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Създадена през 1992 година Юнисофт Инженеринг ЕООД е водеща българска компания на 

пазара в разработването и внедряването на ERP решения за управление на бизнеса

Юнисофт Инженринг реализира нашата нагласа и разбиране, че вие трябва да можете свободно и 

ефективно да управлявате бизнеса си и да изразявате себе си, а нашите системи трябва да са ваши 

основни помощници в това начинание. Ние работим всеки ден за да предложим иновативни и ефективни 

технологични решения, да модернизираме, развиваме и улесняваме управлението на бизнеса Ви. 

Увереността в качеството на системите, които предлагаме и умелото им конфигуриране и внедряване, ни 

позволява да дадем най- доброто съотношение на качество и цена на пазара.



✓ Вградени CRM и Business Intelligence

✓ Възможност за пълна адаптация към вашите бизнес процеси и начин на работа

✓ Най – доброто съотношение цена/качество на пазара

✓ Корпоративен лиценз

✓ Дълготрайно сътрудничество и опит в голям брой индустрии с отчитане спецификата на условия в България.

✓ Високо квалифициран  екип 

✓ Отлична техническа поддръжка

✓ Гъвкав подход на пазара

✓ Мащабируемо решение

✓ Платформено независима

✓ Интеграция на много работни места

✓ Собствена платформа за Web сайт и Онлайн магазин интегрирани с Universum ERP.

✓ Отворена комуникация с други приложения

✓ Гарантирана сигурност на системата

✓ Оптимизирано време за внедряване

✓ Свеждане до минимум рисковете при внедряване

✓ Доказано в практиката know how и др.
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Част от нашите клиенти в различни сфери на 

бизнеса                   



Ние разработваме и предлагаме цялостни пакети от автоматизирани 
решения за управление на бизнеса

✓Консултиране

✓Локализиране

✓Разработване

✓Внедряване

✓Обучение

✓Поддръжка
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Модул Търговия

Система за управление на търговската дейност с широки възможности, 

като работа с :

➢ Запитвания

➢Оферти

➢ Заявки

➢Поръчки по заявки

➢Покупки

➢Внос 

➢Износ

➢Обмитявания

➢ Транспорт и застраховки

➢Продажби и вземания

➢Консигнации

➢Отложени плащания

➢ Управление на договори

➢ Рекламации

➢ Запазвания

➢Ценообразуване

➢ Търговски отстъпки и надценки

➢Промоции

➢ Генериране на ценови листи

➢Бонуси 

➢Аванси

➢Преки и непреки разходи

➢Многовалутни операции

➢ Работа с баркод четци и др.



Възможност за управление на мобилна търговия:

➢Отразяване на продажбите в реално време

➢Синхронизация на мобилните устройства с 
централната система

➢Работа с мобилни фискални принтери

➢Работа с мобилни касови апарати

➢Възможност за мобилен контрол на 
взаимоотношенията с контрагентите
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Universum ERP предлага огромен обхват при работа с номенклатури:

➢ Създаване на йерархия по групи и подгрупи

➢ Автоматична система за кодиране 

➢ История на цените при покупка на различни доставчици

➢ Самостоятелно дефиниране на признаци за продукта

➢ Import и Export на групи, номенклатури, електронни каталози

➢ Работа с каталози

➢ Работа с вложени мерни единици

➢ Работа с рецепти и съставни изделия

➢ Работа с партиди

➢ Работа със серийни номера

➢ Следене срокове на годност
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Складиране и складова логистика:

➢ Адресиране на стоките в склада

➢ Управление на количества

➢ Управление на запаси

➢ Сигнализиране за застояли стоки

➢ Определяне на ключови продукти

➢ Планиране на наличности

➢ Движение на стоки между складове

➢ Запазване на стоки за клиент

➢ Контрол на качеството

➢ Двустепенно отчитане предаването на стоки

➢ Работа със скенери и баркод четци

➢ Ревизии

➢ Брак

➢ Липси

➢ Излишъци и др.



Финанси

➢Управление на паричните средства 
в различни валути

➢Контрол на приходите

➢Контрол на разходите

➢Контрол на падежите

➢Контрол на задълженията 

➢Управление на каси 

➢Управление на банкови сметки

➢Проследяване на банкови операции

Бюджетиране

➢Залагане на бюджети

➢Свободно дефиниране на обекти и 
подобекти

➢Следене на бюджети

➢Процентно отчитане за изпълнение

➢Анализи за процентно усвояване

➢Анализи по отдели

➢Анализи по обекти

➢Анализи по проекти

➢Контрол при изпълнението
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Модул Планиране

Universum ERP предлага система за прецизно планиране:

➢ Планиране на производствени мощности

➢ Планиране на доставки на суровини и материали

➢ Планиране на складови наличности от готова продукция

➢ Планиране на устойчиво развитие

➢ Планиране на пласмента на база прогноза за търсене

➢ Планиране на човешки ресурси и др.
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Управление на проекти

Като опция Universum ERP предлага система за управление на проекти:

➢ Описание на проект-план с цели, задачи, ресурси и др.

➢ Дефиниране на етапи и подетапи

➢ Дефиниране на приоритети на етапи и проекти

➢ Управление и преразпределяне персонал и средства между няколко 
проекта

➢ Анализиране състоянието на проекта

➢ Анализ на риска – видове и квалификация

➢ Контрол на проекта

➢ Справки за проекта и др.



