
Системи керування для 
масштабних компаній

Реалізуємо проекти оптимізації 

та автоматизації бізнес-процесів 

для досягнення стратегічних 

цілей вашої компанії



Команда Litiko допомагає 
компаніям оптимізувати 
бізнес-процеси вже 20 років!

Надаємо послуги з розробки, 

налаштування та введення в експлуатацію 

автоматизованих бізнес-рішень, 

адаптованих до вимог українського бізнесу 

та національного законодавства. 


Несемо відповідальність за кожен проект 

та перед кожним клієнтом.



Рекорди наших 
клієнтів

Ми успішно реалізували великі проекти 

автоматизації бізнес-процесів:

пакетів 
документів 

у системі

20 000 000
документів 

на день

10 000
користувачів 

у системі

5 000

накладних 
на день

2 000

співробітників

60 000

роздрібних 
магазинів

800+ 3 місяці <1 год
термін 

окупності
на відновлення 
роботи системи



Наші послуги:

Навчання та атестація 
користувачів

Оптимізація та автоматизація 
бізнес-процесів

Розробка вимог до 
систем управління

Аудит та підбір систем 
управління

Підтримка 
інформаційних систем

Технічний нагляд IT-проектів



Реалізація процесної моделі 
управління (Business Process 
Management — BPM)


Допомагає реалізувати стратегію 
компанії через побудову, контроль та 
безперервний розвиток бізнес-процесів

Чим це корисно:

Допомагає виміряти, зібрати 
та візуалізувати показники 
роботи (KPI)

Автоматизує наскрізні та 
крос-системні процеси

Тривалість проекту  

від 2 місяців

Окупність


6-12 місяців

Допомагає навести порядок виконання 
операцій так, щоб отримати стабільний 
та якісний результат

Вибудовує чітку взаємодію на всіх 
рівнях бізнесу, розвиває внутрішні 
та зовнішні сервіси компанії



Впровадження електронного 
документообігу (Enterprise 
Content Management — ECM)


Електронні документи та задачі 

передаються за побудованими бізнес-

процесами автоматично, що підвищує 

швидкість роботи компанії

Чим це корисно:

Звільняється 5-10% часу TOP 

і Middle менеджерів

На 25% зростає продуктивність. 

Система фіксує KPI та моніторить 

роботу, практично виключаючи 

людський фактор

Офіс стає безпаперовим, а ви 

витрачаєте набагато менше грошей на 

папір, принтер, картриджі, пересилання 

та зберігання документів

Тривалість проекту 

 від 2 місяців

Окупність


6-12 місяців

Знижуються ризики втрати документів 

та витоку конфіденційної інформації



Автоматизація середніх та великих 
виробничих підприємств  
(система Галактика ERP)


Чим це корисно:

Тривалість проекту  

від 9 міс

Окупність


1-1,5 роки

Відповідає вимогам бухгалтерського 

та податкового законодавства 

України, підтримує МСФЗ

Працює з великими обсягами даних, 

кількістю користувачів, у складних 

розгалужених структурах

Допомагає керувати виробництвом 

у єдиному цифровому просторі


Забезпечує реалізацію положень 

стандарту MRPII та методики 

вдосконаленого планування APS

Комплексно вирішує задачі: охоплює 

фінанси, логістику, бухгалтерію, 

виробництво, управління персоналом, 

розрахунок заробітної плати та ін. — 

всього понад 70 компонентів



Впровадження та обслуговування 
продуктів сімейств 1С и BAS

Чим це корисно:

Зі  свого боку ми:

Впровадження управління 

корпоративними фінансами 

та бюджетуванням, МСФЗ

Автоматизація продажів 

у зв'язці 1C + Bitrix24

Забезпечимо безперебійну 
роботу системи

Тривалість проекту 

від 3 міс

Окупність


6-12 місяців

Візьмемо на себе всі питання, 
пов'язані з обслуговуванням, 
підтримкою та консультуванням 
користувачів

Впровадження кращого досвіду 

автоматизації мереж роздрібних 

магазинів, компаній оптової торгівлі 

та дистрибуції, агропромислових 

холдингів, невеликих виробничих 

компаній на вашому підприємстві



Чому успішні 
компанії  обирають 
Litiko?

Як інтегратор, ми рекомендуємо лише ретельно 

відібрані для вас програми та перевірені 

великою кількістю клієнтів рішення.

20 років ми займаємося автоматизацією та 

успішно реалізували понад 200 проектів. 

Поділимося з вами практиками, що працюють, 

і застережемо від помилок.

Пропонуємо набір готових рішень, що 

скоротить до 50% вашого бюджету та часу.

Наші експерти завжди на зв'язку – виділена 

служба технічної підтримки вирішить ваші 

питання та підтримає методологічно.

Фіксована вартість проекту та терміни 

дозволяють планувати діяльність та бути 

впевненими в результаті.



Співпрацюючи з нами, ви отримуєте більше

Підвищуєте конкурентоспроможність 
та вартість своєї компанії

Фінансова вигода Гарантія успішного завершення проекту

Впроваджуєте сучасні підходи до організації робіт, 
колективної взаємодії, підвищуєте операційну ефективність 
та керованість компанії. Скорочуєте час прийняття рішень 
та збільшуєте продуктивність праці на 25% і більше.

Наші продукти на порядок нижчі за вартістю західних 
аналогів за порівнянної функціональності. А готові рішення 
та конкурентні ліцензії скорочують бюджети до 50%. 
Фіксуємо бюджет проекту у договорі.

Ми укладаємо договір, у ньому прописуємо процедуру поетапної 
роботи, закріплюємо проектну команду, надаємо фінансові 
гарантії. Вироблена методологія застосування дозволяє 
реалізувати проекти вчасно, нівелюючи ризики.

Можливість роботи із системою 
з будь-якої точки світу

Співробітники можуть працювати за межами офісу через 
браузери, мобільні програми та чат-боти в месенджерах.

Платформа для розвитку бізнесу

Наші управлінські програми підтримають розвиток вашої 
компанії, за рахунок можливостей поетапного введення в 
експлуатацію, розширення сфери та масштабу застосування.

Безперервна підтримка 
та супровід

Ви ніколи не залишитеся самі. Ми підтримуємо вас на всіх 
етапах: допоможемо вибрати систему, вчасно впровадити, 
навчимо користувачів та адміністраторів, забезпечимо 
безперебійну роботу та консультації з гарячих ліній.



Як інтегратор ми вивчили понад 50 систем та 
відібрали ті,  що дають найкращий результат

scriptum



Наші проекти

NDA

Черкаси 
Теплокомуненерго

Южниигипрогаз
Рубіжанський 

картонно-тарний 
комбінат

Молдавський 
металургійний завод

виробник 
лікарських засобів



Наші проекти

Винницабытхим

Агропросперіс



контакти:

Україна, 01021,


м. Київ, вул. Мечнікова, 16а


+38 044 467 50 98+38 044 467 50 98


+38 067 461 78 88

sales@litiko.com



Потрібна цифрова 
трансформація для 
розвитку бізнесу?


Звертайтесь до 
наших експертів




