ZERON V/4
Софтуерна система за управление на
бизнеса: ERP, CRM, BPM, BI

ZERON V4
Вашият бизнес във
Вашите ръце

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

КАК ДА ИЗБЕРЕМ

Пазарът се развива непрекъснато.
Конкурентите Ви
не спират да се развиват.
Искате да сте сред
първите във Вашия сектор.
ZERON V4 е интегриран ERP софтуер,
който обединява четири основни
концепции, необходими на модерния бизнес:






Enterprise Resource Planning (ERP);
Business Process Management (BPM);
Customer Relationship Management (CRM);
Business Intelligence (BI).

Каквито и да са нуждите на вашата компания, ние ще Ви
предоставим модерен продукт, с отлично обслужване и лесна
употреба, който да помогне на бизнеса Ви да се справи успешно с
предизвикателствата на пазара.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Създаваме най-добрия ERP софтуер в България. Мислим за всеки детайл на
продуктите си и тяхното ползване от потребителите. Поддържаме репутация на
доверен партньор и доставчик на компаниите, който решава техните задачи и им
помага да развиват бизнеса си, в трудните условия на българския пазар.

Интегрираме новите възможности на софтуера, по най-добрия начин, за да може
ползването му да е лесно, интуитивно и потребителите да свикват с него без
особени трудности. Пазим добрите си практики от много различни индустрии, за да
помогнем на потребителите да осъзнаят своите нужди и потребности, и да могат
бързо и безпроблемно да започнат работа с нашия софтуер.

ЗА КОМПАНИЯТА
„Елит Софтуер“ ООД е иновативна компания и специализиран разработчик на ERP
софтуер за управление на бизнеса. Компанията оперира на пазара повече от 15
години, като през това време разработи и утвърди един от най-иновативните
ERP софтуери – Zeron© V4. Работата ни беше оценена добре и от нашите
клиенти, като за периода успяхме да привлечем повече от 1 500 клиенти за
различните версии на нашия софтуер.
Компанията разполага с квалифициран екип от над 20 софтуерни
инженери, дизайнери, консултанти по внедряване, търговски и
маркетингови специалисти.
Компанията има офиси в София, Пловдив, Варна и Стара
Загора, които предоставят услуги на клиенти от
цялата страна.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ERP СИСТЕМИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
В КОМПАНИИТЕ

ERP (Enterprise Resource Planning) е единно и унифицирано софтуерно решение, което използва
една база данни и обединява в себе си всички аспекти от работата на една компания – търговия,
производство, счетоводство, планиране, управление на отношенията с клиентите, управление на
транспорта, управление на проекти, справки, BI анализи и др.
В началото на възникването си софтуерът, който е обслужвал компаниите, е възниквал стихийно,
като всеки е писал някакъв модул – счетоводен, складов, търговски и т.н. Големите доставчици
на софтуер са започнали да обединяват всички тези разпокъсани програми, писани от различни
доставчици, в един унифициран софтуер, който е станал известен под името ERP.
ERP софтуерът е като всички останали компоненти на прогреса, облекчава дейността на
компаниите. Не е важно дали сте малка или голяма компания, а доколко нашите продукти могат да
подпомогнат нейното развитие.
Модерните ERP системи са изключително сложни платформи, които отговарят на международни
стандарти за разработка. Те съдържат в себе си цялата необходима функционалност, която е
интегрирана и работи като едно цяло, за да осигури на компанията всички необходими модули и
функции. Поради огромния обем функционалности, които тези системи поддръжат, те често са
сложни за работа, особенно големите международни ERP системи. За да избегнем този недостатък,
ние вложихме много време за внимателно планиране на функционалностите на Zeron, така че
мащабната функционалност на продукта да бъде достъпна и с нея да се работи лесно.

Ползите за компаниите са много и без да претендираме
за изчерпателност ще изброим няколко:

 Компанията Ви ще работи с една софтуерна система, вместо с няколко,
които са полусъвместими;
 Цената за поддръжка на системата Ви ще падне, когато поддържате един унифициран
софтуер, вместо няколко. Това е валидно и за цената за закупуване на софтуера;
 Подобрени търговски процеси и комуникация с клиентите;
 Подобрена отчетност, складови наличности и работа с тях;
 Подобрено управление на финансите и счетоводството;
 Добрият ERP софтуер ще намали до възможния минимум необходимостта от
използване на MS-Excel за отчитане и анализиране на информация;
 Оптимизация на управленския процес, лесно видими отчети и информация,
яснота накъде върви компанията.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДИМСТВА НА ERP СИСТЕМАТА
ZERON V/4

