
Цялостен поглед върху
Вашия агро бизнес с Dynamics Agro



Решението



Софтуерно приложение за компаниите от агро индустрията
Създадено от специалистите на Intelligent Systems, с дългогодишен опит в сферата на
земеделието и обработката на земи, Dynamics Agro е изключително подходящо за
производители на зърно и търговци на семена, торове и препарати.

Всеобхватно проследяване на бизнес процесите
Единна платформа, включваща широка гама от специфични за индустрията
функционалности - от създаване на производствени планове, през проследяване на
качеството и договорите за покупки и продажби, до поддръжка и контрол на машинния
парк.

Ефективност и производителност
Dynamics Agro предоставя всички необходими инструменти да подобрите
производителността на Вашата компания и на служителите в нея, чрез ефективно
управление на всички количествени и качествени дейности.



Ползи



Някои от най-отличителните ползи от 
използването на Dynamics Agro:

Обединяване и унифициране на процеси

По-добро управление на ресурси и дейности

Ефективно планиране

Осъществяване на стриктен контрол на качеството

Прецизно проследяване на складови наличности

Подобрен контрол на договорните процеси

Лесна поддръжка на машинния парк

Оптимизиране на трансферни дейности



Функцията дава широк набор от възможности за дейности, свързани с договорите за 
продажба – одобрение на договори, проследяване на статус, проследяване на количествата и 
качествата по договора, различни изгледи по видове, следене на документи, условия по 
плащания, използване на MATIF цена, планиране на изпълнението и др. 

Договори

Функцията позволява определяне на общ кредитен лимит на групи от фирми и лица с обща 
собственост. В допълнение, можете да изготвяте лесно лимитни карти, които да се различават
по условия. Дефиниране на общ лимит на контрагентите като доставчици по аванси и клиенти
също е възможно. Блокирате и освобождавате лимити автоматично.

Лимити по договори

Можете да извършвате дейности към различни видове кантарни поръчки, свързани с 
продажба, изход от база, преки доставки, разтоварване магазия или качени директно на 
кораб. Има възможност за импорт на данни от пристанище. Кантарните поръчки винаги
работят по договор. 

Кантарни поръчки

Продажби





Покупки

Тази функция позволява да проследявате статус на договори, както и тяхното количествено и 
качествено изпълнение. Можете да изготвяте индивидуални печатни форми на договори и да 
правите промени, свързани с техния вид и условия. 
Функцията предлага и възможност за използване на MATIF цени. 

Договори

Дефинирате общ кредитен лимит на групи от фирми и лица с обща собственост и изготвяте
лесно лимитни карти с различни условия. Процесът по блокиране и освобождаване на 
лимити е автоматизиран. В допълнение, можете да определяте общ лимит на контрагентите
като доставчици по аванси и клиенти.

Лимити по договори



Можете автоматизирано да изготвяте лабораторни анализи за контрол на качеството за 
отделните култури. Функцията позволява да осъществявате различни видове анализи на 
резултатите. 

Лабораторен анализ

Тази функционалност позволява да извършите всички видове кантарни измервания, 
необходими за обслужването на процеса на доставка, включително преки доставки, 
измерване без разтоварване и пренасочване за продажба. Кантарните поръчки винаги
работят по договор.

Кантарни поръчки



Осъществяване на кантарни операции за трансфер, услуги и др.. Функцията дава възможност
за изпълнение на трансферни операции от база в база, към кораб/магазия и от наета база. 

Кантарни поръчки (трансфер)

Можете да реализирате кантарни поръчки при пряка доставка по договори за покупка и 
продажба с разтоварване в склад или на кораб.

Кантарни поръчки (пряка доставка)

Функцията позволява да правите различни настройки на склада, с възможност той да бъде
обвързан, или не с определен лабораторен анализ. Освен това, можете да осъществявате
поръчки за складови операции (сушене, почистване), както и преобразуване, сглобяване и 
разпад на артикули. 

