Od ERP систем нь
ажлыг хурдан бүтээж,
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлдэг.

Бизнес менежментийн

ЦОГЦ
програм хангамж

АСТЕРИСК ТЕХНОЛОЖИС ХХК

БИДНИЙ AЛСЫН ХАРАА:

Мэдлэгийг бүтээж, мэдээллийн технологийн
хүчээр хөгжлийг хурдасгана.

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

ERP зах зээлд тэргүүлэгч байж, түүнтэй холбогдох бусад бүх
үйлчилгээг нэгэн дороос цогцоор нь үзүүлнэ.

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС:

• Астерискчууд амлавал биелүүлнэ
• Астерискчууд итгэлийн хариуцлагаар бий болгоно
• Астерискчууд хийвэл төгс чанартай гүйцэтгэнэ
• Астерискчууд инженерийн сахилга баттай
• Астерискчууд нууцыг чандлана
• Астерискчууд хурдтай
• Астерискчууд инновацилаг

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАМЖ:
• 40 гаруй мэргэжилтэн
• Монгол улсын Зөвлөх инженерүүд

• Монгол улсын Мэргэшсэн инженерүүд
• Монгол улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч нар
• Монгол улсын Татварын мэргэшсэн нягтлан бодогч нар
• Нягтлан бодогч, програмист хосолсон мэргэжилтэй эрч хүчтэй,
хариуцлагатай залуучууд
• Мэргэжлийн програмистууд
• Азийн 8 оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификатууд:
• “Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь
шалгалтын сертификат”-тай ажилчид
• “Мэдээллийн технологийн инженерийн 		
ахисан түвшний шалгалтын сертификат”-тай
ажилчид
• Програм хангамжийн нээлттэй эхийн технологи
дэмжигчид
• 10 жилийн туршлагатай ERP-чид
• 100 орчим компанид ERP төсөл амжилттай
хэрэгжүүлсэн туршлагатай
• Бельгийн Odoo ERP нээлттэй эхтэй системээр мэргэшсэн
• Odoo ERP сертификаттай экспертүүд
• Вэб, мобайл аппликэйшн хөгжүүлэлтээр мэргэшсэн
• Odoo ERP + Монголд нутагшуулсан 320+ модулиуд = Od ERP
систем-ийг бүтээгчид

“Шинэ бодит байдлыг ашигла“

OD ERP СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛУУД:

• Лицензийн төлбөргүй
• Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй
• Монгол өртгөөр дэлхийн чанар
• Нээлттэй эхтэй, өөрчлөлт хийх боломжтой
• Модуль нэмж суулгах, өргөтгөх боломжтой
• Вэб суурьтай
• Монгол хэлнээ бүрэн орчуулагдсан
• Монголын хууль, стандартад бүрэн нийцэж, нутагшсан
• Гадны системтэй холбогдох XML-RPC протоколтой
• НӨАТ-н урамшууллын системд холбогдсон
• Монголын банкуудын корпорэйт гэйтвэй үйлчилгээтэй
холбогдсон
• Группийн олон компанийг хөтөлж болно
• Групп компанийн тайлангийн нэгтгэл
• Монголд мэргэшиж бэлтгэгдсэн хөгжүүлэгч нартай
• Сангийн яамнаас Дунд болон томоохон ААН-д
нэвтрүүлэх зөвшөөрөлтэй
• Хэрэглэхэд ойлгомжтой, хялбар
• Монголд СЭЗДС-ийн хичээлийн хөтөлбөрт орсон

Дэлхий даяар

5 САЯ+

Дэлхий даяар

5400+

23

компани ашигладаг

хөгжүүлэгч хөгжүүлдэг

орны хэлээр
ашиглах боломж

Монголд

Сард

55 улсын

200+

компани ашиглаж байгаа

312+

шинэ апп хөгжүүлэгддэг

186

их дээд сургуулийн
хичээлийн хөтөлбөрт орсон

“Шинэ технологи хүн төрөлхтний бүх мэдлэгийг хүлээн авч, ашиглаж байдаг”

