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ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 

по процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и 
Постановление № 160/01.07.2016 с предмет: 
 

“Разработване и внедряване на Интегрирана ERP система с CRM 
модули” 

 
 
№ 

 

Наименование Колич
ество 

Минимални технически и 
функционални изисквания 

 

1 Разработване и въвеждане 
в експлоатация на 
интегрирана ERP система 
със CRM модули - 1 брой  

1 брой Изисквания към изпълнението и качеството на 
стоките / услугите / строителството: 
 
Функционални характеристики на ERP 
системата със CRM модули са както 
следва: 
 

 Модул за планиране на 
материалните ресурси: 

Индикатор за наличност – добра наличност, 
намаляваща наличност, няма наличност; 

Възможност за изпращане на 
мейл/нотификация при намаляла и липса на 
наличност; 

Възможност за бърза справка на наличния 
материал по типове суровини; 

Индикатор за презапасяване; 
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Индикатор за запазване на определен 
материал и/или суровина за производство – 
при запазване на определен материал и/или 
суровина за производство позициите ще могат 
да се маркират или направо ще се прехвърлят 
от склад за суровини и материали в склад за 
суровини и материали запазени за 
производство. Така във всеки един момент ще 
е ясно реалното свободно количество 
суровина, с което предприятието разполага;  

Опция за пресмятане за количество на 
продукция от единица материал и суровина – 
на база произведена продукция ще бъде 
направен разчет за определен вид продукт 
какво количество суровини се разходват и при 
планиране на подобен продукт софтуерът 
автоматично ще може да пресметне какво 
количество продукция ще бъде получено; 

Капацитетно планиране – капацитетното 
планиране ще е обвързано както със 
наличността в склада, заетостта на машините, 
така и с човешкият ресурс взимащ участие в 
производството;  

Насочване за набавяне на материал или 
суровина–отговорното лице ще бъде 
насочвано към кой контрагент трябва да се 
обърне за набавянето на съответната 
суровина; 

Разделение и изготвяне на справки на 
материалите по предназначение; 

 Модул за поръчки и планиране на 
производството:  

Създаване на профил за поръчки – носи 
информация за краен срок на изпълнение, 
използвани машини, брой страници, 
количество използвани материали. Профилът 
за поръчки е съотнесен по клиенти. Всяка 
поръчка ще съдържа наименование 
количество на типа продукция, която ще 
трябва да бъде произведена. 
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Селектиране на поръчката по типа суровина, 
от която ще бъде произведена; 

Даване на приоритет на поръчката – даваните 
за приоритет поръчки ще могат да бъдат с 
опция за коригиране на цена, в случай, че е 
регламентирано оскъпяване при експресна 
поръчка; 

Опция за преизчисляване на срока на 
планираните поръчки, в случай на 
назначаване на извънредна приоритетна 
поръчка – тази опция може да бъде избирано 
дали да бъде използвана или не. При 
използване крайният срок на останалите 
поръчки също може да бъде променят; 

Справка по клиент – ще съдържа информация 
за направените заявки, оборот, неплатени 
суми планирани поръчки, минали поръчки, 
местоположение, лице за контакт; 

Справка по дата на изпълнение; 

Справка за статус на продукта – посочва се в 
коя фаза на производство се намира продукта. 

Натовареност на машините – извършва се на 
база време от предварително изпълнени 
поръчки от тази машина; 

Под модул за планиране на времето и 
стойността на производство на единица 
продукт – прави се на база осреднено време 
от вече реализирани подобни поръчки, като се 
включват и производствените разходи на 
съответните машини, дизайн и други; 

Ангажираност и натовареност на работните 
групи по вид процес в предприятието – прави 
се на база назначения на отделните 
служители по заявки за изпълнение;  

Назначаване на отговорник по производство. 

