
Оптимізуйте результативність  
технологічних процесів та забезпечте 
дотримання міжнародних вимог 

Огляд галузі 

Рішення it.food для харчової промисловості – наші знання на службі харчової промисловості



Дотримання складних вимог.
Харчова промисловість успішно розвивається. На 
цьому конкурентному ринку потреба у підвищенні 
ефективності постійно зростає. Водночас підвищу-
ються вимоги до більшої прозорості методів роботи 
по всьому ланцюгу, а також потреба у чіткому мар-
куванні й інформуванні про використання продукції. 
До такої прозорості закликає і споживач, і дедалі 
жорсткіше законодавство. А як ви вирішуєте це 
складне питання і долаєте виклики, притаманні саме 
харчовій промисловості?

Більше уваги до продуктів  
харчування завдяки SAP
Наш додаток it.food – це SAP-рішення, яке без 
жодних проблем охоплює всі стандартні фінансові, 
комерційні та логістичні процеси. Розширений стан-
дартний функціонал доповнено специфічними для 
цієї галузі процесами: від закупівель, планування, 
виробництва, збуту, торгівлі й управління до контро-
лю якості всього ланцюга. 

Рішення  it.food розроблене на базі новітньої плат-
форми SAP S/4HANA, що забезпечує переваги дуже 
потужної бази даних, яка дає змогу оперувати інфор-
мацією в реальному часі на рівні кожної операції та 
аналізувати «великі дані». Окрім того, створено чіткі 
виробничі панелі та враховано інтегровані робочі 
процеси. Екрани та додатки можна налаштовувати 
та запускати на телефоні та планшеті. Стандарти 
відкритих технологій полегшують співпрацю з 
партнерами в усьому ланцюзі, зокрема з постачаль-
никами, підприємствами вторинного пакування, 
перевізниками та клієнтами. 

Забезпечення високої якості з  
меншими зусиллями та ризиком 
В основу it.food покладено передову практику. Ця 
вже сконфігурована SAP-система спирається на 
більш ніж 25-річний досвід та глибокі знання хар-
чової промисловості. Вона підтримує всі процеси, 
пов’язані з виробництвом продуктів харчування, і 
пропонує стандартні бізнес-налаштування, які до-
помагають швидко відтворити технологічні процеси 
вашого підприємства. Це дозволяє користувачам 
налаштувати рішення під специфіку саме вашого 
бізнесу. Крім того, був розроблений потужний 
метод реалізації проектів, зокрема документування 
процесів на базі GAMP5.  Перевага it.food полягає 
в тому, що більше не потрібно винаходити колесо, а 
можна відразу заощаджувати. 

Оптимальна формула 
для харчової промисловості

Рішення it.food для харчової промисловості  

it.food – це надзвичайно стабільна платформа,  
яка закладає фундамент для зростання і розвитку  
вашої організації у майбутньому.

100%
дотримання всіх 
нормативно- 
правових вимог 



Виробництво 
n Різноманітні характеристики партій
n Гнучка маршрутизація процесів 
n Реєстрація на рівні операції в одиницях і кілограмах
n Ефективне планування продажів і виробництва відповідно до потреб, які 

постійно змінюються 
n Виробнича панель з інтеграцією функції зважування



Управління замовленнями та процесами ціноутворення 
n Управління замовленнями на збут
n Виконання замовлень 
n Складне ціноутворення 
n Знижки та нарахування



Управління ланцюгами постачання 
n Управління запасами та планування всіх процесів включно з пакуванням 
n Декларування інгредієнтів 
n Маркування
n Дані про увесь технологічний процес в режимі реального часу: від отримання сировини до 

випуску готової продукції
n Відстеження та контроль партій і серійних номерів по всьому ланцюгу
n Управління суміжною та побічною продукцією
n Підтримка роботи зі штрих-кодами і сканерами, стратегії підбору, одиниці обробки
n Управління пакуванням 



Ми пропонуємо все необхідне для успіху вашого бізнесу
Компанія itelligence надає підтримку завдяки інтегрованому бізнес-рішенню, яке  
забезпечує важливі галузеві та передові технологічні можливості, включаючи зокрема: 

Дотримання нормативно-правових вимог 
n Наше рішення допомагає дотримуватися всіх нормативно-правових вимог, 

зокрема:  ISO/IEC 9001, FDA, GxP, HCCP, Регламенти 178/2002 (ЄС), 1169/2002 
(ЄС), 1935/2004 (ЄС), Закон про товари, фітосанітарні регламенти (ЄС, NVWA, 
COKZ), RASFF, вимоги стосовно пакування та відходів пакування відповідно до 
Директиви ЄС 94/62

n Аудит постачальників
n Методологія реалізації та документування проектів (стандартизована модель 

технологічних процесів, URS, процедури тестування тощо) на підтримку 
валідованого впровадження ERP-рішень 



Контроль якості
n Комплексне управління якістю завдяки всебічній функціональності LIMS
n Автоматизований друк сертифікатів якості
n Калібрування
n Дослідження стабільності
n Широкі можливості управління партіями
n Керування холодовим ланцюгом



Дослідження та розробка
n Управління формулами для розробки та виробництва продукції («смарт-рецепти»)
n Процес розробки продукції, включаючи відбір проб, контроль і управління проектами



Планування
n Довгострокове (очікувана прибутковість за поле/теплицю) та короткострокове 

планування
n Управління діяльністю 
n Планування доступної для продажу продукції (нестача/надлишок)
n Докладне планування матеріальних потреб
n Створення детальних графіків





Докладніше про 
наш досвід у
харчовій 
промисловості на

https://itelligencegroup.com/
ua/sap-s4hana-for-food/  
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Готові підтримувати ваш бізнес та  
інвестиції в SAP по всьому світу 
Рішення it.food дозволяє розпочати з малого, а потім 
швидко розгорнути основний функціонал SAP і 
забезпечити систему, яка розвиватиметься з ураху-
ванням майбутніх потреб вашого бізнесу. Або можна 
відразу обрати глобальну, повну версію. Наше 
модульне рішення гнучке і масштабоване – вибір за 
вами!

SAP також забезпечує платформу для інтеграції 
новітніх технологій у ваш процес – інтернет речей, 
Blockchain, штучний інтелект, машинне навчання 
тощо. 

Незалежно від способу реалізації майбутньої 
архітектури ваших ІТ-рішень – на базі локальної 
системи, за допомогою хмари чи шляхом поєднання 
цих технологій, itelligence має експертів по всьому 
світу і пропонує широкий вибір сервісів і варіантів 
розгортання програми, включаючи хостинг і 
управління додатками. 

Завдяки більше ніж 25-річному досвіду роботи 
в галузі харчової промисловості ми пропонуємо 
надійні знання та комплексне рішення, яке 
забезпечить унікальні дані про ваші процеси в 
режимі реального часу  і дозволить перетворити 
можливості на потужні бізнес-результати.

300
галузевих процесів 

+

Дотримання нормативно-
правових вимог і гнучкість 

мають вирішальне значення для 
успішного впровадження ERP у харчовій 
промисловості.