ODOO-Н ДЭЛХИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИД

OD ERP-Н МОНГОЛ ДАХЬ ХЭРЭГЛЭГЧИД

БАЙГУУЛЛАГАД OD ERP НЭВТЭРСНЭЭР
• Бүх алба, хэлтэс нэгдсэн баазтай болно
• Компани доторх и-оффис бий болно
• Компани дунд аливаа зар, мэдээллийг шуурхай хүргэнэ
• Ажилчид, алба хэлтсүүд хоорондоо шуурхай харилцана
• Ажилчдын дунд нээлттэй уур амьсгал бий болгоно
• Компанийн бизнес процесс төлөвшиж, автоматжина
• Компанийн дүрэм журам програмаар хянагдаж, мөрдөгддөг
болно
• Тайлан мэдээ шуурхай, бодит хугацаанд гарна
• Өртгийн төв бүрээр орлого, зардлыг шинжлэнэ
• Шинэ ажилтан ороход лицензийн төлбөр нэмэгдэнэ гэж
айлтгүй, лицензийн төлбөр гэж тогтмол зардал гарахгүй
• Цаасны зардал багасна
• Компанийн онцлогт тааруулж програмыг өөрчлөхөд нээлттэй
• Аливаа бизнес процессийн ажлын урсгалыг хянаснаар хэн дээр
ямар ажил хүлээгдэж байгааг төвөггүй мэднэ
• Аливаа KPI хэрэгжүүлэх суурь бүртгэлүүд бий болно
• ERP-г имэйлтэй холбох бөгөөд ингэснээр ERP-с автомат
сануулгын имэйлүүд явна
• Бараа материалын үлдэгдлээ цаг тухайд нь шууд хянана
• Агуулахад байвал зохих бараа материалын зохистой хэмжээг
хянана. Ингэснээр БМ-н нөөц тогтмол зохистой түвшинд
байж бэлэн мөнгө ихээр түгжигдэх эсвэл БМ хомсдохоос
сэргийлэгдэнэ
• Хөнгөлөлт, урамшуулал, урамшууллын карт бүртгэх боломжтой
• Монголын сангийн яам, нийгмийн даатгал, татварт тушаадаг
бүх тайлан системээс бодит хугацаанд гарна
• Компанийнхаа вэбийг ч ERP-аараа хийнэ

“Шинэчлэлийг удирдах хамгийн үр дүнтэй арга бол түүнийг бүтээн бий болгох юм”

OD ERP СИСТЕМИЙН МОДУЛИУД

АГУУЛГА

9. ДОТООД ХАРИЛЦААНЫ МОДУЛЬ
10. ХУДАЛДАН АВАЛТ
11. АГУУЛАХ
12. САНХҮҮ
13. УДИРДЛАГЫН САНХҮҮ
14. ТӨСВИЙН МЕНЕЖМЕНТ
15. БҮТЭЗ - Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
16. CRM – ХАРИЛЦАГЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖМЕНТ
17. МАРКЕТИНГ
18. БОРЛУУЛАЛТ
19. МОБАЙЛ БОРЛУУЛАЛТЫН АППЛИКЭЙШН
20. POS – БОРЛУУЛАЛТЫН ЦЭГ
21. ГЭРЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТ
22. ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ
23. ХҮНИЙ НӨӨЦ
24. ИРЦ, ЦАГ БҮРТГЭЛ

24. БИЧИГ БАРИМТ, АРХИВЫН МЕНЕЖМЕНТ
25. ЦАЛИН
26. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
27. ТЕХНИКИЙН МЕНЕЖМЕНТ
28. ЗАСВАРЫН МЕНЕЖМЕНТ
29. УУЛЫН ОЛБОРЛОЛТ
29. МАЛ АЖ АХУЙ
29. ГАЗАР ТАРИАЛАН
30. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ
30. ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ
31. ЗОЧИД БУУДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
31. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН МОДУЛЬ
32. ВЭБ БҮТЭЭГЧ
33. ОНЛАЙН ХУДАЛДАА
34. Od ERP системийн ерөнхий боломжууд
35. ОН ЦАГИЙН ХЭЛХЭЭС

“Байгууллагын гишүүн бүр ажлаа хийхэд хэрэгтэй бүх мэдээллээр хангагдсан үед бизнес амжилттай ажилладаг”

9

ДОТООД ХАРИЛЦААНЫ МОДУЛЬ
• Зар, мэдээлэл түгээх
• Компаний дотоод таймлайн
• Компанийн ажилчдын дундын чат
• Компанийн дундын календарь. Бүх ажилчдын уулзалт, амралт,
чөлөө, гадуур ажлууд нэгдэж харагдана
• Уулзалт хурал зарлах, оролцогчдод урилга илгээх.
• Уулзалтын сануулга, мэдэгдлийг мэйлээр болон дэлгэцээр
сануулна
• Ажилчдын дундын бүлгэм үүсгэх боломж. Тухайлбал танай
компани яагаад “Сагс сонирхогчдын бүлгэм”-тэй байж болохгүй
гэж?
• Ажилчид бие биенээ дагах (follow) боломж. Таны дагасан