 

 Модул за следене на 



                               

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие, във връзка с изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет и 

растеж в „Колорит прес“ ООД“ по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0481-C01 

производствения график: 
 

Следене на етапите на производство на 
продукта –всеки един продукт ще може да 
бъде проследяван на какъв етап от 
производството е. Ще може да се визуализира 
календар с информация за отделните 
назначени поръчки за производство. 
Калкулация на оставащо време до края на 
производство – при отклонения от планирания 
график, надхвърлящи предварително 
зададени норми, ще се изпраща съобщение на 
отговорника по производство.  
Въздействие на закъснението на изпълнение 
на една поръчка върху следващите поръчки - 
принципът ще е подобен на този при 
приоритизиране на поръчките – при забавяне 
на поръчката, автоматично ще се пресмята как 
това ще се отрази на останалите след тази 
поръчки.  
Справка по брой продукти за производство в 
определен период, дата на стартиране на 
поръчка, етап на изпълнение, процент 
завършена дейност, дата на реализация, дата 
за дистрибуция или заскладяване. Тази 
функционалност ще може да бъде избирана 
дали да бъде задействана или не. Може да 
бъде назначено екстра време за изпълнение 
на закъснялата поръчка.  
 

 Модул „Склад“:  
 

Заскладяване на нужните за производство 
материали и суровини– нужни за заскладяване 
ще бъдат сортирани по категории и видове; 
Задаване на наличност; 

Възможност за създаване на неограничен 
брой категории; 

Възможност за справка по материал и 
суровини – ще може да се вижда наличност, 
дата на заприходяване, процес за който се 
използва материала; 

Обособяване на отделни складове; 
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Прехвърляне на стока от един склад в друг; 

Индикатор за намаляло количество – може да 
се въведе за всяка категория продукт, като 
стойностите за минимално количество се 
задават от оторизирано от предприятието 
лице; 

Изписване на материали за производство; 

Въвеждане на различни видове цени; 

Въвеждане на цена според съответния клиент; 

Възможност за инвентаризация по продукти и 
складови места; Приемане на заявки за 
експедиция; 

Заприхождаване на продукция; 

Възможност за справка на налична продукция 
по видове; 

Виртуален склад за клиенти – достъпен е 
преди заявената стока да бъде изпратена. 

 

 Финансов модул:  
 

Изготвяне на различни търговски справки – 
плащания и постъпления от контрагенти, 
клиенти; 

Изготвяне на различни счетоводни справки – 
данъци, осигуровки, заплати; 

Под модули за оборот, разход, печалба; 

Справка по поръчки, тип продукция, дата, 
период, вътрешен, външен пазар; 

Под модул за поръчки; 

Под модул за продажби – реализираните 
поръчки при издаване на фактура се 
трансформират като продажби; 
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Справка за произведена продукция – 
справката може да бъде изготвена по клиент, 
продукция, период; 

Възможност на определяне на различен тип 
цени по продуктите; Възможност за изпращане 
на съобщение към администратора за 
предстоящи плащания; 

Възможност за изпращане на съобщение към 
администратора при забавяне на плащане от 
страна на клиенти; 

Изпращане на ръководителя на направление 
при забавяне на плащане от страна на 
печатницата; 

Следене на финансовите взаимоотношения с 
неограничен брой клиенти; 

Следене на финансовите взаимоотношения с 
неограничен брой контрагенти; 

Пресмятане на данъчните задължения; 

Планиране на плащанията; 

Изготвяне на справки за разходи и приходи по 
материали, продукция, контрагенти, клиенти; 

Пресмятане на ДДС; 

Изготвяне на балансови форми, ОПР и 
паричен поток; 

Генериране на първични финансови 
документи; 

Превалутиране; 

Възможност за дефиниране на макети за 
осчетоводяване; 

Автоматично начисляване на амортизации; 

Възможност за задаване на издаване на 
допълнителни финансови документи. 
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 CRM модул – мултиезичен: 
 
