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Поради з автоматизації 

1. Перед тим як починати автоматизацію – подумайте, для чого вона вам потрібна та сформулюйте 

мету, яку ви хочете досягти з її допомогою 

2. Перед стартом проекту по автоматизації – призначте відповідального за цей проект з вашої 

сторони і надайте йому необхідні повноваження по прийняттю рішень 

3. Ретельно обирайте рішення (систему)та  компанію за допомогою якої будете робити 

автоматизацію. Рішень багато і кожен каже, що його рішення найкраще. 

4. Обов’язково тримайте в курсі справ ваших співробітників – саме від них багато в чому залежить 

успіх проекту з автоматизації. 

5. Перед початком автоматизації проаналізуйте ваші бізнес-процеси. Якщо вони в вас не 

формалізовані (визнайте це, адже вони в вас дійсно такі), то спробуйте адаптувати ваші процеси 

закладені в систему автоматизації. Попрацюйте в ній деякий час і лише потім вносіть в неї якісь 

зміни. 

6. Перед тим, як вносити якісь зміни в систему – зрозумійте як вона працює. Пам’ятайте – будь-яка 

кастомізація системи - це дороге задоволення, особливо на останніх етапах проекту. 

7. Але в той же час, кастомізація системи може бути необхідна. Підходьте до неї з розумом. 

8. Особливу увагу приділіть навчанню. Без навчання роботі в новій системі – є ризик того, що ваші 

співробітники не зрозуміють як працює система і відторгнуть її. 

9. Різні напрями бізнесу слід автоматизувати поетапно. При цьому автоматизація не повинна йти 

частково. 

10. Пам’ятайте, що на перших порах буде складно, але якщо ви цей етап подолаєте, то 

автоматизація зробить ваш бізнес більш керованим та ефективним 
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Що таке ERP? 

ERP-система – це корпоративна інформаційна система, призначена для автоматизації основних бізнес-

процесів компанії, обліку та управління (планування, контроль та аналіз) ресурсами. 

ERP складається з великої кількості елементів (модулів): 

• MES (Manufacturing Execution System) - виробничі керуючі системи; 

• WMS (Warehouse Management System) - системи управління складами; 

• CRM (Customer Relationship Management) – системи керування взаємовідносинами з клієнтами; 

• SCM (Supply Chain Management) – системи управління ланцюжками постачання; 

• TMS (Transportation Management System) - системи керування транспортуваннями; 

• PDM (Product Data Management) – системи управління даними про продукти (вироби); 

• KPI (Key Performance Indicators) – ключові показники ефективності.  

• EAM (Enterprise Asset Management) – управління основними фондами підприємства (процесами 

експлуатації та ремонту). 

• HRM (Human Resources Management) – управління персоналом; 

• CPM (Corporate Performance Management) – система керування ефективністю підприємства. 

Синоніми такого класу систем: BPM (Business Performance Management), EPM (Enterprise 

Performance Management), SEM (Strategic Enterprise Management); 

• MDM (Master Data Management) – системи управління майстер-даними (зведення та управління 

загальною НСІ – нормативно-довідковою інформацією) тощо 

Відмінність ERP-системи від облікової бухгалтерської системи 

Дуже часто ERP сприймають як варіант облікової системи, але, як правило, облік у таких системах не є 

превалюючим функціоналом. 

В ERP-системі на перше місце виходять оперативний облік та автоматизація 

бізнес-процесів усередині компанії, автоматизація документообігу, 

погодження, підготовки пакета документів, маркетинг та відносини з 

контрагентами, контроль та планування грошових потоків, управління 

виробництвом тощо. 

У випадку ERP-системі більше різноманітних «небухгалтерських» даних, 

нефінансових зокрема, але дуже важливих управління компанією. Можна 

процитувати Генрі Форда: «Коли я вивчаю свій баланс, я не можу побачити там 

двох речей: ціни мого бренду та вартості моїх кадрів. Однак саме вони і роблять 

мене багатієм». 
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Що таке Odoo? 

Odoo - це набір програмних інструментів для управління бізнесом, включаючи, наприклад, CRM, 

електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління 

проектами та управління запасами. Версія для спільноти (так звана комьюніті) – це безкоштовне 

програмне забезпечення, яке розповсюджується під ліцензією GNU LGPLv3. Версія Enterprise має власні 

додаткові функції та послуги. Вихідний код для платформи та основних модулів ERP займається 

бельгійською компанією Odoo S.A. Odoo доступний як для локального, так і для готового до 

використання середовища SaaS. 

Плюси системи: 

• open source; 

• швидка швидкість розробки; 

• покриття всіх основних процесів бізнесу; 

• веб-орієнтованість; 

• можливість проведення швидкої інтеграції з будь-якими сервісами (які дозволяють) 

• мультимовність інтерфейсу; 

• конструктор сайтів; 

• модульність 

Мінуси системи: 

• відсутність документації на українській мові 

• складність освоєння системи звичайним користувачем із-за масштабності та різноманітності 

системи 

Короткий огляд системи та її основних модулів (рос.): https://www.antonpiskun.pro/chto-takoe-odoo-i-

dlya-chego-ona-nuzhna-kratkij-obzor-erp-odoo-i-ee-osnovnyh-vozmozhnostej/ 

 

 

https://www.antonpiskun.pro/chto-takoe-odoo-i-dlya-chego-ona-nuzhna-kratkij-obzor-erp-odoo-i-ee-osnovnyh-vozmozhnostej/
https://www.antonpiskun.pro/chto-takoe-odoo-i-dlya-chego-ona-nuzhna-kratkij-obzor-erp-odoo-i-ee-osnovnyh-vozmozhnostej/
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Що почитати та подивитись про Odoo? 