ажилчдын нийтэлсэн постууд танд харагдах болно.
• Мэдээлэл, пост, сэтгэгдэлд лайк дарах боломж нь компанийн
дотоод уур амьгалд эерэгээр нөлөөлдөг
• Ажилчид өөрсдийн сэтгэгдлээ пост хийх боломж нь фэйсбүүкийг
санагдуулах бөгөөд энэ нь ажилчдад ажлаа урам зоригтой хийх
сэдлийг төрүүлдэг
• Өдөрт хийх ажлуудаа (todo list) цахимаар хөтөлж, өнгөөр будаж,
ажлаа хөгжилтэйгээр хий
• Систем дээрх аль ч баримт, дэлгэцийн доор хэлэлцүүлэг
өрнүүлэх, баримтыг дагах, өөрчлөлтийн мэдэгдлийг нь хүлээн
авах боломжтой
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“Удирдлага болон мэдлэгтэй ажилтанд зөвхөн нэг багаж бий, энэ бол мэдээлэл”

ХУДАЛДАН АВАЛТ
• Нийлүүлэгчийн дэлгэрэнгүй
мэдээллийн сан
• Бараа материалын захиалга хийх,
шийдвэрлэх
• Худалдан авалтын үнийн саналуудыг
бүртгэнэ
• Үнийн саналуудыг хооронд нь
харьцуулах, тендерийн сонгон
шалгаруулалт хийж болно
• Шалгарсан үнийн саналыг баталж
худалдан авалтын захиалга болгоно
• Худалдан авалтын захиалга
батлагдмагц агуулахад замд яваа
бараа, санхүүд өглөг автомат үүсч
харагдаж эхлэнэ
• Танай байгууллагын онцлогт
тохирсон худалдан авалтын шийдвэр
гаргах процессийг тохируулна
• Нийлүүлэгчийн үнэлгээ.
Нийлүүлэгчийн нийлүүлсэн
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар,

хугацаа зэрэг үзүүлэлтээс хамааран
0-5 хүртлэх оноогоор үнэлнэ
• Нэмэлт зардлыг барааны өртөгт
хуваарилан шингээж өртөг бодно
• Нийлүүлэгчээс авдаг барааны үнийн
жагсаалт
• Худалдан авалтын төлөвлөгөө
бүртгэх, батлах ажлын урсгал
• Худалдан авалтын төлөвлөгөөний
гүйцэтгэл бодит хугацаанд харагдана
• Худалдан авалтын шийдвэр
гаргахдаа төсөвтэйгөө харьцуулж
шийдэж болно
• Худалдан авалтаас гэрээ үүсгэж
болно. Төлбөрийн нөхцлийг гэрээнд
тохируулна
• Худалдан авалтын буцаалт хийнэ
• Задалж зардаг барааны хувьд
багцаар нь худалдаж аваад
автоматаар задалж,
өртөг бодно
• Их хэмжээний
худалдан
авалтыг экселиэс
импортлоно

“Худалдаа эдүгээ үйлдвэрлэлээс бус, түгээлтээс хамаарах болжээ”

АГУУЛАХ
• Бараа материалын дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан
• Барааны бүх худалдан авсан, борлуулагдсан, үйлдвэрлэгдсэн
түүх, үнийн түүх, агуулахын хөдөлгөөний бүх түүх хадгалагдана
• Агуулах дахь бараа материалын бодит болон ирээдүйн үлдэгдэл
агуулах, байрлал, тавиур бүрээр харагдана
• Бараа материалын шаардах бичих, батлах, олгох процесс
• Худалдан авалтын захиалга батлагдмагц замд яваа барааны
мэдээлэл агуулахын няравын дэлгэцэнд харагдана. Бараа
орлогодохдоо дахин шивэх шаардлагагүй
• Борлуулалтын захиалга батлагдмагц гарах барааны мэдээлэл
агуулахын няравын дэлгэцэнд харагдана. Барааг гаргахдаа
дахин шивэх шаардлагагүй
• Барааны орлого, зарлагыг хэсэгчлэн хүлээн авах, зарлагадах
боломжтой.
• Гарах бараануудыг бөөгнүүлэн ачих, ачилтын хуудас хэвлэх
боломжтой.
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• Агуулахад орлого авмагц барааны өртөг автомат шинэчлэгдэнэ.
Хүлээн авсан хэмжээгээр санхүүгийн бичилт автомат үүснэ.
• Агуулах хоорондоо нөхөн дүүргэлт (дотоод хөдөлгөөн) хийнэ
• Агуулах тус бүртээ барааны дундаж өртөг тооцох боломжтой
• Барааны серийн (цуврал) бүртгэл хийнэ. Барааныхаа дуусах
хугацаагаарх үлдэгдлийг харж чадна
• Агуулахын зохистой нөөцийн хэмжээг тохируулна. Агуулахад
байвал зохих барааны доод үлдэгдлийн хэмжээнээс багасахад
автомат татан авах захиалга үүснэ
• Агуулах хооронд автомат татан авах, нөхөн дүүргэх дүрэм
тохируулж болно
• Тооллого хийж, батлана. Илүүдэл, дутагдлын санхүүгийн бичилт
автомат бичигдэнэ
• Бараа актлана, гологдол болгоно
• Барааны орлого, зарлагын буцаалт хийнэ
• Барааны баркод, шошго хэвлэнэ
• Агуулахад хийгдсэн зөрчилтэй гүйлгээний жагсаалтыг
мэдээллэнэ
• Барааны нөөц, үлдэгдэл, эргэцийн төрөл бүрийн тайлан,
шинжилгээ
• Агуулахын мобайл аппликэйшн. Гар утаснаасаа барааны орлого,
зарлага, сери шилжүүлэг, тооллогыг хийж ERP руу мэдээллийг
илгээнэ.
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“Үнэ цэнэ нэмдэггүй үйл ажиллагаануудыг хасах нь үйлчлүүлэгчдээ алдах байдалд хүргэхгүй”

