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SERVICE-LEVEL AGREEMENT

 Бажаєте зосередитися на вирішенні завдань бізнесу, не 

відволікаючись на рішення IT проблем?

 Бажаєте, щоб Ваша система "1С:Підприємство" підвищувала
ефективність управління компанією, а не "стягувала" на себе 

ресурси?

 Бажаєте, щоб Ваша IT інфраструктура з місяця в місяць

адаптувалася до змін внутрішнього і зовнішнього середовища

організації та підтримувала розвиток бізнесу?

Місія Apelvil - вирішувати ці завдання для Вас, з 

максимальною ефективністю

Ми будемо вирішувати Ваші задачі в обумовлені угодою строки, а не «коли у 

нас з'явиться час». 



ЧОМУ МИ?



НАШІ ПОСЛУГИ

 Впровадження продуктів "1С:Підприємство";

 Розробка (програмування) програмних продуктів "1С:Підприємство";

 Абонентське обслуговування "1С:Підприємство";

 Розробка проектів автоматизації підприємств;

 Створення кастомізованих функцій та модулів;

 Інтеграція з іншими системами (бухгалтерськими, CRM).

 Розробка та підтримка "BAS ERP", "УТП", "УПП", "УНФ" та ін.

Команда Apelvil в першу чергу сфокусована на автоматизації підприємств - підтримці, 

налаштуванні та доопрацюванні систем обліку та управління:

Ми впроваджуємо, а не продаємо, тому наша ціль –

довгострокове співробітництво.



НАШ ДОСВІД



Взаємодія з Клієнтом

 Опис завдань програмістам виконують консультанти, що
гарантує їх правильне розуміння;

 Реалізоване завдання тестується консультантом і проводиться 
демонстрація роботи функціоналу;

 Менеджер проектів відстежує строки, бюджети, розподіляє
ресурсів для ефективного вирішення завдань;

 Клієнт може звертатися в Service Desk по поточним завданням, 
відстежувати статус проекту в Trello, а також отримує
деталізовані звіти по всіх роботах;

 Директор доступний для вирішення будь-яких питань.



Інформація щодо крупних проектів

 6 впроваджень копоративного рівня (1С ERP/BAS ERP/УПП);

 7 вроваджень у компаніях с кількістю активних користувачів біль ніж 50;

 Впровадження та розробка для клієнтів з кількістю співробітників до 25 000 чоловік.

 фінансового обліку;

 казначейства; 

 узгоджень документів; 

 планування закупівель; 

 виробництва;

 роздрібної торгівлі; 

 управління Інвойсінгом і білінгом;

 перенесення зарплати і кадрів;

 процесів логістики;

 складського обліку; 

 консолідація управлінського 
фінансового обліку за різними 
напрямками діяльності; 

 Заміна системи податкового обліку; 

 відділення від холдингу частини бізнесів в 
окрему систему.

Автоматизація процессів:
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