Производство

Universum ERP система за управление на производството с широки 

възможности:

➢ График за основно производство – от 
прогноза до поръчка

➢ Конфигуратор на продукта

➢ Изчисляване стойността на вложените 
материали, формиране на цена

➢ Оферти и поръчки /за продажба/

➢ Управление на стоковите запаси

➢ Инвентаризация

➢ Финансов анализ на стоките

➢ Контрол на номерата – серийни и 
партидни

➢ Контрол на качеството – на входа  и 
изхода на процеса и др.

Базово

(рецептно) 

производство

Проектно 

(дискретно)

производство

Разширено

(непрекъснато)

производство
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Формиране на клиентска заявка 

Трансформация в производствена поръчка 

Влагане на производствени поръчки в 
производствен график

Управление и контрол на производствения 
процес  по етапи на производствен цикъл

Складиране на готова продукция



Логистика  

➢ Планиране доставки на суровини и материали

➢ Управление на складови стопанства

➢ Дефиниране на превозни средства и маршрути 

➢ Дефиниране на отговорници по превозни средства

➢ Групиране на клиентски заявки

➢ Планиране на транспортни курсове

➢ Финансово управление на транспортния парк

➢ Отчитане ефективност от транспорт

➢ Управление на дистрибуция

➢ Справки за разходите по транспорт

➢ Справки за разходите по складиране

➢ Планиране на бъдещи транспортни нужди и др.
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Модул Сервиз

➢ Гаранционни и извънгаранционни поръчки

➢ Работа със серийни номера

➢ Работа с гаранции от доставчика и към клиента 

➢ Приемане на сервизни поръчки

➢ Прогнозиране на срок за изпълнение

➢ Разпределение на поръчките по сервизни сътрудници

➢ Отчитане на време за изпълнение

➢ Проследяване на статуса на сервизната поръчка

➢ История на предишно сервизиране на продукта

➢ Работа с лични и норми на доставчика

➢ Възможност за отчитане на реално време за сервизиране 

➢ Планиране на заетостта на сервиза

➢ Анализи по проблеми, марки и артикули

➢ Анализи на сервизната дейност и др.
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Счетоводство

➢ Сметкоплан

➢ ГФО

➢ Фактуриране

➢ Главна книга

➢ Оборотна ведомост

➢ Изготвяне на всички справки и файлове за ДДС

➢ Работа с ДМА

➢ Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен 
план

➢ Автоматично и автоматизирано осчетоводяване

➢ Отчетни стойности

➢ Контрол на периоди



➢ Управление и проследяване на задачи

➢ Данни за клиенти, доставчици и проспекти в една или 
различни таблици

➢ Управление на маркетингови кампании/мейлинг

➢ Функция за обединяване на е-mail съобщения

➢ Управление на маркетинг и реклама

➢ Персонален календар

➢ Управление на запитвания от клиенти 

➢ Интеграция със заявки за оферта и история на продажбите

➢ Цели, ползи и характеристики на поръчките и покупките

➢ Потребителски дефинирана база данни

➢ Поддръжка на информацията за контактите

➢ Анализи и др.

www.universumerp.com

Система за управление на връзките с клиенти



Човешки ресурси

С Модул Човешки ресурси лесно ще управлявате организационната 

структура на екипа си:

➢ Администриране на служителите в компанията

➢ Получаване на персонлна информация за всеки служител

➢ История на назначаване

➢ Трудово възнаграждение

➢ Формиране на бонуси по различни критерии

➢ Автоматично изчисление на отработено време

➢ Трудов архив

➢ Атестации

➢ Работа с комисионни

➢ Анализи и др.
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Вграден BI модул

Продукт с възможност за генериране на допълнителни специфични справки за Вашия бизнес.   
Позволява систематизиране и събиране на данните от работата на клиентската ERP система. 

Анализ и интерпретация на събраната информация, филтриране и администриране на достъпа и др.

С използването му получавате като бонус над 700 вградени справки и анализи.
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Universum Web 

Интернет сайт и web портал напълно интегриран с Universum ERP и специално
разработен за клиенти стремящи се да бъдат креативни, успешни и отличаващи се в 

интернет пространството.

Най-добрия начин да представите бизнеса си и да спечелите нови потенциални клиенти.
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Xtolnet
✓ Електронен магазин, които ви прави печеливши на глобалния онлайн пазар.

✓ Работим в полза на бизнеса Ви и правим най-доброто, за да бъдете доволни и успешни.

✓ Имаме опит в изработката на онлайн магазини на големи имена в областта на електронната търговията.

✓ Работим с най-новите световни технологии.

✓ Предлагаме съвкупност от услуги, позволяващи на един онлайн бизнес да се развие и да бъде 
свободно управляем с професионална визия.

✓ Предлагаме Ви платформа за всякакъв вид продукти, което ви осигурява достъп до много потенциални 
купувачи.

✓ В интернет пространството Вашите клиенти могат да получат пълна информация за всички Ваши 
продукти и цени от всяка точка на света.

✓ Отговаряме на изискванията за креативност, прецизност и стабилно дълготрайно сътрудничество.



София бул. Андрей Ляпчев №54

+359 /2/ 975 36 75; 

+359 /885/10 30 11;

+359 /884/69 71 54

sales@universumerp.com
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