САНХҮҮ
• Монгол Улсын Сангийн Яамны Дунд
болон том хэмжээний ААН-д нэвтрүүлэх
зөвшөөрөлтэй.
• Дансны төлөвлөгөө
◦ Дансны төлөвлөгөөг хүссэнээрээ
тохируулж оруулна. Ямар нэг код,
нэрний оронгийн хязгаарлалт байхгүй.
◦ Данс буруу сонгогдохоос сэргийлсэн
хамгаалалтын тохиргоонууд
• Авлага, өглөгийн хяналт
◦ Харилцагч, нийлүүлэгч, захиалагчийн
дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан
◦ Борлуулалт, худалдан авалтын захиалга
батлагдмагц авлага, өглөг нь
санхүүгийн дэлгэцэнд автомат үүсч
харагдана. Дахин шивэх шаардлагагүй.
◦ Гэрээний модулиас хуваарьт төлбөрийн
нэхэмжлэхүүд автомат үүснэ
◦ Харилцагчид зээлээрх борлуулалтын
лимит тавьж өгч болно
◦ Авлага, өглөгийн механик болон
автомат тулгалт
◦ Харилцагчийн авлага, өглөгийн
үлдэгдэл, насжилтын төрөл бүрийн
тайлан

◦ НӨАТУС-тэй холбогдсон
• Мөнгөн хөрөнгийн хяналт
◦ Касс, харилцахын өдөр тутмын хөтлөлт
◦ Касс, харилцах шивэхдээ нэхэмжлэхээ
импортлож оруулж ирж төлнө
◦ Бэлэн мөнгө хүсэх, батлах, олгох
процесс
◦ Банкнуудын Корпорэйт гэйтвэй
үйлчилгээтэй холбогдсон.
▪ Банктай холбогдож дансны хуулга
автомат татна
▪ Банкнтай холбогдож дансны үлдэгдэл
автомат шалгана
▪ Od ERP дотроос банкны гүйлгээ хийх
боломжтой
• Бараа материалын хяналт
◦ Бараа материал шаардах, батлах, олгох
процесс
◦ Барааны өртгийг дундаж өртгөөр
хянана
◦ Барааны бүх төрлийн дансны
бичилтүүд агуулахын модулиас автомат
орж ирнэ.
• Ажил гүйлгээний хяналт
◦ Ажил гүйлгээ, журналын бичилтүүд
холбогдох модулиудаас автомат үүснэ.
◦ Ноорог ажил гүйлгээг нягтлан хянаад
батлана
◦ Аливаа зөрчилтэй гүйлгээний
жагсаалтыг танд илчилнэ
• Үндсэн хөрөнгийн хяналт
◦ Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, картлалт,

шилжүүлэг, борлуулах, актлах,
тооллого, автомат элэгдүүлэлт
◦ Үндсэн хөрөнгө нь техникийн
модультай холбогдоно
◦ Барааг үндсэн хөрөнгө болгох, үндсэн
хөрөнгийг бараа болгох
• Цалин
◦ Цалингийн модулийг ашигласнаар
цалингийн бүх гүйлгээ автомат үүсч
орж ирнэ.
• Санхүүгийн түрээсийн менежмент хийх
боломжтой
• Тайлагнал
◦ Сангийн яам, татварын стандарт бүх
төрлийн тайлангууд
◦ Төсөв, өртгийн төвийн төрөл бүрийн
удирдлагын тайлангууд
• Борлуулалт, худалдан авалт, агуулах,
гэрээ, цалин, техник, удирдлагын
санхүүгийн модулиудтай шууд
холбогдож ажиллана

