ATLANTIS ERP
КАКВО Е ERP?
ERP (Enterprise Resource Planning) е система за планиране на фирмените ресурси.
ERP обединява всички звена и дейности във фирмата в единна интегрирана информа
ционна система, която обслужва нуждите на всички звена и се адаптира напълно към
изискванията на клиента. Трудно изпълнима задача е една програма да обслужва и
финансовия отдел, както и производството, и склада. Всеки от тези отдели традиционно
разполага със своя компютърна система, оптимизирана за съответния начин на работа на
отдела, който я ползва. Но ERP обединява всички тези програми в единна интегрирана
софтуерна система, която работи с единна база данни, така че информацията лесно да се
предава между различните отдели. Този подход към интегрирано решение води до
огромна възвръщаемост на инвестиците, ако компаниите внедрят софтуера правилно.
Вземете например поръчка от клиент. Обикновено, когато клиент направи поръчка,
то тази поръчка на хартиен носител изминава цяло пътешествие от кутия в кутия из
цялата фирма, от отдел в отдел. Това води до закъснения и загуба на поръчки, като
междувременно никой във фирмата не знае статуса на поръчката във всеки един момент,
защото няма начин финансовия отдел, например, да влезе в компютърната система на
склада, за да види дали стоката е транспортирана. "Трябва да се обадите в склада" е
обичайният отговор, който вбесява клиентите.
ERP измества традиционните компютърни системи, като ги обединява в единна,
унифицирана програма, разделена на модули за отделните сектори на предприятието.
Финансовият отдел, производството и склада все още разполагат със свой софтуер, само
че сега този софтуер е свързан в една система, така че служител от финансовия отдел
може да погледне в складовата програма и да види дали една поръчка е транспортирана.
Повечето ERP системи са достатъчно гъвкави, че да можете да инсталирате някои от
модулите без да се налага да закупите целия софтуерен пакет.
КАК ЕДНА ERP СИСТЕМА МОЖЕ ДА ПОДОБРИ ПРОЦЕСИТЕ НА ФИРМАТА?
ERP взема поръчката на клиента и подсигурява софтуерен маршрут за
автоматизиране на отделните стъпки до изпълнeнието й. Когато служител от отдел
Клиенти въведе поръчка на клиент в ERP системата, той разполага с цялата необходима
информация за да осъществи поръчката (напр. кредитния рейтинг на клиента и история
на поръчките от Финансовия модул, складовите наличности от модул Склад и графика на
Логистиката). Хората от всички тези отдели разполагат с една и съща информация и
могат да я обновяват. Когато един отдел приключи с поръчката, тя автоматично се
препраща чрез ERP системата до следващия отдел. За да разберете къде се намира
поръчката във всеки един момент, необходимо е само да влезете в ERP системата и да я
проследите. Така грешките и забавянията се минимализират и клиентите получават
поръчките си по-бързо от преди. Същата логика ERP прилага и за останалите основни
бизнес процеси.
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КАКВО ЩЕ ПОДОБРИ ERP В МОЯ БИЗНЕС?
Има няколко основни причини, поради които фирмите предпочитат ERP:
1. Интегрира финансовата информация - Когато управителят се опитва да разбере
истината за цялостното състояние на фирмата, може да попадне на различни версии на
истината. Финансовият отдел разполага със свои цифри за приходите, докато отдел
Продажби ,например, както и всички останали бизнес звена, имат своя собствена версия
за това до колко допринасят за приходите. ERP създава единна версия на истината, която
не може да бъде поставена под съмнение, защото всички ползват една и съща система.
2. Интегрира информацията за клиентски поръчки - Системата ERP може да бъде
мястото, където поръчката на клиент живее от момента, в който служител на отдел
Клиенти я получи, до изпълняването й, транспортирането и издаването на фактурата.
Разполагайки с цялата информация в една софтуерна система, а не разпръсната в много
различни програми, които нямат връзка помежду си, фирмите могат по-лесно да следят
поръчките си и да осъществяват координацията между производството, склада и
логистиката.
3. Стандартизира и ускорява производствения процес - Производствените
предприятия, особено онези с намерения за сливане, често откриват, че множество
бизнес звена правят едно и също, служейки си с различни методи и компютърни системи.
ERP системите ви предлагат стандартни методи за автоматизиране на фазите на
производствения процес. Стандартизирайки тези процеси и ползвайки единна,
интегрирана компютърна система може да спестите време, да увеличите производител
ността и да намалите излишния персонал.
4. Стандартизира информацията за човешки ресурси - особено във фирми с
множество отдели и клонове, където отдел Човешки ресурси среща трудност при следене
на заетостта на служителите и общуването с тях. ERP може да поправи това, чрез единен
метод за следене и автоматизиране на дейностите.
ERP са гъвкави информационни системи, които лесно се адаптират към нуждите на
конкретния клиент и отговарят на изискванията както на производствени и търговски
предприятия с най-разнообразен предмет на дейност, така и на фирми от сферата на
услугите. За разлика от стандартните софтуерни пакети, които просто инсталирате на
вашето PC, които не можете променяте, ERP програмите следват една по-дълга и
отговорна процедура по анализ на процесите, внедряване, настройки, оптимизации и
обучение, които отнемат и време и енергия, но гарантират, в случай на добре свършена
работа, пълно адаптиране на информационната система към конкретните особености на
дейността и изискванията на фирмата-клиент.

