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Подходът при имлементиране на ERP система, добрите практики и 

предизвикателствата, които се срещат в процеса на работа. 



Единствен представител на 
Diebold Nixdorf за България 

Повече от 25 години опит в 
разработването на софтуерни 
продукти 

Пазарен лидер сред 
производителите на ритейл и 
бизнес софтуер в България 

За „Сис Технология“ АД 



Нашите продукти… 



… и нашите Клиенти 



Защо ERP? 

Enterprise Resource Planning 



С какво се характеризира ERP 

ситуацията на българския пазар?  

Липса на натрупан капитал на 

българските предприятия 

Необходимост от гъвкав 

подход, съобразен с пазара 

Забавен растеж поради липса на кадри 

Растежът изпреварва 

организацията 



С какво се характеризира ERP 

ситуацията на българския пазар?  

Битка между ERP и счетоводна отчетност  

Българският потребител е много 

упорит потребител 

Зависимост от чужди средства 

Нелоялна конкуренция 



A ERP Aurora? 

Счетоводство Финанси и 
разплащане 

Локации 

Бизнес 
анализи 

Отношения с 
клиенти 

Човешки 
ресурси 

Производство Продажби и 
договори 

Склад и 
логистика 



Проблемите, с които нашият продукт се 

справя 

Организацията на процеса/производството не позволява отделяне на хора за 

нова система  

Текущият персонал е свързан с текущия начин на работа 

Липсата на достатъчно персонал 



Проблемите, с които нашият продукт се 

справя 

Липса на контрол върху процесите 

Липса на единна концепция за организацията на работа в предприятието 



Какъв е подходът ни и как нашият софтуер 

се справя с това? 

Установяване целите на проекта и целите на ръководство в перспектива 

Проучване на бизнес процесите 

Създаване на организация на работа с ERP системата 

Изготвяне на подробна документация за проекта: описание на всички процеси 

Подготовка и описание на начина на работа с бъдещата система  



Какъв е подходът ни и как нашият софтуер 

се справя с това? 

Конвертиране на данни от предишни системи 

Обсъждане на предложението за работа, чрез изграждане на тестова база  

Обучение на всички отделни групи, потребители на системата 

Изготвяне на потребителска документация 

Проследяване на всички описани процеси  



Защо този подход е важен? 

Наложен е от практиката 

Спестява време, нерви и средства 

Води до реални резултати 

Защото работи! 



Общите практики... 

Липса на планиране 

Слабо и недостатъчно проучване 

Лошо водена документация 

Недостатъчна комуникация между страните 

Размиване на отговорност 

Нагаждане на бизнеса към системата 



Защо ние сме успешни? 

Поетапно внедряване 

Гъвкав продукт 

Минимални изисквания за техническа конфигурация 

Интуитивна система 

Богат опит 

Стремеж към опознаване на всеки един бизнес процес 



Защо ние сме успешни? 

След продажбено обслужване 

Оптимизирана цена за 

поддръжка 

Постимплемантационен период на 

поддържане и помощ след старта 



Благодаря ви! 
Варна 

Бизнес Парк Варна 

Сграда 1, етаж 4, офис 401 

Телефон: +359 52 702 100 

 office@sistechnology.com 

София  

AVI Business Center 

Бул. "Цариградско шосе" 60, ет.2 

Тел.: +359 2 802 58 00 

office_sf@sistechnology.com 

Русе 

ул. "Васил Петлешков" 31 

Телефон: +359 88 7513640 

rousse@sistechnology.com 

Велико Търново  

ул. "Поп Харитон" 4 ет.1 офис 3 

Телефон: +359 88 8459283 

office_vt@sistechnology.com 

Бургас 

ул. "Царица Йоана" 11-13 ет.1 

Телефон: +359 889 339 109 

burgas@sistechnology.com 

Пловдив  

Ул. "Самара" 13, ет.4, офис 1 

Телефон: +359 889 100 323 

plovdiv@sistechnology.com 