“Даамжирч буй өвчнийг алмайран хойш тавьснаар эдгээх боломжгүй, харин эдгээх шийдэмгий арга хэмжээ хэрэгтэй”
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УДИРДЛАГЫН САНХҮҮ
• Өртгийн төвүүдийг бүртгэнэ
• Стандарт НББ-ийн гүйлгээтэй хамтаар удирдлагын
санхүү давхар хөтлөгддөг
• Өртгийн төв бүрээр ашиг, алдагдлын тайлан авч болно
• Өртгийн төв бүрээр төсөв зохиож, тус тусын
гүйцэтгэлийг хянаж чадна
• Өртгийн төвөөрх төрөл бүрийн шинжилгээг хийнэ

Төсөвийн чиглэл \ Өртгийн төв
Орлого

Салбар 1

Салбар 2

Салбар 3

Салбар 4

100,400,000

81,645,000

31,000,000

230,000,000

Борлуулалтын орлого

100,400,000

80,045,000

31,000,000

230,000,000

Үйл ажиллагааны бус oрлого

0

1,600,000

0

0

12,404,454

84,678,996

20,185,189

179,935,296

Түрээсийн зардал

2,000,000

2,100,000

2,300,000

2,300,000

Цалингийн зардал

10,204,454

34,092,334

5,534,950

123,404,385

Бараа материалын зардал

0

2,352,662

12,350,239

54,230,911

Цахилгааны зардал

200,000

134,000

0

0

Реклам зар сурталчилгаа

0

46,000,000

0

0

87,995,546

-3,033,996

10,814,811

50,064,704

Зардал

Бохир ашиг
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“Шинэ бизнес амжилттай байх тусам санхүүгийн урьдчилсан төлөвлөгөөгүй байх нь аюултай”

ТӨСВИЙН МЕНЕЖМЕНТ

• Компанийн оны, улирлын, сарын төсөв бүртгэнэ
• Өртгийн төв бүрээр, төсөл бүрээр төсөвлөх боломжтой
• Мөнгөн урсгалын төсөв
◦ Гарах, орох мөнгөний төрөл бүрээр төлөвлөнө
◦ Мөнгө гарч, ормогц төсвийн гүйцэтгэлийг бодит хугацаанд хянах боломжтой
• Аккруэл сууриарх төсөв
◦ Орлого, зарлагын данс бүрээр төсөвлөнө
◦ Орлого, зардлыг хүлээн зөвшөөрмөгц төсвийн гүйцэтгэлийг бодит хугацаанд хянах боломжтой
• Худалдан авалт хийх, зардал гаргахдаа төсөвтөө багтаж байгаа эсэхийг цаг алдахгүй хянаж
шийдвэр гаргана
• Төсөвийг тодотгож болно, тодотгосон төсөвийн хуучин хувилбарууд хадгалагдаж үлдэнэ
• Өнгөрсөн оны мөн үеийн төсөвийн гүйцэтгэлийг харьцуулж харж болно

“Зардлын хяналт нь зардлыг хасахад бус түүнээс сэргийлэхийн тулд хэрэгжүүлдэг арга хэмжээ”

БҮТЭЗ - БАГА ҮНЭТЭЙ, ТҮРГЭН
ЭЛЭГДЭХ ЗҮЙЛС

• Балансаас гадуурх зарлагадсан хангамжийн материал, багаж хэрэгслийн картлалт,
нормыг хянах боломжийг олгоно
• Хангамжийн материал буюу бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлсийг нэг бүрчлэн
байршил, эзнээр нь бүртгэж картлана
• Шаардахаар хангамжийн материал гармагц автоматаар БҮТЭЗ болгон бүртгэн авах
боломжтой
• БҮТЭЗ-ийн нормчлол
◦ Тухайн барааны ашиглах хугацааны нормыг тогтооно
◦ Бараа эвдрэх юмуу актлах болоход норм нь гүйцсэн эсэх, нормоороо ямар өртөгтэй
явааг хянах боломжтой. Шаардлагатай бол эзэнд нь төлбөр тавина.
• БҮТЭЗ-ийн тооллого хийх, шилжүүлэх, актлах боломжтой
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“Байгууллага бүрт нэгэн гол өрсөлдөх чадвар хэрэгтэй, тэр нь инноваци юм”