ATLANTIS ERP
Atlantis ERP е интегрирана информационна система, която отговаря на високите
изисквания на големи предприятия, акционерни дружества и многонационални компании,
като осигурява бързи и конкретни решения на поставените управленски въпроси.
Комплексно решение - Atlantis ERP e разработена от Altec SA-Гърция. Приложе
нието обединява най-новите технологични постижения в разработването на софтуер и
използва всички съвременни методи на моделиране, анализ и организация на функциите,
възможностите и операциите на една отворена информационна система.
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Авангардна - Основана на авангардната технология ROADS, разработена от
UNISOFT , ATLANTIS ERP е система с отворена архитектура (client-server, 3-tier или multitier), която използва изключителните възможности на най-разпространените релационни
бази данни (Oracle, SQL Server и др) и функционира върху най-популярните платформи
(Windows NT, 95, 98, 2000).
Гъвкава - Прилагайки всички предимства на отворената архитектура и
благодарение на изключителните възможности за параметризация, ATLANTIS ERP
моделира изцяло специфичните организационни и функционални изисквания на
предприятието. Системата предлага възможност за настройка според индивидуалните
изисквания на предприятието и приспособяване към променящите се условия на
конкуренция. С неограничените си възможности за динамично моделиране на
информация ATLANTIS ERP използва всякакви форми за анализ на данни, според
дейността на конкретния потребител. По този начин осигурява значително предимство на
предприятието в управлението на жизненоважни етапи от дейността му.
Достъпна - Изключително ергономичната и достъпна работна среда (user interface)
на ATLANTIS ERP предразполага потребителя и опростява значително обучението и
работата с приложението. В пряк контакт с други приложения ATLANTIS ERP улеснява
експлоатирането и усилва ефективността на всяка помощна информационна система,
използвана от предприятието. Разполага с вградени възможности за пряка връзка с други
програми и системи, като касови апарати, системи за автоматизация и контрол, мобилни
станции, баркод системи и др.
Надеждна - ATLANTIS ERP управлява надеждно неограничен обем от данни и
поддържа едновременен достъп на голям брой потребители. Разполага с мощна система
за сигурност за абсолютен контрол на достъпа до архиви, работни функции, помощни
приложения и периферия.
Съвременна - Приложенията на ATLANTIS ERP са многоезични, многовалутни и
многофирмени. Покриват изцяло изискванията на действащото данъчно законодателство
и отговарят на неговите разпоредби.
Отворена информационна система - Философията на разработка на ATLANTIS
ERP е насочена към безпрепятственото осъществяване на всички работни етапи,
независимо от степента на сложност и броя на стъпките.
ATLANTIS ERP - Дългосрочна инвестиция
Atlantis ERP е интегрирана информационна система, която управлява надеждно
неограничен обем от данни и поддържа едновременен достъп на голям брой
потребители. Разполага със система за контрол на достъпа до архиви, работни функции,
помощни приложения и периферия на база дефиниране и използване на индивидуален
потребителски достъп.
Atlantis ERP осигурява комуникация между всички структурни единици на фирмата,
планира и подпомага вземането на управленски решения. Осигурява навременна и точна
информация при вземането на решения, подобрява обслужването на клиентите,
елиминира грешките, намалява разходите, стандартизира и ускорява бизнес процесите.
Atlantis ERP обхваща въвеждането, съхранението, обработката и оперативните
справки върху целия поток от оперативни данни, възникващи при обслужването на всички
бизнес процеси, свързани с търговската, финансова и счетоводна дейност на фирмата.
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Atlantis ERP обслужва всички основни бизнес процеси в:
Финансово управление
Търговско управление
Управление на продажби на дребно
Управление на дълготрайни активи
Управление на производство
Планиране на производство
Предоставяне на услуги
Управление на труд и работна заплата
Лизинг
Управление на предприятия в автомобилния сектор Atlantis ERP / Auto
Системи за поддържане на управленско решение
Предимства на ATLANTIS ERP
ATLANTIS ERP се характеризира със следните предимства:
• Интегрирана информационна система от клас ERP;
• Възможност за адаптиране и разширяване;
• Интегриране с WEB приложение (WEB сайт);
• Интегриране на система за мобилна търговия, логистика и транспорт;
• Интеграция със системи за складова автоматизация, специализирани системи
за проектиране – Auto Cad, Archi Cad и др.;
• Единност на системата;
• Поддържане и управление на голям обем информация;
• Обслужване на отдалечени работни места при минимална скорост на
комуникация (9.600 bps) и оптимална скорост 32 кbps, през интернет свързаност
или VPN;
• Възможност за обслужване на неограничен брой потребители на системата;
• Разширяване на Atlantis ERP с използване на DLL’s;
•Възможност за подобряване функционалността на системата без ограничения;
• Унифициране работата на потребителя;
• Намалява процента на субективните решения;
• Намалява времето за вземане на управленски решения;
• Позволява планиране на ресурсите;
• Ергономичен интерфейс на Atlantis ERP, съобразно дейността и изискванията
на всеки потребител;
• Лесно конфигуриране на системата, съгласно дейността на фирмата, така че
да съдържа функционалността на едно приложение “по поръчка”, но с много помалка стойност;
• Възможност за пълна експлоатация на съвременните технологични средства
за комуникация – Internet, e-commerce;
• Прилагане на най-новите софтуерни технологии (object–oriented analysis,
design and implementation, DCOM и т.н.), които осигуряват бързо обновяване,
правдоподобност и сигурност, много лесно включване на допълнителни
компютри към системата;
• Напълно локализирана и отговаря на всички изисквания и разпоредби на
българското законодателство и действащата нормативна уредба. Дава
възможност за промени спрямо нови законови изисквания;
• Надграждане на системата с приложения от клас BI (Business Intellegens);
• Широка сфера на приложение от малки фирми до мултинационални компании.

