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ВПРОВАДЖЕННЯ                                    
Е-ДОКУМЕНТООБІГУ У ВІННИЦЬКІЙ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
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Захист інформації 

Система IT-Enterprise відповідає вимогам нормативних 

документів технічного захисту інформації в Україні 

Багаторівнева система захисту інформації 
o Трирівнева архітектура 
o Захист на рівні мережі 
o Відсікання мережевого трафіку 
o Захист мережевого трафіку 
o Захист програмного коду 
o Заборона прямого доступу до даних 
o Резервне копіювання 
 

Управління доступом і контроль 
o Windows-аутентифікація 
o Оперативний моніторинг роботи 

користувачів. Протоколювання дій в системі 
o Журнал змін даних в системі користувачами 
o Цифровий підпис 
o Профілі безпеки 
o «Рольова» модель видачі прав 
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Про нас 

30 років досвіду роботи з корпоративним сектором 

МЕТАЛУРГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ 

БАНКИ 
ХАРЧОВА, ХІМІЧНА ТА  

ФАРМАЦЕВТИЧНА 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

БУДІВНИЦТВО І 

КОМУНАЛЬНИЙ 

СЕКТОР 

Державний сектор 

Починаючи з 2014 року 



4 www.it.ua 

Калькулювання планової 
собівартості 

Бюджетування та Казначейство 

Бюджетування і контролінг 

Бухгалтерський облік 

Облік фактичних витрат на 

основне і допоміжне виробництво 

Облік ТМЦ, ТЗВ і МБП 

Податковий облік 

Головна книга. Баланс 

Бухгалтерська звітність 

Облік основних засобів і НМА 

Фінансово-розрахункові операції, 

облік дебіторів-кредиторів 

Фінансовий аналіз 

Інформаційна система  

керівника (KPI, BSC) 

Open Data (Qlik – аналіз даних) 

Аналіз діяльності Управління персоналом 

Управління кадрами 

Табельний облік 

Штатний розклад 

 Розрахунок заробітної плати 

Адміністрування 

Управління доступом і 
безпекою 

Адміністрування й аудит 
інформаційної бази 

Конструктори форм, запитів, 
інтерфейсів, звітів, моделей, 

бази даних, контекстної 
допомоги, корпоративної 

розсилки, реплікацій ... 

API - інтерфейс  
програмування 

Управління закупівлями, 
постачанням і планування 

матеріалів 

Управління збутом 

Управління якістю (TQM) 

Управління виробництвом та 
завантаженням потужностей - 

MRPII 

Управління контрактно-
договірною діяльністю 

Управління цінами 

Управління виробництвом 

Логістика 

Управління навчанням 

Анкетування 

Recruiting. Управління 
кадровим резервом 

Планування фонду оплати 

праці 

Облік запасів (складський облік).  

Управління взаємовідносинами  
з клієнтами (CRM) та 

постачальниками (SRM) 

Управління ланцюжками поставок 
(SCM) 

Прогнозування 

Облік і звітність за МСФЗ 

Оптимізація 

Електронний тендерний 
майданчик (ECT) 

Зв'язок з системами Клієнт-Банк 

Засоби розвитку системи 

Відрядна заробітна плата 

 Управління компетенціями 

 Управління охороною праці 

Управління класифікацією 

Управління технічною  

підготовкою виробництва (PLM) 

Управління технічною 
підготовкою виробництва 

Процесно-орієнтоване  
управління витратами (ABCcost) 

Планування - базовий 
інструментарій 

Оперативне календарне 
оптимізаційне управління 

виробництвом з урахуванням 
обмежень (APS/MES) 

Управління ремонтним 
виробництвом 

Робочий календар 

Управління проектним 
виробництвом 

Облік матеріальних ресурсів у 
виробництві 

САПР технолога/нормувальника 

Інтеграція з CAD/CAM  
і  PDM/PLM системами 

Управління архівами  
технічної документації 

Технологічна підготовка 
виробництва 

Конструкторська підготовка 
виробництва 

Управління складом (WMS) 

Нормування виробничих  
ресурсів 

Калькулювання фактичної 
собівартості 

Конструктор бізнес-процесів і 
потоків документів 

Управління бізнес-процесами і 
документообігом 

Smart Manager 

Управління діловодством 

Управління проектами 

Управління проектами 

Управління основними 

виробничими фондами (EAM) 