CRM – ХАРИЛЦАГЧИЙН
ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖМЕНТ

• Харилцагчтай холбоотой бүх зүйлс нэг дор
◦ Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан
◦ Харилцагчтай хийсэн уулзалтууд, утасны
дуудлагууд, худалдан авалтууд, ирсэн
гомдлууд, гэрээнүүд, нэхэмжлэхүүд зэрэг
бүх харилцааны түүх хадгалагдана
◦ Харилцагч нараа газрын зургаар тархалтыг
нь харж болно
• Борлуулагч нараа борлуулалтын багуудад
хувааж удирдана. Борлуулагч нарын төрөл
бүрийн KPI бодож болно
• Ямар ч холбоо харилцааг алдахгүй
◦ Утасны бүх дуудлагаа товлож, хөтлөнө
◦ Харилцагчтай уулзалт төлөвлөх. Уулзалтын
автомат сануулга ирнэ.
◦ Борлуулалт хийгдэхийн өмнөх хэлэлцээр
бүрийг алдалгүй бүртгэнэ. Үүнийг “сэжим”
(lead) гэнэ
◦ Борлуулалын боломж дээр таамаглаж буй
орлогоо бүртгэж, шинжилж болно
◦ Хэн дээр ямар дуудлага, хүсэлт ирсэн
байгаа, шийдвэрлэх процесс ямар
шатандаа явааг шинжилнэ
◦ Борлуулагч нарын хийж буй уулзалтуудад

шинжилгээ хийнэ
• Дуудлагын төв
◦ Компанийн тусламжийн төв, дуудлагын
төвийн бүртгэл хийнэ
◦ Call Pro системтэй холбогдсон
• Маркетингийн үнэ цэнэтэй мэдээлэл бий
болно
◦ CRM нь маркетинг, борлуулалтын
модулиудтай холбогдож ажиллана
◦ Маркетингийн ивент, кампанит үйл
ажиллагаагаар орж ирсэн сэжим,
боломжуудыг ангилж шинжилгээ хийнэ
◦ Борлуулалт орж ирсэн сувгууд, эх
сурвалжуудаа ангилан ялгаж болно
◦ Борлуулалтын сэжимүүдээ борлуулалт
болгож чадсан бол “ялсан”, чадаагүй бол
“ялагдсан” төлөвт оруулна. Ялагдсан бол
борлуулалт хийж чадаагүй шалтгаанаа
бүртгэж, шинжлэнэ. Ялсан бол үнийн санал
үүсгэнэ
• Гомдлын менежмент
◦ Захиалагчийн гомдлын бүртгэл,
шийдвэрлэх процесс. Гомдлын шалтгааныг
ангилж, шинжилгээ хийнэ

“Зөв юм хийх нь юмыг зөв хийхээс илүү чухал”

МАРКЕТИНГ
• Масс имэйл
◦ Харилцагчид, мэйлийн жагсаалт руу масс мэйл илгээнэ
◦ Масс мэйлийн биеийг гоёмсогоор бэлдэнэ
• Мэргэн бууч мэт маркетинг хий
◦ Харилцагчдаа сегментчлэн ангилж тухайлсан сегмент рүү
тохирсон масс мэйл илгээнэ
◦ Илгээсэн масс мэйл харилцагчдын хэдэн хувьд нь хүрсэн,
хэдэн хувь нь нээж үзсэн статистик нь дэлгэцнээсээ шууд
харагдана
• Үйл явдал, арга хэмжээний бүртгэл
◦ Үйл явдалд бүртгүүлсэн хүмүүс, спонсорууд, тасалбарын
бүртгэл
◦ Үйл явдлыг компанийнхаа вэб дээр шууд нийтэлж,
онлайнаар оролцогчдыг бүртгэх боломжтой
• Кампанит ажил, аяны бүртгэл хийнэ
◦ Тухайн кампанит ажлын хүрээн орж ирсэн борлуулалтын
сэжимүүдийг ангилан бүртгэж шинжилгээ хийнэ
• Судалгааны модуль
◦ Судалгааны анкет, асуулт, хариултаа хүссэнээрээ бэлдээд
онлайнаар судалгаа авах боломжтой
◦ Судалгааны үр дүнг систем автомат нэгтгэж асуулт нэг
бүрээр тайлагнана
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“Аливааг хэмжих нь тухайн үйл явдлыг болон ажиглагчийг аль алиныг нь өөрчилдөг”

БОРЛУУЛАЛТ

• Захиалагч, үйлчлүүлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан
• Борлуулалтын төлөвлөгөө
◦ Борлуулалтын төлөвлөгөө бүртгэх, батлах процесс
◦ Борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл бодит хугацаанд
харагдана
• Борлуулалт хийх
◦ Бараа, үйлчилгээ аль ч төрөлтэй барааг борлуулна
◦ CRM модульд бүртгэгдсэн боломжуудаас үнийн санал автомат
үүсгэнэ
◦ Үнийн санал гаргах, захиалагч руу мэйлдэх
◦ Борлуулалт шивэхэд барааны боломжит үлдэгдлийг автомат
шалгаж, мэдэгдэнэ
◦ Борлуулалт баталмагц санхүүд авлага нь автомат үүснэ
◦ Нягтлангууд борлуулалтыг дахин шивэх шаардлагагүй
◦ Борлуулалт батлагдмагц агуулахад хүргэлтийн захиалга
автомат үүснэ
◦ Хүргэлтийн захиалгуудыг хуваарилан ачилт хийх боломжтой.
Ачих үед машинд багтах эсэхийг автомат анхааруулна
◦ Бэлнээрх ба зээлээрх борлуулалтын тохиргоо