Профил на клиента – индивидуален профил с 
информация събрана от всички модули на 
системата: история на поръчките, обороти; 
Статистика за проведената комуникация с 
клиентите – брой телефонни разговори, брой 
изпратени мейли, брой получени заявки, брой 
проведени анкети; 
Подмодул за дизайн – в профила на 
клиентите, които желаят ще може да се 
визуализират проектите на дизайн, които 
предприятието разработва. По този начин 
дизайнерите на предприятието ще може в 
реално време да работят с клиентите; 
Създаване на анкета, която да се попълва от 
клиентите – анкетата ще бъде мултиезична; 
Анализиране на данните от анкетата; 
Лесен достъп до настоящи поръчки; 
Лесен достъп до просрочени плащания, 
очаквани плащания, неплатени доставки по 
клиент; 
Справки за клиентите по плащания, закупена 
продукция, период, брой поръчки – 
съпоставяни по периоди; 
Анализ на търговските показатели; 
Анализ на потреблението на всеки клиент по 
периоди; 
Планиране на маркетингови кампании – 
концепция, дата на изпълнение, ресурси, 
заложени цели, статистика, анализ; 
Статистика на маркетинговите кампании; 
Анализ на изразходваните средства за 
маркетинг по периоди Съпоставка на 
показателите от маркетинговите кампании с 
търговските резултати за съответен период; 
Управления на маркетинг разходите по медии 
– ще може да бъде извършвана справка по 
период, тип медии, локация; 
Изготвяне на справка по тип дейност – 
търговия на едро и дребно; Таргетиране при 
изпращането на е-mail/съобщения/електронен 
бюлетин; 
Възможност за изпращане на нотификации и 
запитвания от профила на клиента към 
производителя – мултиезична опция. 
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 Модул Управление на отпадъци:  
 

Управление на договори за изкупуване и 
извозване на отпадъчната хартия към 
рециклажни центрове; 

Управление на договори за изкупуване и 
извозване на отпадъчното мастило към 
оторизираните центрове за отпадъци; 

Индикация за събрало се количество хартиен 
материал годен за рециклиране; 

Индикация за намаляло количество мастило в 
машините; 

Изготвяне на справка по тип хартия и машини; 

Планиране на извозването на отпадъци; 

Генериране на заявки за извозване на 
отпадъци; 

Създаване на склад за управление на 
отпадъци; 

Сортиране на отпадъците по дейност – от 
суровините за производство, от машини; 

Анализ на разходите и приходите от 
управлението на отпадъците. 

 

 B2B модул – мултиезичен:  
 

Възможност за определяне на различен вид 
достъп до модула; Съдържа индивидуален 
профил на всеки клиент с нива на достъп - 
профилът съдържа пълна информация за 
клиента; 

Определяне на езика за комуникация спрямо 
националността на клиента или зададена от 
администратор на софтуера; 

Опция за заявяване на стока от клиента – 
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клиентът ще има достъп до база данни, която 
ще му е предоставена от производителя и по 
този начин ще може да заявява и купува 
онлайн; 

Опция за следене на наличност от страна на 
клиента – към продуктите ще има индикатор за 
количество; 

Възможност за предварителна поръчка на 
продукция – клиентът ще може да поръчва 
стоката онлайн преди съответния продукт да 
бъде произведен или наличен. Съответния 
продукт ще носи информация за дата на 
наличност; 

История на дейността на клиента – в профила 
на всеки един клиент ще може да се виждат 
поръчките, които е правил, обороти и др.; 

Възможност за изпращане на съобщения от 
страна на производителя – към всеки клиент 
ще могат да бъдат изпращани различни от 
кампанийните съобщения; 

Различно ниво на достъп според типа клиент – 
основно базата може да бъде разделена на 
регулярни клиенти и други клиенти; 

Възможност за изработване и изпращане на 
многоезичен бюлетин; Възможност за 
таргетиране на бюлетина до отделни клиенти, 
отделни типове клиенти, външни на модула 
фирми. 

 Модул за дистрибуция:  

Наличност на автопарка – Избор на канал за 
дистрибуция; 

Планиране на доставки за клиенти– 
Кореспонденция между планираните доставки 
и местоположението им (в кой склад се 
намират); 

Планиране на маршрути за доставки; 

Подаване на заявление за дистрибуция при 
продажба. 

 

 