Складови операции

Склад



Приемате и връщате влогове, следите лабораторни показатели и преобразувате договори 
с лекота.

Съхранение

На разположение са различни възможности за анализ – след обработка, преместване от 
склад в склад, инвентаризация и т.н. Можете да правите проверка на качество по договори, 
да създавате тестови групи, да определяте базови стойности и показатели за качество

Лабораторни анализи



Проследявате цялостния производствен процес, както и да изготвяте различни версии за 
своите планове. Функцията дава възможност и за автоматично създаване на производствени
програми на годишна база за различни култури. 

Сеитбооборотен план

При тази опция имате на разположение различни версии на производствен план или можете 
да осъществявате отделно планиране по райони или технологии. Сравнявайте планирани и 
действителни стойности на разходите лесно и точно. 

Планиране на производство

При необходимост можете да отчитате материалите и разходите по обработки на ниво блок. 
Създаване на общи производствени поръчки по стопанска година и култура също са
възможни.

Производство на ниво блок

Производство



Функцията предоставя няколко опции за разпределение на общи разходи на ниво блок –
на база декар, готова продукция, обща или засята площ.

Разпределение на общи разходи

Модул производство включва няколко функции, чрез които обработки, материали и готова 
продукция могат да се свързват лесно със счетоводната отчетност.

Свързване със счетоводна отчетност



Транспорт

Разполагате с пълна информация за собствеността и техническите параметри на машините.

Поддържане на машинен парк

Полезна функция, благодарение на която сте винаги информирани за пробега и изтичане
срокове по важни събития, свързани с машината (застраховка, например).

Напомняния

Функцията дава възможност за установяване на контрол по норми за горивата. Тук вариантите
са два – да се отчита стойност, с възможност на отразяване на извършената работа (на 
земеделската техника) или когато камионът е пълен/празен. Измерванията могат да бъдат в 
различни мерна единица (километри, мото часове, тон/км, декарсредна).

Норми за горива



Има възможност за попълване на информацията за зарежданията на машините в системата. 
Така лесно можете да си водите история на разходите, свързани с горивото. 

Зареждане на гориво

Функцията предлага редица автоматизации като вмъкване на изпълнени курсове, 
разпределение на гориво съгласно норми, изписване на гориво в счетоводството. Ръчно
могат да се попълват обратни курсове.

Месечни отчети на транспортните средства

Опциите за създаване на ремонтни карти, проследяване на вътрешни ремонти и 
допълнителни разходи дават детайлна информация за състоянието на машинния парк.
В допълнение можете да си водите отчет за извършени външни ремонти, както и всички
съпътстващи разходи за транспортните средства (застраховки, амортизации и др.). 

Поддръжка и ремонт 



Dynamics Agro е продукт на Intelligent Systems, водеща международна консултантска компания 
с 18 години опит във внедряването на софтуерните решения за управление на бизнеса, базирани
на Microsoft Dynamics 365 и Power Platform.

Приложението Dynamics Agro е плод на дългогодишния ни опит в сферата на агро индустрията. 
Познавайки нуждите на бизнесите в тази сфера, решихме да създадем решение, което не просто 
им помага да изпълняват ефективно дейността си, но и да се разрастват прогресивно. 
Голямото разнообразие от модули предоставя възможност на потребителите да подберат точно 
тези функции, които отговарят на нуждите на тяхната компания и биха спомогнали за постигане
на поставените цели.

За нас

+359 2 817 33 66

Phone

info@isystems.bg

Email

www.isystems.bg 

Web site

http://www.isystems.bg/
mailto:info@isystems.bg
http://www.isystems.bg/


при всяка крачка към успеха!
Ние сме до вас,



www.isystems.bg

Тук сме, за да отговорим на Вашите въпроси!
info@isystems.bg 

http://www.isystems.bg/
mailto:info@isystems.bg
https://www.isystems.bg/reshenija/agroindustrija/

