Стратегически

Избор

Изборът на информационна система е стратегически за всяка компания. Развиването й в
модерна система се базира на натрупан опит, на конкретни изисквания и цели.
ATLANTIS II ERP е информационната система, изцяло отговаряща на изискванията за единно
управление на цялата информация на компанията. Ефективно покрива нуждата от обмен на
данни между фирмите, отдалечени точки на продажба и производство, като същевременно
управлява неограничен обем информация, независимо от нейния източник.
ATLANTIS II ERP отразява реалното състояние на фирмата, с всички детайли и особености,
заедно с нейната структура и перспективите за развитие. Представлява мощен информационен
механизъм, който „напътства” за вземането на правилни решения на много нива и
същевременно допринася за тяхно изпълнение. Допринася за създаването и управлението
на процедури, отговарящи на новите предизвикателства пред фирмата, като същевременно
остава отворена за нови доработки и подобрения, според развиващите се бизнес планове и
цели на фирмата и възможностите на Интернет.
ATLANTIS II ERP отговаря на високите изисквания на производствени компании, търговци
на едро и дребно, банки и финансови институции, фирми в сферата на услугите, холдинги
и многонационални компании, съчетавайки многогодишния опит на ALTEC S.A. с високите
технологии.

Сигурност
					 & Иновация
Управление на данни & сигурност
ATLANTIS II ERP надеждно управлява големи обеми от данни и позволява едновременна
работа на голям брой потребители. Разполага с мощна система за сигурност, отговаряща
дори на най-строгите изисквания на банковия сектор.

ATLANTIS II ERP
ATLANTIS II ERP е една от най-добре развитите информационни системи за управление
на бизнеса в Европа и безспорен лидер сред ERP системите на Балканския полуостров, с 28
години опит в IT индустрията.
ALTEC S.A. присъства чрез дъщерни дружества и партньори на целия Балкански полуостров
(Бъгария, Гърция, Румъния, Кипър, F.Y.R.O.M, Сърбия).
ATLANTIS II ERP e превeдена и локализирана за всички Балкански държави  от предишното
хилядолетие.
ATLANTIS II ERP предоставя ефективни стандартни бизнес решения (our of the box).
Изградени са мощни вертикални решения за различни индустрии, а отворената архитектура
дава възможност ефективно да се добавят нови къстъмизации и специфични решения.
ATLANTIS II ERP получава множество награди още с появяването си на пазара, но найвисоката оценка е доверието на 3.000 компании и 50.000 потребители.
Множество многонационални компании избират ATLANTIS II ERP като стратегическо
решение за бизнеса си в Югоизточна Европа. Дългогодишният опит и висока квалификация
на партньорите предоставят практични решения за специфичните изисквания на
законодателството и общоприетите бизнес практики в региона.
ATLANTIS II ERP използва ефективно всички нови технологии и ги съчетава в една
интегрирана и гъвкава информационна система.
Business Intelligence

Web Based Applications

Mobile computing

Високи
технологии
Базирана на авангардната технология ROADS, разработена от Software Business Unit
на ALTEC, ATLANTIS II ERP е система с отворена архитектура, която изцяло използва
възможностите на най-надеждните бази данни (Oracle, SQL Server, DB2).
ATLANTIS II ERP обединява най-новите технологични постижения в разработването
на бизнес приложения и използва всички съвременни методи за моделиране, анализ и
организация на функциите, възможностите и операциите на една отворена информационна
система.
ATLANTIS II ERP работи успешно и с множество специализирани програми и устройства
(касови апарати, фискални устройства, системи за автоматизация и контрол, баркод четци,
везни, и други измервателни уреди).
ATLANTIS II ERP е интегрирана с офис приложенията на Microsoft и генерира справки и
документи в Excel, Word, PDF, XML, csv, Open Office и др.
Предвид навлизането на Интернет, мобилните телефони и разнообразни мобилни устройства,
ATLANTIS II ERP предлага всички необходими “инструменти” за използване, интеграция и
обработка на информация.

Авангардна технология (ROADS object oriented technology)
Отворена архитектура client server, 3-tier или multi – tier
Windows 7, Windows (NT, 2000, 2003, 2008), UNIX, AS40

Application server load balancing
Multy thread
Web services

Работна
				 среда
Ергономичния потребителски интерфейс на ATLANTIS II ERP позволява ефективна
организация на работния процес, минимално време за обучение и лесен пренос на фирмените
бизнес процеси в системата.
Можете да работите с MS Office? Значи сте обучен потребител на ATLANTIS II ERP и можете
да използвате всички удобства за пълната интеграция.
Ергономичен потребителски интерфейс
Лесен за използване
Дизайн на екранните форми според правата за достъп и специфичните потребности на всеки потребител
или група потребители
Автоматизации и улеснения на ниво потребител
Създаване на бизнес правила и контроли за въвеждане на коректна информация във всяко поле и
екран, ограничаващи възможностите за грешки

Бързина

& Гъвкавост

Във всички ERP системи от висок клас всичко е възможно – таванът, е небето!
ATLANTIS II ERP е създадена, за да предостави на партньори и клиенти възможност за ефективни
къстъмизации, лесно управление на промените и бързо въвеждане на нови изисквания.

