
Софтуерно решение за 
хранително-вкусовата 
промишленост



За решението

Food & Beverage for Dynamics 365 e базирано на Microsoft Dynamics 365 Business Central, 
познато преди това като Microsoft Dynamics NAV. Бизнес системата осигурява ефективно 
управление на специфичните за хранително-вкусовата промишленост процеси – от 
управлението на суровини, през проследяването на партиди и други производствени 
дейности, до планирането и контрола на склада и ефективното управление на логистиката и 
продажбите.

Food & Beverage for Dynamics 365 позволява на ръководството да проследява всички
процеси в реално време и да изготвя специализирани отчети, базирани на различни ключови
показатели за ефективност (KPI). Решението осигурява цялостен поглед за проследяване на
артикулите през всяка фаза от техния жизнен цикъл - от придобиване на суровини до
реализация на готовата продукция. Производствената рецепта предоставя подробни данни за
суровините, които се влагат в даден продукт - необходимо количество, очакван скрап,
производствени вложения и други.

Food & Beverage for Dynamics 365 обезпечава хранително-вкусовите компании с 
неограничени възможности за автоматизация на всички корпоративни дейности, увеличаване 
на производителността на служителите и оптимизиране на текущите бизнес процеси.

Food & Beverage for Dynamics 365 е иновативна бизнес система, разработена за нуждите на 
компаниите от хранително-вкусовата промишленост. 

Решението се използва в месо- и млекопреработвателни предприятия, производители на 
хлебни и тестени изделия, фирми за производство и търговия със захарни продукти, консерви, 
алкохолни и безалкохолни напитки и друга продукция.

Food & Beverage for Dynamics 365 

и други

Производители 
на мляко и 

млечни продукти 

Производители 
на хлебни и 

тестени изделия

Производители
на месо и месни 

продукти

Производители 
на алкохолни 

напитки 

Производители 
на захарни 

изделия

Производители 
на безалкохолни 

напитки



Богати функционалности

ПРОДУКТОВИ РЕЦЕПТИ

• Създавайте и одобрявайте рецепти и вариации в използваните съставки, 
проследявайте суровините и/или крайния продукт по партида

• Поддържайте детайлна информация за сурови материали, продукти, рецепти, 
насоки, клиенти, поръчки, доставки и други

• Идентифицирайте и управлявайте изисквания за опаковане и етикетиране 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
• Използвайте специализиран инструмент за анализ на разходите и производството –

настройвайте продукция на едно или няколко нива, управлявайте съпътстващи и 
странични продукти за ефективно разпределяне на ресурсите 

• Изчисляване на очакваните разходи и очакваната продукция
• Проследяване на процента на отклонение при изпълнените поръчки
• Планирайте и управлявайте партиди и маршрути – поддържайте инструкции за всяка 

дейност в маршрута, с достъп до информация навсякъде чрез преносими устройства 
• Работете с различни мерни единици, съобразявайки се със спецификата на процеса-

производство, продажби, и т.н. 
• Планирайте скоростта на производство според исторически данни и търговски 

прогнози
• Планирайте очакваните количества за всеки клиент

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

• Поддържайте стриктен контрол на качеството – свържете ERP системата с вътрешна 
лаборатория, управлявайте и одобрявайте доставчици; определяйте характеристики 
на продукта и получавайте информация за резултати от направени тестове

• Следете срок на годност, автоматично избирайте суровини, съобразявайки се с FEFO  
(First Expired, First Out)

• Управление и разбивка на суровините 
• Складово управление и следене на суровините според определена рецепта

ИНТЕГРАЦИИ

• Възползвайте се от интеграции с Electronic Data Interchange (EDI) и Bizerba 
(софтуер за везни) и други

• Усъвършенствайте доставките си с мобилни приложения тип Van-Sales

ЦЕНОВИ ПОЛИТИКИ

• Прилагайте различни ценови политики и стимули за всеки клиент; работете с 
кредитни известия

• Управление на маркетинг активностите и промоциите, синхронизиране за 
различните клиенти

• Автоматично затваряне на поръчки с предварително настроени лимити



• Централизирано управление и бърз достъп до цялата инфорамция за производство, склад, 
доставки, продажби, маркетинг и други

• Подобрена прозрачност, управление и контрол върху всички бизнес процеси
• Оптимизирани складови операции чрез интеграция и използване на мобилни устройства
• Подобрен процес по планиране 
• Минимизиране на риска и изменението на рентабилността на продажбите
• Повишена производителност на служителите
• Постигане на по-висока удовлетвореност на клиентите
• Подобрена отчетност чрез сигурен достъп до важни справки и анализи по ключови бизнес 

индикатори в реално време

Benefits

Помагаме им да трансформират бизнеса си

Ползи за бизнеса

и други
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За нас

Intelligent Systems е водещия внедрител на решения за управление
на бизнеса в България и региона. Основен фокус на организацията
са предприятия, развиващи дейност в сферата на хранително-
вкусовата промишленост. В компанията работят над 180

сертифицирани специалисти, които обслужват повече от 450

клиенти в 55+ страни в света.
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