Управління структурою та 

нормативами ОВФ 
Управління технічним 

обслуговуванням і ремонтами 
(RCM-2) 

Оптимальне планування 

рецептурного виробництва 

Структура системи 
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Управління документообігом. Основні переваги 

o Реєстрація всіх типів документів 
o В тому числі рішення, розпорядження, ухвали, … 

o Сканування і розпізнавання текстів документів  
o Можливість створення і подальшої роботи з шаблонами документів  
o Бізнес-процеси підготовки та проходження документів  
o Виконання та контроль 
      виконання завдань 
o Звіти  
o Мобільний клієнт 
o Пошук  
o Ведення архіву документів  
o Використання ЕЦП 
o Управління діловими процесами 
o Інтеграція з СЕВ 
o Адміністрування та аудит 

o Конструктори 
      інтерфейсів 
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Оптимізація процесів життєвого циклу документів 

o Підвищення ефективності обробки документів 
o Забезпечення контролю виконання документів на різних рівнях 

управління: від керівництва до співробітників підрозділів 

За рахунок: 

 Реінжинірингу та оптимізації 
процесів документообігу 

 Впровадження електронного 
регламенту обробки 
документів 

 Автоматичного контролю за 
термінами і відповідальним 
на кожному етапі обробки 
документа  

 Обміну документами 
(отримання-відправка по e-
mail прямо із системи, 
інтеграція з поштою) 
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Скорочення часу формування документів по шаблонах 

o Робота з проектами документів на основі шаблонів 
o Вкладення. Можливість зберігання різних версій документу 

1 

Версія автора 
    Версії 

узгодження 

Фінальна 

    версія  
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Цілісний аналіз питання 

o Зв'язані документи 
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Надійність та легітимність 
електронного погодження документів 

Закони України «Про 
електронний цифровий 

підпис» № 852-IV від 
22.05.2003 р. та «Про 

електронні документи та 
електронний документообіг» 

№ 851-IV від 22.05.2003 р.  

За рахунок: 

o Використання вбудованих засобів захисту інформації 
(висновок ДСТЗІ, рівень захисту Г2)  

o Підтримки ЕЦП 
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Скорочення часу та 
зручність узгодження (візування) документів 

За рахунок: 

 Електронного маршруту 
узгодження документів 
(гнучке визначення списку 
узгоджувальних осіб та 
порядку узгодження: 
паралельне, послідовне)  

 Відслідковування та 
зберігання результатів 
узгодження (аркуш 
узгодження: електронний і 
паперовий вигляд з 
факсиміле)  
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Оперативна колективна робота, 
скорочення часу опрацювання 

За рахунок: 

o Спільного опрацювання задач, кейсів 
o Обговорень, нагадувань, сповіщень 

(на електронну пошту, автоматично в 
системі, …) 
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Оптимізація часу роботи співробітників із документами 

o Планування і робота з задачами через календар 
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Можливість працювати в будь-який час та в будь-якому місці 

o Робота на мобільних пристроях 

Mobile Smart 
Manager. Список 
документів 

Mobile Smart 
Manager. Детальне 
відображення 
документу 

Mobile Smart 
Manager. Додавання 
нової задачі 

Mobile Smart 
Manager. Система 
сповіщень 

Android 
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Підвищення прозорості 
аналітичної звітності по документообігу 

o Розробка і затвердження критеріїв оцінки рівня виконавської 
дисципліни 

o Формування звітів без додаткових часових і ресурсних витрат 
o Оперативна інформація для керівника про рівень виконавської 

дисципліни по підрозділах та по співробітниках 
o Формування KPI співробітників і мотивація на ефективну роботу 
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Успішний проект – ДК«Укроборонпром».  
 

o Використання BI для щоденної роботи кожного співробітника. Розвиток 
системи електронного документообігу до рівня корпоративного порталу. 
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ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ 
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Етап 1. Поставка модулів IT-Enterprise  
«Керування діловодством», «Електронний архів документів діловодства» 

o Попередня підготовка Програмного комплексу до 
поставки 

o Передача Замовнику: 
• Програмного комплексу на оптичних носіях (дисках) у 

складі відповідних модулів 
• Електронного ключа з ліцензіями  
• Ліцензійної карти 
• Документацію по роботі з Програмним комплексом в 

