
Следващо поколение
ERP и CRM решения



Специализирано решение за сектор Производство

 С ERP.net Вие интегрирате всичките си 

бизнес дейности и процеси в единна, 

автоматизирана и централизирана 

платформа

 Екипите Ви работят от всяка точка на света

 Увеличавате ключови фактори като видимост, 

проследимост и адаптивност за пълноценно 

представяне на Вашия бизнес



Ползи от решението

 Управление на предприятия и групи от предприятия в 

сферата на производството

 Адекватно планиране на нуждите от суровини и 

полуфабрикати (MRP)

 Предпазване от липси или натрупване на големи 

складови запаси

 Капацитетно планиране на натовареността на 

машинните и човешките ресурси (CRP)

 Бързо пренастройване на технологичните процеси

 Бързо въвеждане на нови продукти в 

производствената линия

 Управление на цялостната верига на доставки

 Автоматично създаване и поддържане на множество 

продуктови гами с всякаква сложност

 Изготвяне на подробни отчети за извършената работа

 Статистика за адекватност на технологичните рецепти

 Управление на складово стопанство

 Автоматизация на счетоводство и финанси

 Управление на връзките с клиенти и доставчици



Решения за компании в бизнес сектор Производство

 Управление на производствените 

процеси

обхващащо всички аспекти на Вашия 

производствен бизнес – снабдяване с 

материали и ресурси, същинско 

производство, последваща 

дистрибуция и верига на доставките

 Производствени нареждания и 

отчети 

за интегриране на дейностите по 

планиране, изпълнение и 

наблюдение на производството, 

както и получаване на данни за 

готовата продукция и извършената 

работа

 Финансови, счетоводни модули, 

ДДС и акциз

за контрол и съхраняване на Вашите 

транзакции, фактуриране и 

проследяване на плащанията от 

клиенти, и финансови анализи и 

отчети



Материално планиране (MRP)

 Осигурява необходимите продукти и материали 

в точния момент и на точното място

 Алармира и дава предложения за снабдяване 

при недостиг на суровина, полуфабрикат или 

готово изделие

 Автоматично създаване на поръчки за доставка

 Предпазва от презапасяване и липси

 Интеграция с подсистема „Логистика“ за 

цялостно обезпечаване на логистичния процес в 

предприятията

 Подпомага управленските решения, като дава 

обяснение за планираните количества



Продуктов конфигуратор

 Лесно създаване и остойностяване на нови продукти 

и категории, отговаряйки на пазарните флуктуации

 Висока автоматизация на основния процес: търговци-

конфигуратор-технолог-производство

 Оптимизиране на планирането и производството на 

поръчаните продукти

 Съкращаване на времето от оферта до поръчка

 Лесно обработване на голям брой малосерийни

поръчки

 Автоматично изчисляване на разходите и времето за 

производство на конфигурираните продукти

 Подобрена комуникация между търговския и 

производствения отдел



Производствени технологии и операции

 Дефиниране на технологиите и операциите по 

производство за всеки продукт

 Създаване на главна технология за група от продукти 

за по-продуктивно организиране

 Подробно описване на операциите и фазите през 

които производството на продукта преминава

 Дефиниране на производствени дейности, 

включващи стандартно време за изпълнение, 

капацитети на ресурсите и себестойност

 Използвани ресурси – машини, инструменти, 

оператори и др.

 Създаване на маршрутно-технологични карти (МТК) 

с функционални характеристики – производствени 

маршрути, използвани средства, времетраене на всяка 

операция, работни групи, работно време, вложени 

материали и консумативи и др.



Цялостно решение за бизнеса с иновативната

платформа EPR.net

 Мултифирмена

 Достъпна в уеб

 Оптимизирана

 Автоматизирана

 Социална

 Персонализирана

 Мобилна

 Гъвкава

 Сигурна

 Интегрирана
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