4

ATLANTIS ERP – EДИНСТВО ОТ ПОДСИСТЕМИ
ATLANTIS ERP се състои от единни подсистеми (модули), които взаимодействат
помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност на информацията, осигурявайки
свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси на предприятието. Към всеки от
модулите има възможност за добавяне на нови функционалности на системата (add-ins).
ATLANTIS ERP се състои от:
• Финансово-счетоводно управление
• Търговско управление (склад, покупки, продажби)
• Activity-based costing
• Разходи покупки/продажби
• Управление на дълготрайни активи
• Управление на продажби на дребно
• Управление на производството
• Планиране на производството
• Предоставяне на услуги
• Управление на труд и работна заплата
• Информационна система за поддържане на управленски решения
• Управление на връзки с клиенти
• Бюджетиране
• Лизинг
• Инструменти за настройки
• Генератор на справки
• Генератор на справки Web Services Servers
• Workflow
• Import scripts
• Atlantis ERP/Auto
• Управление на сервиз
Финансово управление (211 016)
Предлаганият модул обхваща:
• Поддържане на постоянни дани (картотеки) на клиенти, доставчици, банки,
подотчетни лица, търговски агенти, купувачи, продавачи и др.
• Сметки на Клиенти – Дебитори;
• Сметки на Доставчици – Кредитори;
• Управление на банки и банкови сметки;
• Каса и касови операции;
• Разплащания с клиенти и доставчици;
• Финансово състояние по контрагенти;
• Подотчетни лица;
• Справки.
Клиенти
• Поддържане на картотека на клиенти – уникален код, адресни данни, данни за
регистрация, дейност и др.;
• Сдружение на клиента с възможност за поддържане на актуални финансови
данни за сдружението;
• Пълен набор данни за фактуриране;
• Контролни функции (валидност на Данъчен номер, Булстат и др.);