 

 

• https://www.odoo.com/documentation/15.0/ -офіційна документація 

• https://www.odoo.com/uk_UA/slides - навчальний курс (англ) 

• https://www.cybrosys.com/blog/ - блог компанії Cybrosys (англ) 

• https://www.antonpiskun.pro/category/odoo/ - блог Піскуна Антона (рос) 

• https://www.youtube.com/channel/UCkSGe2FA6Mdp3IpS4DxsJQQ 

• https://www.youtube.com/channel/UC5EEPWkaCwQxFwVZT87A_Dw 

 

 

 

 

https://www.odoo.com/documentation/15.0/
https://www.odoo.com/uk_UA/slides
https://www.cybrosys.com/blog/
https://www.antonpiskun.pro/category/odoo/
https://www.youtube.com/channel/UCkSGe2FA6Mdp3IpS4DxsJQQ
https://www.youtube.com/channel/UC5EEPWkaCwQxFwVZT87A_Dw
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Інтерфейс системи 

Odoo, як і будь-яка інша система має свій інтерфейс, який може мінятися в залежності від встановленої 

теми (при чому іноді досить суттєво). Теми можна знайти за лінком - 

https://apps.odoo.com/apps/themes 

Види представлення 

В системі інформація (об’єкти) може бути представлена у різному вигляді: 

• Форма – коли ви заходите в сам документ або елемент довідника 

• Список – режим таблиці 

• Канбан 

• Календар 

• Зведена таблиця – режим в якому ви можете проаналізувати дані об’єктів у вигляді півот-таблиці 

• Графік 

• Дія (активності) – перелік створених активностей по об’єктам 

Перемикач між ними знаходиться під строчкою пошуку 

 

Деякі види представлення можуть бути недоступні для деяких об’єктів, тож  в різних об’єктах ви будете 

бачити різний набір видів представлення. 

Пошук, фільтри, групування та закладки 

В системі можна робити пошук серед документів та довідників майже по будь-якому полю яке в них 

міститься.  

 

 

https://apps.odoo.com/apps/themes
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У рядку пошуку «зашитий» пошук по деяким полям. Якщо ви не знайшли необхідний вам 

параметр, то пошук слід здійснити через фільтри. 

Також можна зробити групування об’єктів майже по всім полям (окрім полів певних типів). 

 

Зроблені вибірки можна зберігати як «Закладки» та виносити на персональний дашборд. 

Активності (дії) 

У повсякденній роботі ми зазвичай стикаємося з безліччю завдань із різними пріоритетами: комусь 

зателефонувати, комусь написати, щось не забути зробити чи з кимось зустрітися. 

Все це вимагає високого ступеня організаторських здібностей та самодисципліни. Нічого немає гірше, 

ніж робоче місце повне рукописних нотаток та наклейок чи нескінченна табличка в Екселі, яку складно 

контролювати. 

В Odoo це все вам допоможе замінити активності, за допомогою яких ми можемо призначити 

різноманітні завдання та відстежувати їх виконання. 

Всі активності призначені на вас як користувача системи ви можете побачити, натиснувши відповідну 

іконку в хедері системи, 

 

після чого ви побачите, які активності на вас призначені, з яких об'єктів системи вони були зроблені і 

коли вони повинні бути зроблені. Якщо активність прострочена і не була зроблена, вона буде у статусі 

«Пізно». 
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Основні елементи інтерфейсу 

 

 

В режимі представлення список інтерфейс має наступні елементи: 
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Основні довідники системи 

Користувачі системи – перелік користувачів системи з налаштуванням прав доступу для кожного 

користувача. Довідник можна знайти в налаштуваннях системи. 

 

Співробітники – довідник працівників компанії. Працівники дуже тісно пов’язані з користувачами 

системи та з контрагентами. 

 

 

Контакти – в розумінні систими контактом є будь яка фізична або юридична особа, а також 

місцезнаходження (наприклад склад або офіс). Довідник контактів доступний із багатьох місць системи: 

закупівель (фільтр по постачалникам), продажів (фільтр по покупцям), обліку, а також в окремому 

пункту меню «Контакти». Контакти бувають наступніх типів:  Індивідуальний та Компанія. Індивідуальні 

можуть бути наступних видів: контакт (контактна особа компанії), Адреса рахунку, Адреса доставки, 

Інша адреса, Приватна адреса.  
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Продукція – в розумінні системи продуктом є будь-який фізичний актив, нематеріальний актив або 

витрата. Довідник продуктів доступний із багатьох місць системи: продажів, закупівель, обліку, складу, 

виробництва. Правила обліку продукту визначає категорія до якої він відноситься. 

Продукти бувають трьох основних типів: 

• Послуга 

• Витратний 

• Складський (товар, що зберігається) 

Від налаштувань продукту дуже багато чого залежить в системі (правила обліку, логістики тощо) тож до 

цього слід підходити з розумом. 

 

 

 

 

 

 