друкованому вигляді та оптичному носії (диску) 

Очікувані результати: 
 Програмний комплекс прийнятий Замовником 
 Підписаний Акт приймання-передачі Програмного комплексу  

Термін:  Вересень 2017 
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Етап 3. Моделювання бізнес-процесів  
 

Моделювання Конфігурування 
Впровадження в 

експлуатацію 

o Моделювання базових маршрутів обробки документів (вхідних, 
вихідних, внутрішніх документів) 

o Розробка моделі майбутніх бізнес-процесів «як повинно бути»  
o Моделювання типових шаблонів документів для 2-х базових маршрутів 
o Аналіз та узгодження контрольного прикладу для моделі «як повинно 

бути» 
 

Очікувані результати: 
 Документ з описом бізнес-процесу «як повинно бути»: 

 
 
 
 
 
 

 Підписаний Акт приймання-передачі наданих Послуг 

Термін:  Вересень – жовтень 2017 

• Цілі бізнес-процесу 
• Перелік груп користувачів (ролі) 
• Регламент функціонування бізнес-процесів 
• Графічна схема бізнес-процесів 
• Перелік документів (вхідні, вихідні, внутрішні) 
• Звіти бізнес-процесу 
• Опис способів і форматів обміну даними (інтеграція) з іншими системами 

 Переведення тестового середовища функціонування 
Програмного комплексу на версію 2017 
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«Управління документообігом вхідних, вихідних та внутрішніх  документів» 

Моделювання системи: 

o Реінжиніринг та оптимізація 
процесів документообігу для 
вхідних, вихідних та внутрішніх 
документів 

o Впровадження електронного 
регламенту реєстрації, узгодження 
та обробки документів 

o Розробка проектів документів на 
основі шаблонів та опрацювання на 
місцях. 

o Обмін документами (отримання-
відправка по e-mail прямо із 
системи) 

o Застосування ЕЦП для узгодження 
та підписання документів  

 

Термін:  Вересень - жовтень 2017 
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Етап 2. Навчання команди проекту 
«Управління електронним документообігом» 

o Навчання з адміністрування та використання 
інструментальних засобів Програмного комплексу:  

       - адміністрування бази даних; 

       - адміністрування ролей та доступів користувачів; 

       - конструктори системи та ін. 

 

 

 

Очікувані результати: 
 Проведено навчання Центру компетенції Замовника 
 Підписаний Акт приймання-передачі наданих Послуг 

Термін: Вересень-жовтень 2017  
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Моделювання Конфігурування 
Впровадження в 

експлуатацію 

Етап 4. Конфігурування 
 

o Підготовка і введення нормативно-довідкової інформації  
o Конфігурування базових маршрутів опрацювання документів (вхідних, вихідних, 

внутрішніх документів) 
o Конфігурування типових шаблонів документів для 2 базових маршрутів 
o Налаштування обміну даними (інтеграцію) з іншими інформаційними системами 
o Конфігурування екранів, інтерфейсів і необхідних базових звітів 
o Налаштування міграції документів з існуючої системи діловодства/ збереження 

документів 
o Навчання для команди проекту та Центру компетенції Замовника в ході 

проведення контрольних прикладів 

Очікувані результати: 
 Проведені контрольні приклади сконфігурованих бізнес процесів  
 Підготовлені навчальні відео-матеріали щодо використання  
       розроблених процесів 
 Підписаний Акт приймання-передачі наданих Послуг 

Термін:  Жовтень – листопад 2017 р. 
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Моделювання Конфігурування 
Впровадження в 

експлуатацію 

Етап 5. Впровадження в експлуатацію 
 

o Навчання кінцевих користувачів командою Замовника 

o Щоденна експлуатації Програмного комплексу  

o Оперативна підтримка Замовника під час щоденної експлуатації 

o Здійснення додаткових налаштувань необхідних для коректного 
функціонування модуля та розроблених бізнес-процесів 

 

Очікувані результати: 
 Затверджений Наказ про введення системи в експлуатацію з детальним 

планом заходів 
 Щоденна експлуатація модуля та розроблених бізнес-процесів 
 Підписаний Акт приймання-передачі наданих Послуг 

 Термін:  Грудень 2017 
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Етапи реалізації проекту 

Обсяг робіт, завдання і очікувані результати кожного етапу  

описані в Статуті проекту 