Когато правите оценка на софтуер от висок клас, трябва да имате предвид множество
фактори (като поддръжка, внедряване), а не само продукта, като такъв.
Като продукт, предимствата на Zeron/V4 се класифицират в три области – функционалност,
иновативна система за управление на бизнес процеси и пълна интеграция на всички
модули на софтуера.
Zeron V/4 представлява ERP система от висок клас, мащабна функционалност, която
покрива всички аспекти на бизнеса - търговия, дистрибуция, продажби на дребно,
отношения с клиенти, производство, сервиз, автопарк, управление на транспорта,
управление на проекти, професионални услуги, финанси и счетоводство, управление на
документооборота, анализ на бизнес информацията и други.
В основата си Zeron V/4 е различен от останалите ERP системи. Той се базира на
BPM (Business Process Management) система за управление. Това е система, при която
функционалностите не се изпълняват чрез избор на стандартни менюта, а се работи с
предварително проектирани последователности на действията. Това гарантира спазване
на стандартите и политиките, утвърдени в компанията.
Пълната интеграция на продукта означава, че той е проектиран, създаден и
усъвършенстван като едно цяло, и докато повечето ERP системи работят с „кръпки“ модули и функции, от различни производители, то ние сме проектирали и интегрирали
всички модули и функционалности, които работят прецизно и гладко заедно.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Standard
ZERON® V/4

Закупуването и внедряването на пълномащабна,
професионална ERP система обикновено е
скъпоструващо и сложно начинание, което въпреки
отличната възвръщаемост за компанията, е препятствие
за много малки и средни компании. За тях ние създадохме
стандартна версия на продукта Zeron V/4, който да им
даде възможност да разполагат с модерни софтуерни
технологии и да остават конкурентни на пазара.
Zeron® V/4 Standard е вариант за фирми, които искат да
започнат работа бързо, лесно и с по-ниска инвестиция.
Продуктът съдържа готови, предварително моделирани
бизнес процеси, създадени на база на дългогодишната
ни работа с подобни компании, нашия опит и най-добрите
бизнес практики.
Zeron® V/4 Standard поддържа модули: “Счетоводство
и финанси”, “Склад и търговия”, “Отношения с
клиенти”, “Сервизна дейност”, “Производство” и „Бизнес
изследвания и анализи“ (BI). Като допълнителна опция
предлагаме възможността Вашата база данни да се
съхранява (хоства) на наш сървър.
Zeron® V/4 Standard се предлага с обучение на
персонала, в рамките на 1 седмица от закупуването на
продукта, след което можете да започнете реална работа.

МОДУЛИ
Счетоводство и финанси
Склад и търговия
Отношения с клиенти (CRM)
Сервизна дейност
Производство
Бизнес изследвания и
анализи (BI)

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Enterprise
ZERON® V/4

Zeron® V/4 Enterprise е най-мощният и пълен
вариант на системата. Той поддържа следните
модули: “Счетоводство”, “Склад и търговия”,
“Отношения с клиенти”, “Производство”, “Сервиз”,
“Управление на проекти”, “Управление на транспорта”
и “Бизнес изследвания и анализи” (BI).
Zeron® V/4 Enterprise се предлага с внедряване.
Внедряването представлява нашата работа
по анализа на Вашия бизнес, инсталирането и
конфигурирането на софтуера на сървърната част,
моделирането на необходимите, конкретно за Вашата
специфика бизнес процеси, настройки на системата
и обучението на персонала за работа, необходими
за въвеждането в експлоатация на Zeron® V/4 във
вашата фирма. Внедряването продължава от 3 до 6
месеца, в зависимост от сложността на необходимите
Ви бизнес процеси.
Zeron® V/4 Enterprise поддържа наложените
световни концепции Material Requirements Planning
(MRP), Material Resources Planning (MRPII), Distribution
Resourses Planning (DRP), Capable-To-Promise,
Capacity Requirements Planning (CRP) и други.

МОДУЛИ
Счетоводство и финанси
Склад и търговия
Отношения с клиенти (CRM)
Сервизна дейност
Производство
Управление на проекти
Управление на транспорта
Бизнес изследвания и
анализи (BI)

ВНЕДРЯВАНЕ

ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРА

Процесите по внедряване на всеки професионален ERP софтуер са сложни и трудни.
Затова нашата компания отделя много време и ресурси, ползва най-модерните и иновативни
разработки, за да улесни този етап, и да го направи безпроблемен и гладък за клиента.
Процесът на внедряване варира според мащаба и сложността на Вашата дейност, както
и спрямо географската й разпръснатост. Всяко отделно внедряване е уникално и трае
различно време. Средната продължителност на внедряванията е 3-6 месеца.
Етапите на внедряване са четири:
 Съставяне на план за внедряване, в който съвместно с Вас описваме конкретните Ви
изисквания към софтуера;
 Настройване на софтуера според изискванията, заложени в плана за внедряване;
 Обучение на оперативния персонал за работа;
 Старт на реална работа със софтуера и известен период на мониторинг на неговата
работа в реални условия.
В основния процес по внедряване няма да ангажираме целия Ви персонал, а по-малък кръг
ключови служители, които са най-запознати с процесите във Вашата компания.
Заедно с тези хора ще създадем план за действие и ще настроим системата за работа във
Вашите специфични условия. В края на внедряването ще се включат абсолютно всички
бъдещи потребители, които ние, заедно с първоначалния екип, ще обучим и подготвим за
реален старт на системата.