5

• Прихващане клиент/доставчик;
• Ценоразписи и поддържане на история;
• Начини, условия, схеми на плащане по клиенти;
• Възможност за генериране на обобщена информация за групи клиенти (вериги,
дъщерни фирми, фирмени сдружения и др.);
• Възможност за категоризация на клиентите по различен признак;
• Поддържане на категории, географски региони, приоритети, отстъпки, надбавки,
счетоводни сметки и др.;
• Поддържане на картон на клиентите – постоянни и финансови данни;
• Следене оборота на клиента за предишни периоди. Сравнения между текущ и
минал период, възможност за анализи, графики;
• Следене на дължимите суми (остатък) за плащане от клиент;
• Следене на неизпълнени поръчки към клиента и брутната печалба от него;
• Графичен анализ на продажбите по клиент;
• Управление на обектите на клиенти, финансов анализ по обекти;
Доставчици
• Поддържане на картотека на доставчици – уникален код, адресни данни, данни за
регистрация, клонове, дейност и др.;
• Контролни функции (валидност на Идент. номер, Булстат и др.);
• Валута на доставчик, свързана с издаваните от/към него документи;
• Прихващане доставчик/клиент;
• Възможност за категоризация на доставчиците по различен признак;
• Поддържане на категории, географски региони, държави, приоритети, счетоводни
сметки и др.;
• Отстъпки, надбавки;
• Поддържане на картон на доставчик – постоянни и финансови данни;
• Следене оборота на доставчик за предишни периоди. Сравнения между текущ и
минал период, възможност за анализи, графики;
• Поддържане на информация за банки и банкови сметки;
• Артикули, доставяни от избран доставчик;
• Информация за условията на доставка, начини и условия на плащане;
• Информация за оборота и дължимите суми (остатък) към доставчик;
• Прогресивно пресмятане на дължимите суми;
• Следене на неизпълнени поръчки от доставчика.
Банкови сметки
• Поддържане на информация за банките – клонове, адреси, лица за контакти,
банкови сметки, комисионни, лихви и др.;
• Поддържане на различни типове сметки – ДДС, текуща, разплащателна, др.;
• Лихва (ако има) върху депозита и следене на минимален позволен остатък;
• Връзка със счетоводството – респективна счетоводна сметка;
• Финансови данни за състоянието и движенията по дадена сметкa;
Кредитен контрол на клиенти
• Следене на кредитния лимит на клиентите и предупреждения за надвишаването
му – по суми и дни;
• Предупреждения и забрани за продажба;
• Изискване за одобрение на операцията от оторизиран потребител и контрол при
одобрението;
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Клонове и обекти на клиенти и доставчици
Следене движенията по клонове и обекти, издаване на документи и тяхното
финансово отражение по обекти;
Ценови политики
• Управление на ценови политики за клиенти.
• Определяне на цени, отстъпки за ред/документ, подаръци, мостри, бонуси,
промоции според различни характеристики на клиента (категория, географски регион,
начин на плащане, транспорт), на артикула (група, категория), стойност на документ,
клон, складово помещение и т.н.
Специфични печатни форми
Дизайн на различни печатни форми за един документ според изискванията на
клиента (METRO, BILLA, HIT и т.н.).
Кредитни известия за отстъпка от оборот
Генериране на кредитни известия на база на направен оборот и изчисляване на
отстъпки по зададена схема. Разпределение на стойността по артикули и отражение
върху себестойността на продадените.
Лизинг
• Управление на споразумения за разсрочено плащане.
•Управление взаимоотношенията с лизингодателя. Възможност за предлагане
условия за лизинг. Генериране на погасителен план.
• Възможност за генериране в стойността на лизинговите вноски на допълнителни
елементи – аксесоари, застраховки, данъци, такси и допълнителни разходи.
• Справки за движенията по конкретни договори – получени плащания, остатъци,
просрочени.
Общо счетоводство (211 110)
В модул Счетоводство се определят общата методология и правила за издаване и
осчетоводяване на първичните документи в системата. Тази част на системата включва
счетоводното отчитане на всички приходи и разходи, както и движението на
материалните активи и ресурси. Финасово-счетоводният модул е съобразен с НСС
(Национални счетоводни стандарти), МСС (Международни счетоводни стандарти) и
бизнес практиките в България и ЕС.
Основни функции:
• Сметкоплан с необходимия брой нива на аналитичност;
• Автоматично контиране на всички видове операции;
• Автоматично генериране на счетоводни статии при въвеждане на документи от
останалите модули в Atlantis ERP;
• Възможност за създаване на модели счетоводни статии;
• Автоматично изчисляване на курсови разлики;
• Автоматично съставяне на счетоводни статии при откриване и приключване на
отчетен период;
• Стандартни отчети – Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи (ОПР),
Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци;
• Изготвяне на пакет документи, съгласно закона по ДДС:
• Справка-декларация, Дневник за покупки, Дневник за продажби, данъчна дискета,
Интрастат.
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Аналитично счетоводство (211 120)
• Разпределяне на разходите по разходни центрове;
• Изчисляване на себестойност по различни критерии;
• Връзка себестойност – приходи;
• Разпределяне по себестойностни елементи;
• Обособяване на отделни бизнес звена с цел разпределяне на разходите между
тях;
• Обособяване на отделни процедури, въз основа на които се изчисляват
разходите на всеки отдел;
• Обособяване на отделни себестойностни единици (cost folders);
Търговско управление (211 051)
Модул Търговско управление осигурява цялостна обработка на доставките и
продажбите на фирмата и управление на складово стопанство.
Склад
Възможност за дефиниране на различни складови помещения – реални и
виртуални; Обработка и контрол на складова наличност; Финансова картина на
складовата наличност; Отчети за складови движения; Междускладови движения.
Категоризация на видовете стоки; Оценка на складовата наличност; Анализ по поръчките;
Планиране; ABC Analysis – анализ на реализацията по стоки; Справки.
Основни функции:
• Поддържане на единна картотека на артикулите, съдържаща:
- Основен код на артикул (обикновен или параметричен);
- Три спомагателни кода на артикул - Фабричен код, Код на доставчика,
Събирателен – обединява група артикули;
- Алтернативно описание на артикул – възможност за поддържане на чужд
език;
- Дата на въвеждане на артикула;
- Характеристика на артикула – продукция, материал и др.;
- Множество мерни единици за всеки артикул и възможност за дефиниране
на постоянно отношение между тях;
- Опаковки и размери, обем и маса на артикула.
• Групиране на артикули за нуждите на различни търговски политики и справки;
• Йерархично подреждане на групите;
• Места в склада и следене на наличности по места в склада;
• Покупни и продажни цени в местна и чужда валута;
• Отстъпка за артикул –постоянна, максимална;
• Специфична политика на запасите за всеки артикул – минимален и максимален
остатък в склада;
• Счетоводни сметки, с възможност за автоматично осчетоводяване;
• Снимка на артикула;
• On-line актуализация на финансовите данни на артикула;
• Резервирани и очаквани количества (поръчани от клиенти, поръчани към
доставчици);
• Различни видове цени – себестойност, средна месечна, последна покупна цена,
др.;
• Анализ на продажбите;
• Сравнителни анализи на количества и стойности на внос и износ по периоди.
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Покупки
Обработване на поръчки и документи за покупки; Формиране себестойност на внос;
Справки.
Основни функции:
• Типови документи за обработка на доставките и автоматично отразяване върху
