєстр договорів 
проекту

Картка події

Картка задачі

Управління відносинами з клієнтами
Управління відносинами з клієнтами
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Управління відносинами з клієнтами
Управління відносинами з клієнтами

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА

Талон Ваш номер в черзі

Це сучасне рішення для управління потоками відвідувачів, 
контролю черг, організації обслуговування та розподілу 
відвідувачів (клієнтів, споживачів послуг) у комерційних та 
державних установах.

«Електронна черга» вирішує завдання управління чергами 
та розподілу навантажень на персонал для самих установ 
і організацій, та покращує сервіс для їх відвідувачів. 
Здійснюючи контроль черг, ви підвищуєте престиж своєї 
компанії і помітно полегшуєте роботу співробітників.

Черга ведеться в модулі Події. У чергу можна записатися 
декількома способами:

1. Через сайт. На сайті повинна бути зроблена форма для 
запису в електронну чергу;

2. Через адміністратора залу (безпосередньо в офісі). 
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Управління відносинами з клієнтами
Управління відносинами з клієнтами

IP-ТЕЛЕФОНІЯ

Відеозв’язок

Створення 
контактів

Багатоканальний IP-телефон в WEB-інтерфейсі 
ISpro здійснює переадресацію викликів, їх 
утримання, конференцзв’язок, запис розмови і їх 
збереження.

Всі дзвінки фіксуються і відображаються в модулі 
Події підсистеми Взаємовідносини з клієнтами.

Після закінчення дзвінка, при необхідності, події 
можуть прив’язуватися до проекту або клієнту.

При створенні Події, на підставі дзвінка, такі 
реквізити, як: дата, час, клієнт і номер телефону - 
зберігаються автоматично.

В ході розмови в подію можна вносити додаткову 
інформацію (коментарі, нотатки).
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Управління 
життєвим циклом 
студентів

ISpro:SLM - рішеня для життєвого циклу 
студентів для вищої та подальшої освіти. 
Разом ми допомагаємо вам будувати значущі, 
персоналізовані стосунки зі студентами, 
проводячи їх протягом усього життєвого циклу 
студентів за допомогою цифрового розширення 
прав і можливостей, що покращує набір, успіх 
студентів та просування.
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0% 100%

60%

0% 100%

30%

Підвищення 
продуктивності обліку 

навчання

Ріст задоволеності 
користувачів

 ☑ Вирішення завдання обліку і управління даними про студентів;
 ☑ Ведення документообігу по студенту від вступу до закінчення навчального 
закладу (в тому числі відрахування, відновлення, академічні відпустки);
 ☑ Ведення особової справи студентів, формування наказів по студентах (в тому 
числі про переведення на наступний курс / навчальний період);
 ☑ Облік договорів зі студентами (контракт, оплата гуртожитку);
 ☑ Призначення стипендії (соціальна, академічна, і т.д.);
 ☑ Розрахунок стипендії, інших нарахувань, розрахунки за гуртожиток;
 ☑ Формування графіків екзаменаційної сесії;
 ☑ Формування екзаменаційних відомостей, ведення обліку результатів іспитів і 
заліків, облік оцінок успішності студентів;
 ☑ Формування звітності згідно законодавства;
 ☑ Опрацювання відомості по успішності.

Управління життєвим циклом студентів

МОЖЛИВОСТІ

Управління життєвим циклом студентів
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Картка студента Нарахування

Управління життєвим циклом студентів
Управління життєвим циклом студентів
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Екзаменаційна сесія Екзаменаційна сесія через 
веб-клієнт

Управління життєвим циклом студентів
Управління життєвим циклом студентів
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Управління 
комунальними 
послугами

Облік комунальних послуг — це важлива 
господарська діяльність, яка спрямована 
на задоволення потреб населення та 
організацій в забезпеченні: холодною та 
гарячою водою, водовідведенням, газо- 
та електропостачанням, опаленням. 
Зручність роботи підприємства, які 
надають такі послуги та зручність 
оплати населенням це пріорітетні 
завдання для ISpro:UMS.
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0% 100%

36%

0% 100%

20%

Скорочення 
неврахованих 

комерційних втрат 

Скорочення витрат 
на експлуатацію 

завдяки впровадженню 
алгоритмів управління

 ☑ Ведення реєстру будинків і квартир, облік мешканців, облік особових рахунків 
квартир (договорів) та картотеки приладів обліку зі збереженням історії 
встановлення приладів обліку;
 ☑ Нарахування відповідно затверджених норм, згідно середньодобовому 
споживанню у попередні періоди та відповідно до показників 
загальнобудинкових приладів обліку з урахуванням наявності поточних 
показників квартирних приладів обліку;
 ☑ Проведення перерахунків закритих періодів за відсутність та якість послуг, в разі 
зміни тарифу або складової тарифу, внаслідок актуалізації даних про пільги/субсидії;
 ☑ Щомісячне формування рахунків на оплату комунальних послуг, в тому числі 
розсілка рахунків за комунальні послуги на електронні адреси власників;
 ☑ Відправлення нагадування на електронні адреси власників особового рахунку 
про необхідність надання показників за лічильниками;
 ☑ Формування різноманітних звітів для зручного аналізу даних та передачі до 
органів соціального захисту.

Управління комунальними послугами

МОЖЛИВОСТІ

Управління комунальними послугами
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Картка будинкуОсобовий рахунок

Управління комунальними послугами
Управління комунальними послугами
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Рахунок на оплатуОсобові рахунки

Управління комунальними послугами
Управління комунальними послугами
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Документообіг 
та управління 
процесами

Документообіг та управління процесами – це 
новий, сучасний інструмент, який дозволяє 
керувати електронними документами 
організації, покращити контроль, 
оптимізувати та спростити бізнес-процеси. 
Робота з документами стає легкою, 
зрозумілою та продуманою. Простий та 
зрозумілий інтерфейс дизайнера документів і 
процесів в ISpro дозволяє максимально швидко 
створювати та налаштовувати шаблони 
документів, моделювати та виконувати 
бізнес-процеси відповідно до документообігу.
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Які задачі вирішує 
система?