◦ Борлуулалт буцаалт хийх боломж. Буцаалттай холбоотой
буцаалтын нэхэмжлэх үүсэх, агуулахын эсрэг хөдөлгөөн үүсэх
◦ Бараа солилцоо буюу бартерын борлуулалт хийнэ
• Лоялти карт
◦ Бэлгийн карт, бонус карт, цэнэглэдэг карт зэрэг төрөл бүрийн
картын бүртгэл
◦ Картын хөнгөлөлтөө шууд эдлэх, хуримтлуулах
◦ Хямдрал, хөнгөлөлт, урамшууллын дурын дүрмийг захиалагч
тус бүрээр тохируулж болно
• Борлуулалтын мобайл аппликэйшн
◦ Явуутаар борлуулалт хийдэг ажилчид гар утасны
аппликэйшнээс захиалгаа шивэхэд ERP-д шууд орж ирж,
ачилтанд хуваарилагдана
◦ Гар утасны борлуулалтын аппликэйшн нь оффлайн горимд
ажиллана
• НӨАТ-н урамшууллын системтэй холбогдсон
• Захиалагчид зээлийн борлуулалтын дээд лимит тохируулна
• Борлуулалтын гэрээ бүртгэж, дурын төлбөрийн нөхцөл
тохируулна
• Удирдлагын санхүүг ашигласнаар борлуулалтын орлогын
шинжилгээгээ өртгийн төв бүрээрээ хийх боломжтой
• Борлуулалтын төрөл бүрийн шинжилгээ хийнэ

““Хэдийнэ ирсэн ирээдүй”-г олж харах нь хамгийн чухал”
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МОБАЙЛ БОРЛУУЛАЛТЫН
АППЛИКЭЙШН
• Гадуур явж борлуулалтын захиалга авдаг борлуулагч нарын
утсанд суулгана
• Өдрийн очих захиалагч нарынхаа маршрутыг ERP дээр гаргахад
гар утсанд маршрут харагдана
• Захиалагчидынхаа байршлыг газрын зураг дээр оруулж харна
• Борлуулагч захиалагч дээр бодитоор очсон эсэхийг гар утасны
GPS-ээр автомат хянана
• Гар утаснаас харилцагчаа сонгоод захиалгаа бүртгэхэд захисан
бараа агуулахад байгаа эсэхийг автомат шалгана
• Гар утсанд бүртгэгдсэн борлуулалтын захиалга ERP-д шууд орж
ирнэ
• Барааг хүргэхэд ERP дээр агуулахын барааны үлдэгдэл автомат

хасагдана
• Борлуулалтын авлагуудаа явуут дундаа цуглуулах боломжтой,
хүлээн авсан бэлэн мөнгөө системд бүртгэдэг
• Хүлээн авсан мөнгөө системд бүртгэхэд ERP дээр тухайн
борлуулагчийн нэр дээр касс үүсч явдаг
• Борлуулагч захиалагч дээр очоод барааныхаа лангуун дээрх
өрөлтийн зургийг авч хавсаргана
• Мобайл борлуулалтын аппликэйшн нь сүлжээ байхгүй байсан ч
оффлайн горимд ажиллана
• Аппликэйшн нь андройд, iOS үйлдлийн систем дээр ажиллах
боломжтой
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“Хамгийн хурдтай бай”

POS – БОРЛУУЛАЛТЫН ЦЭГ
• Touch дэлгэцэнд зориулсан түргэн борлуулалтын дэлгэц
• ПОС принтерт зориулсан талон хэвлэлт
• НӨАТУС-тэй холбогдсон
• Худалдагч касс, харилцахын төлбөрийн хэрэгслээс сонгон
тооцоо хийнэ
• Хэрэглэгч өөрөө өөртөө үйлчлэх дэлгэцтэй
• Электрон жинтэй холбогдоно
• Мөнгөний хайрцагтай холбогдоно
• Эмийн худалдаанд НД-н хөнгөлөлт тооцох боломж
• Эрүүл мэндийн жорын системтэй холбогдсон.
• Гишүүнчлэлийн карт, бонус хуримтлуулалт
• ПОС-с бараа борлуулагдахад агуулахаас барааны үлдэгдэл
автомат хасагдана
• Рестораны POS
◦ Рестораны бүх давхар, ширээ, сандлаа урьдчилан зурна
◦ Ресторан тус бүрээр өөр меню тохируулж болно
◦ Ширээ бүрээр захиалга авна
◦ Тооцоо хуваан төлөх, тооцоо шилжүүлэх, ширээ шилжүүлэх
боломжтой
◦ ПОС-р хоол захихад автоматаар үйлдвэрлэлийн модультай
холбогдож гал тогоонд хоолны үйлдвэрлэл үүсдэг
◦ Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл автомат үүснэ