склада и финансовите данни според направената параметризация;
• Екранни форми, съобразно нивата на достъп на потребителите;
• Поддържане на различни валути, начин и схема на плащане на ниво документ;
•Възможност за копиране на документи (трансформация). Автоматична
трансформация на група документа;
• Директен достъп до картоните на артикулите и на доставчиците;
• Автоматичен избор на режим по ДДС;
• Автоматично осчетоводяване на документи;
• Възможности за филтриране на данни и улеснения при търсене на доставчик,
артикул и др.;
• Различни нива на достъп до документа и права за корекции.
Продажби
Издаване, обработка и автоматично осчетоводяване на документи при продажба;
Ценова политика; Отчети за стоковите движения; Достоверност и приоритети на клиенти;
Справки.
Основни функции:
• Възможност за дефиниране и поддържане на типови документи, съгласно
фирмената политика при продажби;
• Възможност за копиране на документи (трансформация). Автоматична
трансформация на група документи;
• Поддържане на различни начини на плащане;
• Автоматично създаване на движение на разплащането (приходен касов ордер)
при до-кументите с плащане в брой;
• Актуална информация за наличните количества, очаквани и резервирани в режим
на реално време;
• Директен достъп до постоянните и финансови данни на артикула и клиента;
• Различни критерии за търсене на клиент и артикул;
• Въвеждане на документите в чужда валута и автоматично преизчисляване на
стойностите в местната валута;
• Създаване на товарителница и транспортни документи;
• Автоматична процедура за изчисляване себестойност на продадените и тяхното
осчетоводяване;
• Възможност за свързани документи към всеки документ, издаван от системата;
• Различни нива на достъп до документи и права за корекции.
Дистрибутори и комисионери
Включва управление на търговци, продавачи, комисионери и инкасатори. Изчислява
различни степени на комисионни на продавачите на база стойността на продажба.
Партиди
Това е функционалност, която осигурява проследяемост на стоките по партиди на
доставка, производство и продажба. Позволява автоматично изписване по метод FIFO
или по избрана от потребителя партида.
Наличностите се представят по партиди, местонахождение със срок на годност,
трайност и условия на съхранение. Позволява автоматизиране на процесите по
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заприхождаване или изписване на стоките при наличие на логистичен етикет по стандарта
EAN 128/ GS1 128.
Серийни номера
Поддържа опционално водене на стоките по уникални серийни номера, със
дефинирана маска на кода по артикул. Проследява движението на артикул с определен
сериен номер. Позволява следене на гаранции по сериен номер.
Цвят и размер
Това е функционалност, ползвана от фирмите с предмет на дейност в текстилната,
трикотажна, конфекционна, обувна промишленост. Когато стоките освен като артикули се
анализират и по други характеристики – цвят и размер.
Масова трансформация на документи
Осигурява възможност за трансформиране на неограничен брой документи в
последващ и консолидация на данните в новия документ.
Activity-Based Costing (211 213)
Основни функции:
• Метод за изчисляване на търговска себестойност по дейности, вграден в Atlantis
ERP, позволяващ на предприятието да изчисли действителната себестойност на
всеки продукт и услуга, независимо от организационната и счетоводна структура;
• Управлява разпределянето на фирмените ресурси по конкретни себестойностни
единици (cost objects), клиенти, продукти, проекти и др.;
• Предоставя на фирменото управление пълна и аналитична картина на
себестойностните единици, които допринасят за формирането на печалби или
загуби за предприятието;
• Анализ на действителните разходи, свързани с всеки продукт и/или услуга
произвеждан от фирмата;
• Връзка между моделирането по дейности и икономическия анализ;
• Прогнози за финансовите резултати.
Разходи за покупки/продажби (211 410)
• Управление на папки за себестойност при внос и продажби;
• Автоматично разпределение на разходи(транспортни, митнически, застраховки и
др.) върху документи;
• Оформяне на цена на придобиване (доставна себестойност);
• Автоматично разпределение на приходи (от продажби, услуги и др.);
Управление на дълготрайните активи (211 130)
Модул ДА обхваща управлението на дълготрайните активи в смисъл на
придобиване, заприходяване, амортизиране на актива и пренасяне на части от
стойността му в присъщите за предприятието разходи.
Основни функции:
• Дефиниране на типови документи, отразяващи движенията на ДМА и КМА;
• Поддържане на картотека на активите – инвентарен номер, регистрационен
номер, описание, категория и др.;
• Категоризация на ДМА – групиране на ДА съобразно счетоводното им отчитане и
разпределение на разходите за амортизация;
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• Коефициенти на амортизация – счетоводни, допълнителни, себестойностни и
данъчни;
• Амортизационен план – данъчен и счетоводен;
• Връзка счетоводство-актив – сметка на актива, на преоценките, на печалбата, на
загубата, необлагаеми резерви и извънредни приходи от този актив;
• Счетоводни сметки на амортизациите (разходи за амортизации) – счетоводни,
данъчни, себестойностни, допълнителни и на не-активност;
• Счетоводни сметки на амортизираните активи;
• Други данни за актива – клон, отдел, вътрешно-фирмени прехвърляния, МОЛ и
др.;
• Поддържане на финансови данни на активите;
• Подобрения – Допълнения;
• Автоматично начисляване на амортизациите, възможност за анулиране на
начислени амортизации;
• Преоценки.
Управление на продажби на дребно (211 190)
Системата предоставя на потребителите правото на централизирано управление на
всички административни дейности, свързани с документи за продажба на дребно, като
предлага набор от характеристики за следене и прилагане на алтернативни гъвкави
методи за плащане и погасяване. Системата за управление на продажби на дребно на
ATLANTIS предоставя един изключително достъпен и функционален механизъм за
създаване на документи за продажба, обединяващи всички протоколи за продажба на
дребно, чрез прилагане на филтри, които определят началните и крайни дати за период
от време. Системата също така предлага серия от възможности, свързани със справки за
продажби на дребно и обхваща всички евентуални ситуации, които могат да възникнат
относно състоянието на касата спрямо конкретна дата.
Управление на производството (211 200)
Тази подсистема представлява изчерпателно и надеждно решение за
производството. Подсистемата е гъвкав инструмент, който моделира производствения
процес на всички нива, според спецификата на функциониране на предприятието,
предотвратява грешките и снижава разходите. Ползвайки информация от останалите
подсистеми [Склад, Продажби / вземане на поръчки, Покупки / поръчки], подобрява
програмирането на изискванията и паралелно позволява подробен анализ на себе
стойността.
Управление на производството. Фази на производство. Трудови звена. Заповеди за
производство.
Управление
на
ресурсите.
Себестойност
на
производството.
Себестойностни елементи (cost centres). Автоматично аналитично изчисляване на
себестойност. Контрол на себестойността.
Модулите за управление на производството се настройват, съобразно изискванията
на предприятието.
Управлението на производството включва:
• Технически спецификации на продуктите;
• Заповеди за производство;
• Организация по фази и обработки;
• Управление на ресурсите;
• Изчисляване себестойност на разлики при ревизии;
• Вътрешносчетоводно изчисляване на производствената себестойност;
• Контрол на себестойността;