 � зручно і швидко створювати та 
утверджувати проєкти документів;
 � упорядкувати роботу співробітників з 
документами;
 � покращити взаємодію співробітників, 
відділів, департаментів;
 � контролювати виконання робіт з 
документами;
 � виключити ризики втрати паперових 
документів;
 � безпечно зберігати інформацію.

Документообіг та управління процесами
Документообіг та управління процесами
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0% 100%

46%

0% 100%

18%

Скороченя часу обробки 
документів

Заощадження коштів на 
витратних матеріалах

 ☑ Створення і зберігання будь-яких документів необмеженого функціонального 
навантаження. Зберігання історії етапів створення документа (ініціація, 
створення проекту документу, версії документів, погодження, затвердження, 
подання на виконання, контроль виконання/етапів виконання);
 ☑ Налаштування зв’язків документів для організації управління бізнес-процесами, 
моделювання процесів будь-якої складності;
 ☑ Інтеграція документів з будь-яких підсистем ISpro. Інтегровані можуть бути як 
самі документи, так і їх складові;
 ☑ Погодження документа у керівника підрозділу або у виконуючого обов’язки;
 ☑ Контроль дотримання внутрівідомчих процедур, виконання задач і рішень;
 ☑ Додаткові можливості ділового спілкування за допомогою внутрішнього 
захищеного чату, повідомлення учасників документообігу по e-mail і/або в 
середині системи.

Документообіг

МОЖЛИВОСТІ

Документообіг та управління процесами
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Робота з документами

Обговорення

Документообіг
Документообіг та управління процесами
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0% 100%

25%

0% 100%

18%

Оптимізіція виконання 
робочих процесів

Вартість 
обслуговування процесу

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

Управління процесами

МОЖЛИВОСТІ

Документообіг та управління процесами
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Дизайнер процесів Ручний маршрут

Управління процесами
Документообіг та управління процесами
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Дизайнер документів

Управління процесами
Документообіг та управління процесами

Дизайнер електронних форм дозволяє 
створювати документи відповідно до найсуворіших 
вимог організації для ефективної взаємодії між 
користувачами. Інтуїтивний і зрозумілий інтерфейс 
дає можливість легко створювати нові шаблони 
документів, використовуючи доступний перелік 
полів з типами: текстове, числове, час, дата, або 
додаючи додаткові нові поля. 
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 ☑ Документи;
 ☑ Отримані;
 ☑ Відправлені;
 ☑ Проєкти;
 ☑ Архів.

ISpro: Workflow 

РОЗДІЛИ ДОДАТКУ: ЗАВАНТАЖИТИ:

Мобільні додатки

ISpro: Workflow створено для зручного та оперативного електронного документообігу.
Додаток відкриває доступ до підсистеми «Документообіг та управління процесами» 

на вашому мобільному пристрої та планшеті. 
Функціональність програми максимально повторює можливості web-версії. 

Тепер де б ви не були у вас буде можливість швидко узгоджувати, підписувати та 
ознайомлюватися з документами в режимі реального часу 24/7.
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 ☑ переглядати усі документи відповідно до категорій;
 ☑ бачити інформацію всередині документу: вкладення, 
опис, бланки тощо;
 ☑ спілкуватися в чаті всередині документа;
 ☑ ознайомлюватися, погоджувати та підписувати 
отримані документи з використанням кваліфікованого 
електронного підпису (КЕП);
 ☑ відстежувати кількість документів, які очікують 
підписання, погодження або ознайомлення;
 ☑ своєчасно обробляти інформацію та виконувати 
поставлені завдання;
 ☑ організувати якісний робочий процес.

ISpro: Workflow 

ДОДАТОК ДОЗВОЛЯЄ КОРИСТУВАЧАМ:

Мобільні додатки
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 ☑ Повний список завдань на поточний день;
 ☑ Детальний перелік завдань на день з 
відображенням часу виконання і описом завдань;
 ☑ Список завдань на тиждень із зазначенням дня 
тижня, часу виконання і описом завдань;
 ☑ Список завдань на місяць з зазначенням дня 
тижня і часу.

ISpro: BPM

РОЗДІЛИ ДОДАТКУ: ЗАВАНТАЖИТИ:

Мобільні додатки

ISpro: BPM  реалізовано для забезпечення ефективної роботи зі списками завдань, 
їх розподілу та планування. Додаток містить в собі комплекс функцій, які охоплюють 
виконання і контроль завдань будь-якого різновиду та складності.

Синхронізується з системою Документообіг та управління процесами / Управління 
процесами та модулем Завдання Web.
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 ☑ Повний список завдань;
 ☑ Календар на місяць;
 ☑ Тижневий календар;
 ☑ Щоденний календар.

ISpro: Tasks

РОЗДІЛИ ДОДАТКУ: ЗАВАНТАЖИТИ:

Мобільні додатки

Додаток ISpro: Tasks дає впевненість в тому, що усі Ваші задачі будуть організовані 
й Ви будете мати уявлення про все, що Вам потрібно зробити, проконтролювати та не 
впустити з виду важливі задачі.

За допомогою додатку Ви зможете контролювати виконання поставлених Вами 
завдань, отримувати, переглядати, створювати та редагувати задачі де б Ви не 
перебували. Усе, що Вам потрібно для роботи з додатком – авторизуватися в системі.
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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!