Компанията ни има много опит, в различни
индустрии, и ще Ви предложим най-добрите
практики за всяка Ваша необходимост, но
крайният избор какви функционалности в
системата да ползвате, ще е Ваш.

ПРОДАЖБЕН ПРОЦЕС И СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

СЛЕДПРОДАЖБЕНА ПОДДРЪЖКА

Тревогата на всеки купувач, независимо дали
купувате колело, автомобил, компютър или
професионална ERP система, е свързана
със следпродажбената поддръжка и
обслужване.
Трите главни сфери, в които работим
упорито, са разработката на продукта,
усъвършенстване на процеса по
внедряване и на трето, но не на последно
място, идва следпродажбената поддръжка
и обслужване на клиентите.
Нови версии, оптимизации на софтуера,
текущи консултации за работата –
компанията ни е помислила за всичко това.
След продажбата на софтуера ще можете
да ползвате нашите услуги за консултации
и обучения. Можете да имате и персонален
консултант от наша страна, който да е
запознат в детайли с Вашата дейност и да
бъде на Ваше разположение по всяко време,
в рамките на работния ден.
Също така, сме изградили система за
дистанционна помощ, чрез която, можете да
„поканите“ наш консултант да вижда Вашия
монитор и Вашите действия със системата
и да Ви консултира по телефона, докато
реално заедно работите на Вашия компютър.

Бързина на реакция,
ефективност на работата,
удобство при ползването,
отчетност на разходите –
това са „стълбовете“ на
нашата следпродажбена
поддръжка.

Това е много полезна възможност, която
спестява време и пари и на двете страни.
Последният елемент на системата за
поддръжка е уеб базираният портал, чрез
който можете да поставяте въпроси към нас,
да проследявате по всяко време, какво е
решението на тези въпроси, а също и как и
за колко време ние сме реагирали, както и
какво ще Ви струват нашите услуги за тези
консултации.

ПРОДАЖБЕН ПРОЦЕС И СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

СЛЕДПРОДАЖБЕНИ РАЗХОДИ И
ОБНОВЯВАНИЯ НА СОФТУЕРА

Следпродажбените разходи са важна част от поддръжката на продукта и те трябва
да са ясни на потребителите ни, от самото начало:

1. ПОДДРЪЖКА
Поддръжката представлява получаване на нови версии на софтуера,
отстраняване на програмни грешки, текущи консултации за работата.
Поддръжката също осигурява текущи актуализации към счетоводното
законодателство, както и нови функции, които ние постоянно създаваме.
Заплащането на поддръжка не е задължителна, можете да я заплащате толкова
време, колкото прецените за необходимо.

2. НОВОВЪВЕДЕНИЯ
Всеки бизнес се променя и развива. По време на ползването на софтуера може
да прецените, че желаете да направим доработки в него, по ваше желание и
спецификация. Тези нововъведения се заплащат допълнително.

3. ХОСТИНГ НА БАЗИТЕ ВИ ДАННИ
Ако нямате собствена хардуерна инфраструктура (сървъри, закупени сървърни
операционни сеистеми, аварийни електрозахранвания и други) или искате да
си спестите ангажимента и разходите по поддръжката им, можете да ползвате
нашата услуга „Хостинг на бази данни“. При тази услуга, данните ви се съхраняват
на наши сървъри и ние се грижим за поддръжката им, редовното им архивиране,
свързаността с тях и т.н.

Ние постоянно поддържаме Zeron
актуален, спрямо изискванията на пазара и
сме лидер в областта на ERP системите.
Нашата цел е да ви запазим като наш
удовлетворен и лоялен клиент.

София

Варна

Елит Софтуер ООД
Централен офис

Елит Софтуер Варна ЕООД
Атанас Атанасов

ул. “Крум Кюлявков” 15А,
ет. 9, офис 17

ул. Охрид 26, ет. 3

Телефон/ Факс:
(02) 962 60 81
(02) 862 45 68

Телефон:
(052) 608 181
GSM: 0894 424 411
email: varna@zeron.bg

sales@zeron.bg
support@zeron.bg

Пловдив

Стара Загора

КОМПЛЕКС ФЕ ООД
Евдокия Ценкова

АКТИМ ООД
Ралица Кулезич

бул. Княгиня Мария Луиза 6а
ет.2, офис 3

ул. Васил Априлов 1

Телефон:
(032) 66 49 94
GSM: 0888 643 129
plovdiv@zeron.bg

Телефон:
(042) 602 013
(042) 602 113
office@actimbg.com

www.zeron.bg

Продуктова, информационна брошура на Zeron V4. Елит Софтуер ООД – Всички права запазени.