Customization Language
Дизайнер на екранни форми
Дизайнер на печатни форми
Advanced Report Generator
Visual Basic скриптове
Software development Kit (SDK)
OEM QlikView Business Intelligence

Функционалност
Интегрирана система базирана на модули
Многоезична (BG, GR, EN, RO, TR, SR, RU)
Напълно локализирана (НСС/МСС)
Многофирмена
Многоклонова
Многоскладова
Многопотребителска (сертифицирана до 1000 потребители)
3+ tier, Client-Server Архитектура
Многовалутна
Activity Based Costing
Доказана, сигурна, изпитана

Управление на растежа
Със своята архитектура, изградена на база дългогодишен опит и успешни проекти в множество
индустрии, ATLANTIS II ERP може да бъде внедрен във всеки тип компания.
ATLANTIS II ERP ви дава увереност да разгърнете всяка ваша нова бизнес инициатива
– сливания, придобивания, създаване на нов бизнес и да ви даде единен поглед за цялата
компания.
Смятате че утре можете да бъдете лидер във вашия бизнес? ATLANTIS II ERP ще внесе
сигурност при управление на растежа и ще допринесе за по-бързото постигане на вашите
цели.
Организация и настройка, уникални за всяка компания
Неограничен потенциал и възможности за развитие:
		

Нови модули (Финанси, Търговско Управление, Производство, Счетоводство и др.)
Нови потребители – практически неограничен брой
Нова IT инфраструктура (Lan, VPN, Virtualization и др.)
Разширяване по отношение на нови функционални детайли
Независимост от базата данни (DB2, MS SQL Server, Oracle)

Вертикални решения по индустрии
Предвид различията и начина на функиониране, налагащи се от предмета на дейност на всяка
фирма, ALTEC S.A. разработва широка гама от съвременни решения  - ATLANTIS Industry
Solutions, строго специализирани за конкретни индустриални дейности.
Тези решения обединяват стратегическо know how и опита на ALTEC S.A. в имплементацията
на информационни проекти в различни индустриални сектори.
Решенията ATLANTIS Industry Solutions гарантират покритие на новите производствени
и организационни методи в сектора на услугите и административната дейност на
производствените предприятия.
ATLANTIS II ERP - FINANCIALS
ATLANTIS II ERP - PRODUCTION
ATLANTIS II ERP – MILK & DIARY
ATLANTIS II ERP – AUTO
ATLANTIS II ERP - RETAIL
ATLANTIS II ERP - PRINT

Методология на внедряване
Сертификат по ISO 9001

Услуги
В този сектор основното конкурентно предимство на ATLANTIS II ERP е възможността за
моделиране на процесите с помощта на квалифициран персонал на клиента, който взема
пряко участие в тях. Предпоставка за това е разработването на нови методи за организиране
на производството, услугите и управленските функции, които да са в синхрон с текущите цели
на фирмата. Те могат да бъдат намаляване на себестойността, времето за дистрибуция на
нови продукти, оптимизация на човешките ресурси на всяко йерархично ниво и др.
ALTEC S.A. използва опита си във внедряването на специализирани информационни
решения и предоставянето на услуги, като разработва и прилага строго специфична
технология за разработка на ATLANTIS II ERP, базирани на международни стандарти.
Основна цел на производителя на ATLANTIS II ERP е всеки клиент да извлече максимална
полза от внедряването, с помощта на специализираните услуги, които предоставя всеки
сертифициран партньор.
В стремежа си да отговори на непрекъснато нарастващите нужди на фирмите, внедряването
на ATLANTIS II ERP се извършва на база цялостна методология за внедряване, използвана
от всички сертифицирани консултанти и партньори.

e – Business
Съвременните нужди от усъвършенстване на функционирането на фирмите и на връзките
им с доставчиците и клиентите, пораждат необходимостта от увеличаване на потенциалния
им обхват и разрастване.
Това разрастване се постига със създаването на “контактна верига” с клиентите (процедури
Business to Customer), доставчиците и дистрибуторите (процедури Business to Business).

Нашите Клиенти:

