
                               

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА  NETSUITE ERP –  NETSUITE INC. 

NetSuite Inc. е водещ доставчик на облачни решения за бизнеса, създаден през 

1998 в САЩ. Решението NetSuite дава възможност на компаниите да управляват 

ключовите си бизнес операции в една единна система, която включва Enterprise 

Resource Planning (ERP – Интегрирана система за управление на бизнеса), 

Счетоводство и финанси, Customer Relationship Management (CRM – система за управление на 

взаимоотношенията с клиентите), eCommerce (електронна търговия), Business Intelligence (BI – анализи, 

справки, отчети, ключови показатели, трендове) и HCM (управление на човешки ресурси). 

Технологията на NetSuite за дашборди в реално време предоставя лесна за използване, обновена по 

последни данни и специфична бизнес информация. 

Над 24.000 организации и техните поделения от над 160 страни използват NetSuite за да качат техните 

финансови и оперативни процеси в облака, между които има и множество добре известни световни 

брандове. 

Изчисления показват че NetSuite е най-бързо растящата платформа за финансово управление от топ 

10-те глобални системи. 

 

Организациите, които използват NetSuite: 

• Се освобождават от скъпи и нарушаващи ритъма на бизнеса им ъпгрейди. 

• Внедряват решението в техните подразделения и дъщерни фирми с безпрецедентна скорост и 

ефективност. 

• Трансформират техните IT операции—редуцират разходи и подобряват бизнес резултатите си. 

• Получават ERP, което е гъвкаво и се променя и адаптира с потребностите на техния бизнес. 

Инвестиция във Вашия успех 

Като публична компания (NYSE: N) със силни финансови резерви и мащабни международни операции, 

NetSuite дава на нейните клиенти сигурността, че си партнират със компания, която има ресурсите да 

им помага в постигането на бизнес успехи. 

Сигурност и безотказност 
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NetSuite разполага с най-модерни и надеждни системи за сигурност и възстановяване от бедствия и 

осигурява надеждна свързаност и на най-отдалечените фирми. 

Изисквания на IT директорите към NetSuite 

• Сигурност (SSAE 16, (SOC1)/ISAE 3402 Type II, PCI DSS, US-EU Safe Harbor) 

• Безотказност (Средна свързаност над 99.96%) 

• Възстановяване от бедствия (Множество центрове за данни, Огледални копия и репликиране, 

системи за предотвратяване на грешки и възстановяване) 

• Доказан мащаб (Милиарди заявки на месец, милиони уникални логвания на тримесечие) 

NetSuite гарантира SLA с 99.5% свързаност и доставя безпрецедентна свързаност за ERP решението със 

средно ниво от 99.96%, заедно със пълна прозрачност на работата, която може да се види на 

status.netsuite.com. 

NetSuite Inc.: http://www.netsuite.com  

КРАТКО ОПИСАНИЕ – NETSUITE ERP 

Благодарение на партньорството си с NetSuite, Balkan Services предлага на своите клиенти, водещата 

облачна бизнес технология NetSuite (ERP, CRM, eCommerce, BI, SRP, PSA, HR, и др.). Решението е 

гъвкаво и адаптивно, отговаря на изискванията на модерния бизнес и е достъпно през уеб и всякакви 

мобилни устройства, дори и мобилни телефони, от всяка точка на света. 

С избора на NetSuite, Balkan Services поставя фокус върху облачните услуги и предоставя решение, 

което гарантира сигурност на данните, осигурява постоянен достъп и автоматичен ъпгрейд. 

Основно предимство на NetSuite е фактът, че решението е проектирано специално, за да бъде 

използвано в облака. То предоставя възможност за управление на множество компании, 

локализирани в различни държави в единна база данни. Системата предлага богат набор от 

функционалности и вертикални решения, отговарящи на специфичните потребности на бизнеса. 

NetSuite ERP помага на организациите да увеличат ефективността си, да подобрят прозрачността си и 

да поставят стабилни основи за добро управление. Платформата дава възможност на организациите 

да управляват разходите си за IT, да оптимизират счетоводството си, да управляват ефективно потока 

на заявките и процеса на доставките, да премахнат ръчните и базирани на електронни таблици отчети 

и да бъде подовишена ефективността на служителите. 

Ключови ползи от решението 

NetSuite ERP предоставя мощен инструмент който помага на компаниите да постигнат: 

• Подобрена ефективност на финансовите операции и продуктивност, чрез единна интегрирана 

система, обхващаща всички ключови бизнес процеси за потребители, които могат да се 

намират във всяка една точка на света. 

mailto:info@balkanservices.com
http://www.netsuite.com/
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• Навременно и централизирано управление на счетоводните приключвания за всякакви 

периоди и намаляване на ресурсите изразходвани за откриване и решаване на възникнали 

грешки. 

• Поддържане на постоянно съответствие със данъчните изисквания и генериране на отчети в 

съответствие с различни счетоводни и национални стандарти. 

• Достъп в реално време до информация за консолидирани финансови резултати за произволна 

част от бизнеса от обобщено ниво до съставните детайли на всяка транзакция. 

Ползите за организациите използващи NetSuite включват и: 

• Намалени разходи за IT с 50% или повече процента 

• Ускорено приключване на финансови операции с 20%–50% 

• Намаляване на периода от поръчката до плащането с 50%+ 

• Намалени разходи за фактуриране с 25%-75% 

• Намален период за събиране на вземания с 10%–20% 

• Намалено време за подготовка за одит с 50% 

 

Описание на решението 

 

Счетоводство и Финанси 

NetSuite ERP ви предоставя всичко необходимо за да създадете ефективни процеси и постигнете 

прозрачност на бизнес операциите. В допълнение на стандартната Главна книга, гъвкавите средства за 

къстомизация на процесите и поддръжката на много валути, NetSuite ви предоставя и: 

• Пълна информация за вашите вземания и задължения с интегрирано управление на 

транзакциите (търговки поръчки, фактуриране, събиране на вземанията, реквизиране, заявки 

за доставки, и др.). 

• Извършване на инвентаризация и проследяване на себестойността от завода до магазина със 

възможности за управление на веригата на дооставка. 

• Пълно проследяване жизнения цикъл на дълготрайните активи и пълна отчетност от 

придобиването, през амортизацията до отписването. 

• Възможност за осчетоводяване на проекти и отчетност на финансите и рентабилността им. 

• Автоматично признаване на приходи в съответствие със счетоводните стандарти с използване 

на гъвкаво планиране и възможност за сложно разпределение. 

• Пълна обработка на счетоводни ведомости, включваща възможност за проследяване на 

работно време, работни стимули и възстановяване на разходи. 

• Интегрирани средства за бюджетиране и прогнозиране за управление на планираните финанси 

спрямо реално изразходваните. 

 

Управление на счетоводното приключване за различни периоди 

mailto:info@balkanservices.com
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NetSuite ERP подпомага организациите да ускорят процеса на приключване със възможност да 

управляват дейностите в края на всеки период, и открият и реагират на проблеми преди да са 

ескалирали. NetSuite оптимизира счетоводните приключвания чрез: 

• Заключване на периоди с цел предотвратяване некоректно прехвърляне в следващ период. 

• Проверка на съответните изисквания в края на всеки период чрез последователно изпълнение 

на предварително дефинирани стъпки. 

• Извършване на финансови корекции за вътрешнофирмени транзакции, превалутиране на 

чужда валута и инвентаризация. 

 

Ефективно съответствие и контрол 

NetSuite ERP помага да се гарантира съответствие с различни счетоводни стандарти и практики, и да се 

съблюдават ефективно регулациите. NetSuite позволява съответствие в счетоводството чрез: 

• Предоставяне на мощно средство за генериране на финансови отчети съгласно заложени 

правила в съответствие с различни счетоводни стандарти (например GAAP, IFRS) предоставяйки 

възможност и за множество главни книги при необходимост. 

• Предварително вградени средства за за деклариране на данъци и генериране на отчети, които 

са специфични за всяка държава. 

• Възможност за дефиниране на роли със съответни права за различните ползватели, които 

позволяват разпределяне на задълженията. 

• Проследяване на проведените одити чрез поддържане на детайлна история на свързаните 

транзакции , отчети и търсения. 

 

Отчети и анализи в реално време в офиса или навън 

NetSuite ERP е единна система, която генерира винаги само една версия на истината. Всеки бизнес 

потребител може да генерира смислени отчети с лесни за използвани системни средства, да следи 

последните резултати, като част от ежедневната му работа, да идентифицира в какво се коренят 

проблемите и да предприема корегиращи действия. NetSuite предоставя информация в реално време 

чрез: 

• Персонализирани дашборди за проследяване на различни ключови индикатори, важни за 

съответната роля за всяко ниво на ползвателите. 

• Предварително дефинирани счетоводни отчети и лесно за използване средство за генериране 

бързи и необходими за момента отчети. 

• Консолидирани финансови отчети за фирми с дъщерни дружества и при използване на 

различни валути. 

• Достъп до информацията на път чрез мобилни устройства. 

mailto:info@balkanservices.com
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ЗА ОБЛАЧНАТА ПЛАТФОРМА NETSUITE (CLOUD PLATFORM) 

 
Облачните технологии дават възможност за предоставяне на услуги за бизнеса от най-ново поколение. 
Основно предимство на NetSuite пред други доставчици на ERP решения, е фактът, че тяхната система 
от самото начало на нейната разработка, е проектирана специално, за да бъде използвана само и 
единствено в облака, и предоставя пълен набор от решения за бизнеса на едно място: ERP, CRM, 
eCommerce, BI, SRP, PSA, HR, и др. 
 
Основни предимства на облачното решение NetSuite: 

 Предоставя възможност за управление на сложна йерархична структура от множество 
компании, локализирани в различни държави и с различни дейности в една единна база 
данни. Това позволява изключително бърза и улеснена финансова консолидация. 

 Отпада потребността от инсталиране и поддържане на локална IT инфраструктура (сървърно 
помещение, сигурност на достъп, сървъри, окабеляване, ракове, дискови масиви, операционни 
системи и бази данни, виртуална мрежа, система за архивиране, системи за сигурност на 
данните, климатизация, UPS, електричество, застраховка и др.). 

 Няма нужда от наемане на IT специалисти, които да поддържат системите на фирмата. 

 За достъп до решението е необходим единствено уеб браузър и интернет. NetSuite са 
разработили и приложения за достъп от различни мобилни платформи. 

 Решението е достъпно през интернет от всяка точка на света, което позволява голяма 
мобилност и оперативност на служителите. 

 За цялата йерархична структура от фирми не се налага да се правят ъпгрейди на всички 
локално инсталирани решения и не се налага да идват външни консултанти да внедряват тези 
ъпгрейди, както и да коригират интеграции между системите. Всички ъпгрейди се извършват 
автоматично от NetSuite два пъти годишно, и фирмите винаги работят с най-последната версия 
на решението, която е най-много от преди 6 месеца. 

 Решението улеснява в максимална степен развитието на фирмената структура, създаването на 
нови фирми и навлизането на нови пазари. За да започнат работа новите фирми в същата 
система, в която работят и другите фирми от групата, не им трябва IT инфраструктура, а само 
настройка на NetSuite, интернет и браузъри. 

 Центровете за данни на NetSuite отговарят на множество сериозни сертификати за сигурност и 
достъп до данните, ниво, което е много трудно постижимо от отделна фирма или група от 
фирми. 

 NetSuite предоставят 99.95% гарантиран достъп до системата (24/7). За 2015г. реалният достъп 
е бил 99.99%. 
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 Решението работи на абонаментен принцип, което подобрява паричния поток на фирмите, тъй-
като абонаментните услуги са оперативен разход (OPEX). Това намалява и финансовия риск и 
позволява по-добра възвръщаемост на инвестицията. 

mailto:info@balkanservices.com

