
ХМАРНА СИСТЕМА № 1
для малого та середнього бізнесу



DATAS Technology є 
ліцензованим,
єдиним офіційним партнером
ORACLE NetSuite в Україні. 

Ми здійснюємо впровадження, 
інтеграцію, техпідтримку
ERP системи NetSuite для клієнтів 
в Україні та країнах СНД.



співробітників250+

років експертизи10+

клієнтів в EMEA40+

проектів100+

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ПАРТНЕР
ВАШОГО БІЗНЕСУ

Факти про нас



Спеціалізація
Комплексні IT-рішення з:
 автоматизації й управління 

бізнес-процесами;
 зберігання та захисту даних;
 Big Data-аналітики.

Для кого?
Для бізнесу різного розміру та 
сфери діяльності:
від фінансових холдингів і 
виробництв до IT-стартапів.

Діяльність:
 Системна інтеграція
 Консалтинг
 Розробка і тестування ПЗ
 Аналітика Big Data
 Техпідтримка

Партнери
Працюємо з кращими 
програмними продуктами 
від світових вендорів,
лідерів IT-індустрії

Факти про нас



Клієнти DATAS Technology

NetSuite
projects:





NetSuite у цифрах

Перша хмарна 
компанія

Є частиною 
глобального 
бізнесу ORACLE

Рекордне 
зростання

Співробітників по 
всьому світу

10,000+

Клієнтів по 
всьому світу

21,000+
Клієнти в 
більш ніж 203 
країнах і 
територіях

Нових компаній за 
останні 12 місяців

4,500+
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Контроль і управління бізнес-процесами

Financia
ls
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Sales & 
Marketin

g

Inventory

eCommerce
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CRM
Financials

 Наявність різних додатків не 
зв'язаних / частково зв'язаних між 
собою.

 Відсутність консолідації даних.

 Некоректність звітності внаслідок 
розрізненої або несвоєчасно 
внесеної інформації.

 Необхідність контролювати бізнес 
«тут і зараз».

 Управління та контроль 
міжнародного бізнесу з філіями та 
дочірніми компаніями.

 Неактуальність версій ПЗ, 
труднощі з оновленням.

Виклики зростаючих компаній:

ПОТОЧНИЙ СТАН ПЕРСПЕКТИВА

Уніфікована єдина платформа NetSuite для 
злагодженої роботи всіх бізнес-процесів, 
наявність консолідованих звітів.

Різні програми для кожного бізнес-
процесу, що частково пов'язані між 
собою.



Зростаючі компанії обирають NetSuite

Справжній
хмарний продукт

Розроблений для 
сучасного бізнесу

Глобальний масштаб
для міжнародного

бізнесу

Фінансове ядро,
вбудована

бізнес аналітика

Гнучкий для швидко 
мінливого бізнес-середовища

2 оновлення на рік, 
одна версія 

для всіх користувачів



NetSuite:
Повний функціонал для ведення та 
контролю бізнесу

 IT-індустрія

 Виробництво

 Гуртова торгівля

 Рітейл, е-комерція

 Рекламні агентства

 ЗМІ і видавництва

 Консалтинг

 Некомерційні організації

 Енергетичні компанії

 Охорона здоров’я

 Логістика

 KPI

 Інформаційні панелі 
(Dashboards)

 Рольова модель доступу

 Бізнес-процеси (Workflows)

 Форми

 Інтеграції

 Існують різноманітні 
програми для NetSuite

 Тисячі годин преднастроек 
функціоналу «з коробки»

 Розроблено на передових 
практиках

ERP
(планирование 
ресурсов 
предприятия)

Ecommerce
(рітейл, електронна комерція)

PSA
(управління
проектами)

BFN
(партнерські
продукти 
для NetSuite)

ЄДИНИЙ
ДЖЕРЕЛО

ДАНИХ

*Дочірні компанії

Фінанси

SCM
(управління
ланцюгами
поставок)

 Дочірні компанії

 Партнерські продукти 
для NetSuite (BFN)

CRM
(управління 
взаємовідно-
синами
з клієнтами)



ЦІЛІСНА ХМАРНА
ПЛАТФОРМА

SUITECLOUD: ХМАРНЕ 
МОДУЛЬНЕ РІШЕННЯ

ERP/COMMERCE/PSA

ONEWORLD: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

ДЛЯ РІЗНИХ 
ГАЛУЗЕЙ

Архітектура NetSuite

БІЗНЕС АНАЛІТИКА

 Безліч облікових книг
 Безліч мов
 Безліч валют
 Безліч країн / податків
 Управління основними 

даними

 Розроблено для хмари
 Багатокористувальність
 На технологіях Oracle
 Для ведення бізнесу
 Уніфікована модель даних
 Єдина версія для усіх

 Штучний інтелект
 Машинне навчання
 SuiteAnalytics
 Прогнозування
 Робочі книги обліку
 Звіти KPI та інформаційні

панелі

 IT-індустрія
 Виробництво
 Гуртова торгівля
 Рітейл, е-комерція
 Рекламні агентства
 ЗМІ і видавництва
 Консалтинг
 Некомерційні

організації
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 Кастомізація Point & Click
 Редактор скриптів
 Візуальний конструктор 

робочих процесів
 Інтеграція через API
 Автоматичне оновлення 

версії
 Вбудована система 

звітності (BI)