11

• Планиране и производствен контрол.
Планиране на производството (211 201, 211 202)
Планиране и производствен контрол. Съпътстващо производство. Управление на
липси / излишъци. Планиране / следене на доставките. Оптимизация на производството
спрямо капацитета на производствените линии. Анализ на нуждите от продукция.
Автоматично генериране на производствени документи.
Тази подсистема предоставя възможност за прецизно следене и планиране на
материалите, производствените нужди и капацитет и включва:
• Планиране на производствени ресурси - MRP I (Materials Requirements
Planning), MRP II (Manufacturing Resource Planning); Управление на изискванията за
материали. Анализ на нуждите от материали и продукция. Автоматично генериране на
предложения за поръчки за материали. Количествен и времеви анализ.
• Планиране на капацитета (CRP - Capacity Resource Planning);
• Анализ на нуждите на предприятието от материали и продукция;
• Генериране на поръчки за материали или производствени документи.
Управление на услуги (211 241)
Осигурява изцяло сектора за предлагане на услуги.
• Приспособява се лесно и бързо към начина на работа на всяка фирма с
неограничените си възможности за параметризация;
• Автоматизира напълно обработването на ремонтните поръчки, спазването на
гаранционните срокове и ценообразуването, като спестява време и средства;
• Следене на дейности по поддръжка;
• Гаранционно и извънгаранционно обслужване;
• Оценяване на обменни услуги;
• Оценка и анализ на заетостта на персонала.
Управление на труд и работна заплата (Payroll)
• Автоматизирано изчисляване на работната заплата, обхващащо всички нейни
компоненти и форми;
• Приложение и едновременно използване на различни системи за определяне на
РЗ;
• Инициирано от системата изчисление на разчетите на фирмата-потребител относ
но: вноски и обезщетения по КСО и допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
ЗОДФЛ; взаимоотношения с ведомства, застрахователни институции, банки, синдикални
организации и др;
• Изготвяне на справки, отчети и декларации, необходими за НОИ, НСИ, данъчни
служби и ведомства;
• Възможност за прилагане на фирмени политики за поощряване и санкциониране на
персонала;
• Автоматизирано счетоводно отчитане на разчетните отношения между фирмите,
персонала, ДОО, ДДФЛ и др;
• Автоматизирана система за обработка на данните и изготвяне на документи за
движенията на персонала;
• Организация на работата в зависимост от конкретните правила и стандарти на
потребителя;
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Информационна система за поддържане на управленски решения ( MIS ) (211 365)
Този модул представлява гъвкаво средство за генериране на справочна
информация за управленските нужди на фирмата. Модулът осигурява информация за
анализ на продажбите, покупките и направените разходи. Формирането на справките се
базира на предварителна параметризация /разработване на сценарий/. Резултатите от
всеки сценарий ще могат да се изобразяват в числов и графичен вид.
Основни функции:
• OLAP (On-line Analytical Processing) - Мощен инструмент за обработка и
представяне на данните на фирмата в реално време - цялостно или по избор на
определен клиент, доставчик, артикул и т.н.;
• Обобщаване на целия набор данни в справки;
• Създаване на сценарии с данни от минали години;
• Неограничен брой сценарии с пет измерения;
• Оценка на вариантите между текущи данни и данни от минали периоди,
анализирани по периоди;
Управление на връзки с клиенти – CRM (211 243)
Управление на връзките с клиенти (настоящи, перспективни, VIP и др.), посещения,
запитвания, срещи и представяния.
Бюджетиране (211 362)
Budgets е един от периферните модули на Atlantis ERP, който позволява
създаването на неограничен брой бюджетни сценарии по поръчка на клиента за
Продажби / Покупки / Разходи. В тези сценарии са заложени прогнозни данни (чрез
различни процедури, които подпомагат потребителя) и автоматично се въвеждат
действителните данни от съответните източници. Подсистемата Budgets позволява
определяне на неограничен брой схеми за разпределение на прогнозни данни,
автоматично генериране на планирани данни на базата на действителни данни от минали
отчетни години. Контролира крайните бюджети със забрана за редактиране, поддържа оnline изчисляване на отклоненията между планирани и действителни данни и анализ на
тези отклонения по периоди и др.

Инструменти за Настройки (211 910)
Atlantis ERP предлага разработени удобни средства за настройки и параметризации
с цел приспособяване и разширяване на системата към специфичните изисквания на
клиента:
• Гъвкав UCL [UNISOFT Customization Language], чрез който се постига
свързването на Atlantis ERP с външни приложения и разширяването на
функционалните възможности на системата;
• Динамични UCPF [UNISOFT Customization of Print Forms], които осигуряват
приспособяването на стандартни печатни форми към изискванията на фирмата и
разработване на нови;
• Достъпни UCF [UNISOFT Customization Forms], инструмент за свободно
настройване на екранните форми на системата според специфичните нужди на
всеки потребител.
Множество нива на достъп до данните в системата
Основни функции:
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• Настройка на потребители, пароли, групи потребители;
• Ограничаване достъпа до БД;
• Определяне права на достъп до менюта и функции;
• Права върху операции (типове документи);
• Права върху обектите;
• Права за изпълнение / корекции на справки;
• Индивидуални екранни форми (Customized Forms);
• Специфични забрани чрез VB Scripts, triggers и др.
Генератор на Справки (211 300)
В системата има вграден, собствен генератор на справки, който улеснява
параметризацията на съществуващте стандартни справки и позволява създаването на
нови Use Defined Reports.
• Report Customization – средство, позволяващо на всеки потребител да
добавя/премахва полета от съществуващи справки, да променя наименованията и
дължината на колоните, да променя филтрите, начина на сортиране и групиране, header
& footer.
• Visual Report Designer - инструмент, който улеснява създаването на нови справки;
• Free Report Designer – инструмент за генериране на справки от потребители с
минимални познания в сферата на базите данни. Използването на генерираните справки
е достъпно на ниво потребител;
• Advanced User Defined Reports – мощна система за генериране на сложни отчети.
Генерирането на отчетите се прави от подходящо обучен служител със
задълбочени познания в сферата на базите данни или консултанти на Аксиор.
Използването на така генерираните отчети е достъпно на ниво потребител.
WorkFlow
• Пълно автоматизиране и контрол на бизнес процесите;
• Автоматизиране на стандартни процедури;
• Йерархия на дейностите;
• Изчисляване на време за изпълнение;
• Съответствие дейност – изпълнител;
•Пълна информация за бизнес процесите;
•Готови отчети за статуса на процесите;
Import Scripts
Инструмент за връзка с външни програми – Import / Export на данни, справки.
Позволява въвеждането на данни в системата от външни програми-бази данни от
всякакъв формат, включително текстови файлове (fixed width, comma delimited), всички
видове бази данни поддържащи ODBC, Excel, външни устройства (везни, датчици,
мобилни handheld и PALM устройства, WEB сървъри и др.).
Предвидени са възможности за автоматизация на операцията на фиксирани
интервали от време или при определени събития
Спомагателни Функции
• Втори език на интерфейса (EN, RO, BG, YU, FR, RU, MK, TR);
• Втори език на интерфейса извън EN, RO, BG, YU, FR, RU, MK, TR.
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Вертикално решение ATLANTIS ERP Auto (211 803)
Вертикално решение разработено на базата на Atlantis ERP, отговарящо на
потребностите на автомобилни салони, сервизи и производители.
Осигурява:
• Управление на Автомобили - модели, поръчки на автомобили;
• Отношения с клиенти;
• Автомобилен инвентар;
• Управление на модели и шасита;
• Структуриране на моделите според възможности и външни цветове;
• Управление на търсенето - заявки, количества спрямо модели и шасита;
• Отчети за разходи по модел;
• Автоматично създаване на предложения за поръчка от вносител, включващи
ценовата листа на дилъра, заявени и резервирани модели.
Управление на групови (корпоративни) продажби.
Създаване на споразумения за групови продажби, включващи разширени справки
отнасящи се до продажбите, възможните препокупки, следпродажбени споразумения за
обслужване и др.
Управление на употребявани автомобили
Управление на автомобили втора употреба - внос, ремонти, пазарни цени и
множество оценки. Следене на оценителите и факторите взети под внимание за оценките.
Замяна на артикули
Запис на историята на замените по кодове, автоматично уведомяване на
потребителя за кодовете на заместителите и тяхната наличност и директен избор на код
по време на фактуриране.
Управление на сервиз (211 242)
Осигурява:
• Стандартна ценова листа или по часово заплащане в зависимост от:
• Вида услуга /редовна, гаранция, собствена доставка/;
• Официален договор (например отдел електро-услуги – боядисване);
• Модел на артикула;
• Отдела (бранша), където е предоставена услугата;
• Работни часове по модел за услуга или за услуги и модел;
• Групиране на услугите по типични повреди – предоставяне на информация за
необходимите резервни части;
График на посещенията
• Определяне на срещи за преглед на автомобили на Клиенти (възможност за
изпращане на коментари към съответните оператори по ремонти)
• Автоматично предложение за оптимална оценка на база управление на
работните часове за артикул по модел и различни сервизни параметри.
• Автоматична трансформация в сервизна карта.
• Автоматично въвеждане на данни от предишна оферта.
Сервизна Карта
• Автоматично издаване на документ за резервни части и услуги за всички
видове движения (стандартна такса, гаранции, собствени доставки)
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• Цялостна и пълна история (посещения и споразумения)
• Директно информиране за реалната стойност на ремонта и стойността, която
ще бъде фактурирана, преди издаването на какъвто и да е документ.
Техници
• Възможност за извличане на всички респективни категории време (на
разположение, приблизително, модел, реално, фактурирано)
• Подробен присъствен график, включително причини за отсъствие независимо
от продължителността.
• Разпределение на техниците по квалификация.
• Разпределение на техниците по специалност и/или модел и/или изключителни
операции.
• Разпределение на техниците по различни отдели – процент.
Управление на гаранциите
Управление на гаранционни срокове, произтичащи от тях задължения, нива на
одобрение.
Архитектура на ATLANTIS ERP
Основана на авангардната технология ROADS /Reusable Objects For Application
Development System/, системата е с отворена архитектура [client-server, 3-tier или multitier]. Използва възможностите на най-популярните релационни бази данни [Oracle, SQL
Server, DB2 и др.] и функционира върху най-разпространените платформи [Windows NT,
95, 98, 2000, XP].
Има реализации върху Linux server с база данни Oracle и те работят успешно.
Изисквания към хардуера и операционната среда
Информационната система ATLANTIS ERP е разработена от UNISOFT и има
отворена архитектура клиент/сървър на три нива (3-tier client / server), функционира в
среда на MS Windows NT и по-висока (за сървъра) и MS Windows 98 (за клиентите) и повисока.
База данни
Работи с база данни Oracle Open Server v 8 и по висока,
MS SQL Server v. 7 и по-високи.

