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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

МИ ВМІЄМО

МИ ВАМ РЕКОМЕНДУЄМО

Наша компанія спеціалізується на аудиті, автоматизації та оптимізації 
бізнес-процесів з використанням рішень на базі платформи «1С: 
Підприємство 8.3» та BAS. Ми допоможемо вам інтегрувати нові 
напрямки вашого бізнесу в уже наявну у вас інфраструктуру 
програмного забезпечення, а також надамо допомогу в підтримці 
вже працюючого програмного забезпечення. 

ПРОДУКТИ
BAS Бухгалтерія

BAS Управління підприємством

BAS Управління торгівлею

BAS Малий бізнес

1С Бухгалтерія 8 

1С Управління торговим 
підприємством

1С Управління виробничим 
підприємством

1С Зарплата і Управління 
персоналом

Дашборди 

FREDO Звіт

FREDO ДокМен

Телеграм-бот

ПОСЛУГИ
Впровадження 1С: 
Підприємство, BAS

Налаштування 1С: 
Підприємство, BAS

Оптимізація роботи 1С: 
Підприємство, BAS

Доопрацювання конфігурацій 
1С: Підприємство, BAS

Абонентський супровід 1С: 
Підприємство, BAS

ІТС – сервіс підтримки 
користувачів

ІТ-служба на аутсорсі

ІТ-консалтинг

№ Найменування Кількість

Разом:  363 636 грн

Cума

1

2

3

4

5

6

BAS Управління підприємством

BAS Управління підприємством

BAS Управління підприємством

BAS Управління підприємством

BAS Управління підприємством

BAS Управління підприємством

12312 грн

12312 грн

12312 грн

12312 грн

12312 грн

12312 грн

Ціна

12312 грн

12312 грн

12312 грн

12312 грн

12312 грн

12312 грн
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6
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ТАРИФИ
НА ЗАПУСК
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Знайомство з програмою

Підбір необхідних функцій, відповідно 
до специфіки вашого підприємства.

Налаштування даних компанії, підбір 
індивідуальної конфігурації програми, 
реєстрація користувачів.

Демонстрація правильності 
відображення господарських операцій 
в програмі.

Завантаження з інших програм: 
номенклатури, контрагентів та ін.;
початкових залишків; актуальних цін

ПРИ ПОТРЕБІ
• обмін даними з Клієнт-Банком;
• FREDO Звіт або M.E.Doc;
• модуль електронного документообігу 
FlyDoc.

Консультації, навчання роботі з 
програмою та перевірка правильності 
відображення господарських операцій.

Через 1-2 тижні після запуску програми 
ми:
• Здійснимо перевірку проведених 
господарських операцій на предмет 
правильності відображення в програмі.
• При необхідності усунемо помилки в 
роботі з програмою. 
• Проконсультуємо в питаннях, які 
виникли за час користування програмою.
• Проведемо навчання по роботі з 
даними (обробка, об'єднання) і розповімо 
про створення оперативних звітів на 
основі вашої інформації.

Через місяць роботи з програмою ми:
• Перевіримо правильність обліку та 
виправимо помилки, якщо вони будуть.
• Допоможемо закрити період. 
• Навчимо формувати звіти та аналізувати 
внесенні дані.
• Проконсультуємо, як грамотно 
використовувати сервіс для подання всіх 
звітів.

Start
4 950 грн

Optimum
9 950 грн

Smart
9 950 грн

All inclusive
19 950 грн



Тариф
«Стартуємо легко»
(20+ годин/місяць)

17 000
16 150 грн/міс

знижка 5%*

Цього тарифного плану 
достатньо для 
налаштування бази даних, 
проведення першого 
навчання та 
завантаження залишків із 
Excel. 

Оптимальний для старту 
роботи з конфігураціями, 
що не потребують 
доопрацювань, а також 
для нескладного 
доопрацювання існуючої 
бази даних.

Тариф
«Рухаємось далі»
(50+ годин/місяць)

42 500
38 250 грн/міс

знижка 10%*

Ваше програмне 
забезпечення потребує 
доопрацювання, але 
складно спрогнозувати 
необхідний для цього час? 
Рекомендуємо обрати 
даний пакет.

Тарифний план 
«Рухаємось далі» також 
підходить для старту 
роботи з програмою, якщо 
ви впевнені, що в 
майбутньому вам потрібно 
буде завантажувати 
залишки з бази.

Тариф 
«Масштабуємо»

(100+ годин/місяць)

85 000
72 250 грн/міс

знижка 15%*

Ви чітко розумієте перелік 
задач та об’єми планової 
роботи?

Необхідно розробити 
окремі модулі всередині 
бази даних?

В рамках даного 
тарифного плану ми 
виділимо окремого 
фахівця для глибокого 
занурення в проект та 
інтенсивного 
опрацювання великого 
об’єму задач. 

ТАРИФИ НА СУПРОВІД

* Знижка від базової вартості 1 год. часу

БУДЕМО РАДІ СПІВПРАЦІ!

best.project

BUH.BESTPROJECT.PRO

SALES@BESTPROJECT.PRO

067 621 85 24

044 334 61 35Професійний підхід до 
автоматизації вашого бізнесу