 ERP (планування 
ресурсів підприємства)

 Фінанси
 PSA (управління 

проектами)
 SCM (управління 

ланцюгами поставок)
 Багатоканальна 

е-комерція
 CRM (управління 

взаєминами з 
клієнтами)

 HCM (персонал)
 BFN (партнерські 

продукти для NetSuite)



Фінансове ядро платформи NetSuite

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
 Головна книга
 Дебітори
 Кредитори
 Податковий облік і звітність
 Основні засоби
 Грошові кошти
 Управління платежами

БІЛЛІНГ
 Модуль виставлення рахунків

SuiteBilling
 Налаштування правил 

виставлення рахунків
 Розширені налаштування 

правил виставлення рахунків
 Розширені можливості 

тарифікації

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ
 Облік постійних доходів
 Гнучкий механізм визнання доходів
 Облік часткового виконання робіт
 Перерозподіл доходу по підрозділах
 Контракти на Програмне 

забезпечення та Послуги

ПЛАНУВАННЯ 
ФІНАНСІВ
 Моделювання
 Аналіз «Що-Якщо»
 Переднастроєні звіти і 

аналітики
 Мультивалютний облік

ФІНАНСОВА 
ЗВІТНІСТЬ
 За запитом і в реальному часі
 Гнучка, багатовимірна 

звітність
 Управлінський контроль
 Консолідація
 Різні формати

ГЛОБАЛЬНИЙ ОБЛІК 
І ЗВІТНІСТЬ
 Мультивалютний облік
 Управління холдинговими 

компаніями
 Аудит і стандарти (GRC)
 Мульти-мовний інтерфейс
 Налаштовується податковий облік



Широкий функціонал ERP

УПРАВЛІННЯ 
ЗАМОВЛЕННЯМИ
 Запити та замовлення на продаж
 Білінг і виставлення рахунків
 Календарі виставлення рахунків
 Виконання замовлень і пост-

продажна підтримка
 Промоакції
 Повернення

ПОСТАЧАННЯ
 Заявки на закупівлю
 Замовлення на закупівлю
 Контракти на закупівлю
 Запити пропозицій (RFQ)
 Узгодження документів 

закупівлі

ЗАПАСИ
 Складський облік
 Управління складськими 

комплексами (WMS)
 Управління собівартістю
 Управління відвантаженнями
 Планування залишків

ВИРОБНИЦТВО
 Специфікації і технологічні карти
 Планування виробництва
 Управління виробничими 

замовленнями
 Управління якістю
 Система управління 

виробничими процесами

СКЛАДИ
 Вхідна логістика
 Вихідна логістика
 Управління запасами
 Інвентаризації
 Система управління 

складами

ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК (SCM)
 Планування
 Взаємодія
 Виконання
 Підтримка



Широкий функціонал ERP

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З 
КЛІЄНТАМИ (CRM)
 Автоматизація продажів (SFA)
 Обслуговування клієнтів
 Маркетинг
 Управління взаємовідносинами з 

партнерами
 Доступність на мобільних 

пристроях

ПЕРСОНАЛ (HCM)

 Основні дані персоналу
 Особистий кабінет 

співробітника
 Аналітика по персоналу

ПРОЕКТИ (PSA)

 Управління проектами
 Витрати та доходи за проектами
 Управління ресурсами
 Облік часу і робіт
 Виставлення рахунків за 

проектами



NetSuite: інтерфейс



Більш 300+ компонентів бізнес-
аналітики доступні «з коробки»



NetSuite: 
платформа з вбудованою бізнес-аналітикою

CRM Projects Order 
Management Commerce ShippingInventory Manufacturing ServicesEngineering Time & 

ExpensePurchasingBilling & 
Rev RecMarketing

УНІФІКОВАНА БАЗА ДАНИХ

Finance Retail Industry Media/Publishing Advertising General Business WD ManufacturingNonprofits Services

ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

Graphical 
Analysis

KPIs Visual Actionable 
Reports

Action 
Reminders

Visual 
Financial 
Reports

Metrics 
Management

Alerts DashboardsGauges Global 
Search

Mobile

ДІЄВИЙ ІНТЕЛЕКТ

BI Gateway
Saved
Searches

Report Data 
Scheduling

Real-Time 
Consolidate Caching SuiteSegments1

2 3

АНАЛІТИКА ДАНИХ

РОЛЬОВА МОДЕЛЬ ДОСТУПУ

CEO Customers CFOSales RepConsultantMerchandiseShipping VendorsPartners



NetSuite довіряють більше 20000 клієнтів
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AMP Retail
Wholesale 

DistributionSoftware NonprofitServices Manufacturing

Будь-який розмір компанії. Будь-яка галузь. У будь-якій частині світу.



Дякуємо!

ТЕЛЕФОНИ: 
+38 (044) 393 30 93
+38 (050) 177 45 07

ХМАРНА СИСТЕМА № 1
для малого та середнього бізнесу

E-MAIL: 
sale@datas-tech.com

САЙТ: 
offer.datas-tech.com/oracle_netsuite/

ОСНОВНИЙ САЙТ: 
datas-tech.com

АДРЕСА: 
вул. Тургенєвська, 15, Київ, Україна, 01054

https://offer.datas-tech.com/oracle_netsuite/
https://www.datas-tech.com/