Технически изисквания
Техническите изисквания към компютърната конфигурация, съобразяването с които
е от съществено значение за ефективната работа на информационната система
ATLANTIS ERP са посочени в таблицата по-долу:
Вид машина

Минимални
изисквания

Препоръчителна конфигурация
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СЪРВЪР
ЗА
БАЗАТА Операционна
ДАННИ (database server)
система
Windows
2000,2003,
поддържане
на
TCP/IP,
Terminal Server,
Pentium I V, 1600
MHz, 512 MB RAM, 80
GB HDD
СЪРВЪР
НА Pentium IІІ, 1200 MHz,
ПРИЛОЖЕНИЕТО
128
MB
RAM,
(application server)
операционна система
–
Windows
NT4/2000/XP, 20 GB
HDD
РАБОТНА
СТАНЦИЯ Pentium III, 500 MHz,
(client)
128
MB
RAM,
операционна система
–
Windows
98/NT
4/2000/XP

Операционна
система
MS
Windows 2003 Server,
едно- двуроцесорен XEON,
3 GHz, 1 GB RAM, , RAID 5
controller, 3 x 70 GB HDD

Pentium I V, 1,7 GHz, 512 MB RAM,
операционна система – Windows
XP,2000/2003, 20 GB HDD

Pentium III, 1000 MHz, 128 MB
RAM, операционна система –
Windows XP

Гореописаните технически изисквания към сървъра се отнасят за инсталация до 20
(двадесет) потребителя на приложението. При по-големи проекти ще бъдат предоставени
допълнителни препоръки от консултант на Фирмата, в зависимост от мащаба и
натоварването на инсталацията.
В случаите, когато базата данни е инсталирана на машина, работеща с операционна
система Windows NT 4.0/ Windows 2000, тогава сървърът на приложението (application
server) може да се намира на същата машина като тази на базата данни. В противен
случай се изисква отделна машина, отговаряща на посочените в таблицата по-горе
изисквания.
Наличието на бърза мрежа (100 Mbps) е препоръчително за осигуряване на бърза
комуникация.
Комуникационни изисквания
Системата има минимални изисквания към комуникационната среда 9.600 bps са
минималната и 32 кbps е оптимална скорост за работа на едно отдалечено работно място.
Необходим е лиценз за терминален сървър(системен софтуер на Microsoft , който
осигурява работата на отдалечените работни места). Лицензира се с операционната
система.
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Принципна схема на работа на системните компоненти.

Системата предлага няколко възможности относно разположението на приложния
сървър и на сървъра за база данни:
1. Data Base Server, Application Server и потребителите не е нужно да се
намират върху различни машини.
2. Application Server 1.......n са процеси върху една и съща физическа машина
(която може да е тази на Data Base Server) или при по-голям брой потребители
да се намират върху отделни сървъри.
3. При по-малък брой потребители (под 20) е възможна конфигурация с
отдалечен Application Server за всеки потребител като в този случай Application
Server се стартира върху машината на всеки отделен потребител.
4. Броят лицензи за Data Base Server е равен на броя на Application Servers.
АКСИОР ще достави и инсталира необходимия софтуер за функционирането на
информационната система, предмет на настоящата оферта, съгласно методологията и
технологията, разгледани в съответния раздел и съобразно конкретния график на
внедряване.
Изисквания за администриране на системата
Задължение на Клиента е да посочи служител/и, които да заемат функциите на
Системен Администратор и Администратор на приложението (за по-малки фирми може да
бъде един човек). Препоръчително е да не се сменят по време на проекта и след
внедряването. Минималният набор от познания, които трябва да притежават са:
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За Системен Администратор
- поддържане на локална мрежа;
- отстраняване на хардуерни проблеми;
- инсталиране на драйвери, принтери, backup, restore на данни;
- грижа за сигурността на системата;
- познания по стандартните Windows приложения.
За Администратор на приложението
- познаване на бизнес логиката на фирмата;
- познаване естеството и поведението на всички документи (document flow), които
се ползват във фирмата;
- администриране правата на достъп на отделните потребители на системата;
- ежедневно следене коректността на въведените данни чрез справки и проверки;
- минимум познания в областта на бази данни, счетоводство и организация на
дейността на фирмата;
- изготвяне на точни запитвания – задания към консултантите на АКСИОР и умения
за прилагане на указанията им с оглед отстраняване на проблеми, добавяне на
функционалност, разширяване на възможностите на системата;
- контрол върху изпълнението на писмените указания и устните препоръки, които
АКСИОР предоставя като документация на системата;
- общи познания по MS SQL или Oracle Servers.
В случай, че Клиентът не е в състояние да посочи служител/и, които да заемат
функциите на Системен Администратор и Администратор на приложението (за по-малки
фирми може да бъде един човек), АКСИОР би могъл да предложи тази услуга на Клиента
срещу допълнително споразумение.
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