
Створення і впровадження в експлуатацію 
інформаційної системи «Складання та контроль 

виконання планів інвестицій і ремонтів»



Забезпечити керівників і спеціалістів територіально 
розгалужених корпоративних підприємств/організацій

ефективним інструментом 
автоматизації організаційних заходів по  формуванню  
планів інвестицій і ремонтів та контролю їх виконання

Мета впровадження



Об'єктом автоматизації є виробничо-технологічна 
інфраструктура виробничих підрозділів територіальних 

розподілених підприємств, управлінських структур, 
департаментів, управлінь, центрів прийняття рішень: 

робочі місця керівників і спеціалістів технічних 
підрозділів, договірного відділу, спеціалістів  по веденню 

фінансово-економічної роботи 

Об'єкти автоматизації



Об'єктом автоматизації можуть бути управлінські 
структури, департаменти, спеціалізовані структурні 
підрозділи міської влади та виробничі підприємства 
задіяні в виконанні інвестиційних проектів розвитку 

міста, 
регіону, територіальних громад 

Об'єкти автоматизації



Створити і впровадити в експлуатацію систему, яка 
дасть змогу створити ділове динамічне інформаційне 

середовище, єдиний інформаційний простір для 
проведення інвестиційної політики, планування  

інвестиційної діяльності, узгодження, затвердження і 
корегування планів, постійний моніторинг та контроль 

виконання завдань

Ціль виконання Проекту



Функціональний склад інформаційної  Системи 
включає необхідні модулі і режими інформаційного 

обміну і автоматизації: складання замовлень на 
інвестиційну діяльність; узгодження замовлень на 

відповідних рівнях; формування тимчасових 
контрольних завдань і Плану  інвестицій та капітальних 

ремонтів;  
контроль і  пооб'єктний аналіз виконання планових 
завдань; коригування і оперативне балансування 

планових завдань і фінансових ресурсів.

Функціональний склад Системи



Система забезпечить: 
- формування планів капітальних інвестицій і 
капітальних ремонтів;
- контроль виконання  планів капітальних інвестицій і 
ремонтів;
- формування потреби в закупівлі ТМЦ та послуг для 
виконання запланованих робіт; 
- співставлення планів  інвестицій і ремонтів з 
фактичним їх виконанням; 

Експлуатація Системи



Забезпечує створення колективного ділового простору в режимі 
реального часу: 
- об’єктів інвестування (будівлі, споруди, машини та механізми) з 
загальними, технічними та додатковими характеристиками;
- опис основних технічних характеристик об’єктів, наявності 
відповідної документації;
- присутність дозвільних документів, які зберігаються в системі в 
електронному (сканованому) вигляді;
- стан, динаміку проходження етапів узгодження заявок та 
планів;

- інформацію про виконавців робіт на об'єктах: виробничі 
підрозділи, контрагенти;
- аналіз завантаженості підприємств ;
- стан виконання планових завдань

Функціонування Системи
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Нижній рівень
ієрархії системи

ІАС

Керівництво

організації, 

центри прийняття рішень

“Центр обробки і 

збереження інформації”

Локальна обчислювальна мережа



Програмний комплекс Системи реалізований як 
модульна, ієрархічна, територіально розподілена  

система, що забезпечує колективну роботу 
персоналу виробничих підрозділів, дирекцій, 

департаментів, центрів прийняття рішень 

Архітектура Системи



« Центр обробки і 

збереження даних »  

ІТМ «Дніпро«

І рівень

Виробничі підрозділи

Керівництво 
Департаментів/управлінь, 
управлінські структури …

ІІ рівень

ІІІ рівень

Керівництво організації, 

центри прийнятття рішень,

структури апарату 

управління, …

Ієрархічна архітектура системи  і функціональна взаємодія

«Інформаційно-

обчислювальний 

центр»

Резервний «Центр

обробки і збереження 

даних »  



Приклади візуалізації інформації в Системі

Екранні форми системи та  варіанти подання 
інформації для роботи



Схема структурних і виробничих підрозділів 

корпорації



Формування заявки на ремонт 



Словник видів інвестицій та робіт



Картка об’єкту інвестицій 



Об’єкти інвестицій 



Узгодження заявки



Реєстр відстеження узгодження заявок



Створення заявки на ремонт



Розгорнуті заявки на включення до плану



Відомість ремонтів 



Тимчасові контрольні завдання 



Вигляд друкованої відомості 



Виконавці ремонтів 



Загрузка по підприємствам



Сервісна функція «Статистика»



Статистика по видах інвестицій 



Загрузка по підприємствах



Загрузка по видах робіт в розрізі підприємств



Експлуатація системи забезпечує: 
- створення  інформаційної бази  бюджету для ведення  
інвестиційного процесу, управлінського обліку і 
звітності  у виробничій і фінансовій діяльності;
- підвищує оперативність  в отриманні необхідної  
інформації, корегування та узгодження планів;
- оперативну підготовку інформаційних і аналітичних 
матеріалів для аналізу для подальшого прийняття 
управлінських рішень;
- перехід на сучасні методи і технології планування, 
узгодження,  обробки і зберігання інформації 

Ефективність експлуатації Системи



Інструмент створення Системи

Платформою для створення інформаційно-аналітичної системи
є програмно-алгоритмічне забезпечення та інструмент
розробки Системи «Управління ресурсами та фінансами
організації», розробник компанія «Памак», м. Київ, Україна.

Клас Системи: EAS {Enterprise Application Suite – комплексна
інформаційна система} .



Технології і Традиції 

http://www.it.pamak.com.ua

КОМПАНІЯ «ПАМАК»:   

03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА 35,

КОРП.21, ОФ. 501.

http://www.it.pamak.com.ua/