“Аливаа шийдвэрийн үр дүнг хүлээгдэж байсан үр дүнтэй нь түүнийг хэрэгжиж байх хугацаанд
харьцуулах нь дундаж түвшний удирдлагуудыг хүртэл чадварлаг шийдвэр гаргагчид болгодог”

ГЭРЭЭНИЙ
МЕНЕЖМЕНТ

• Гэрээнүүдийг төрөлжүүлэн ангилж сан үүсгэнэ
• Гэрээг бүртгэж, хянаж, батлах, хэвлэх процесс
• Гүйцэтгэгч, захиалагч аль ч оролцогч талын гэрээг
бүртгэнэ
• Төлбөрийн нөхцөл, төлбөрийн графикийг
бүртгэнэ
• Төлбөрийн нөхцлөөс төлбөр төлөх хугацаа
болоход санхүүд автоматаар авлага, өглөгийн
нэхэмжлэхийг нооргоор үүсгэж өгнө
• Төлбөрийн нөхцөл, гэрээний хаах хугацааны
сануулгууд автоматаар мэйлээр ирнэ
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• Гэрээ батлах урсгал хаана, хэн дээр явж байгааг
системээсээ хянана
• Гэрээний төлөвийн түүхүүд хадгалагдана
• Худалдан авалтын захиалга батлагдахад автомат
гэрээг үүсгэж болно
• Борлуулалтын захиалга батлагдахад автомат
гэрээг үүсгэж болно
• Гэрээний тодотгол, нэмэлт гэрээ хийнэ
• Гэрээ бүрийг өртгийн төв болгож бүртгэснээр
гэрээ бүрийн ашиг, алдагдлын шинжилгээг хийнэ
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“Бүх шинэ төслүүд нь байнгын асаргаа хэрэгтэй нялх хүүхэдтэй адил”

ТӨСЛИЙН
МЕНЕЖМЕНТ

• Төслүүдийн нэгдсэн менежментийг хийнэ
• Төслийн үе шатууд, дотор нь даалгаврууд бүртгэнэ
• Борлуулалтын захиалга батлагдмагц гэрээ үүсч, гэрээ
үүсмэгц шинэ төсөл автомат үүсэх боломжтой
• Төсөл болон даалгавруудын гантт, календарь,
жагсаалт харагдац
• Даалгавар дээр ажилтан зарцуулсан цагаа хөтлөх ба
хөтөлсөн цагаар цалин бодох боломжтой
• Даалгаварт зарцуулагдсан хүн-цагаар захиалагчтай
тооцоо хийх боломж
• Даалгаварт зарцуулагдсан хүн-цагаар цалин бодож
уг цалинг төслийн өртөгт тус бүрчлэн шингээх
боломжтой
• Төсөлд нийт бүртгэгдсэн даалгаврууд, зарцуулсан

хүн-цагийн хяналт
• Даалгаврын сарын төлөвлөгөө хийх, гүйцэтгэлийг
автомат хянах
• Төсөлтэй холбоотой баримтуудын төрөлжүүлэн
хадгална
• Төслийн асуудал, эрсдлүүдийг бүртгэнэ
• PMBOK, SCRUM төслийн менежментийн
стандартуудаас сонгон төслөө удирдах боломжтой
• Төслийн EVM (Earned Value Management)-ийг хянах
боломжтой
• Төслийн даалгаврын төрөл бүрийн шинжилгээ хийнэ
• Төслүүдийг өртгийн төв болгож бүртгэснээр
төсөл бүрийн ашиг, алдагдлын шинжилгээг хийх
боломжтой

“Хүмүүс бол зардал биш, харин нөөц баялаг юм”

23

ХҮНИЙ НӨӨЦ

• Ажилчдын дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан
◦ Ажлын түүх
◦ Боловсролын түүх
◦ Эрүүл мэндийн бүртгэл
◦ Гэр бүлийн мэдээлэл
◦ Улсад болон байгууллагад ажилласан жилийн автомат бодолт
◦ Авъяас чадварын мэдээлэл …
• Гарсан ажиллагсдын сан, архив
• Ажилтны төрсөн өдрийн сануулга мэйлээр ирнэ
• Шинээр орсон болон төрсөн өдөр нь болж байгаа ажилчдыг
нийт ажилчдад мэдэгдэнэ
• Компанийн дундын календарьт гадуур ажил, уулзалтуудаа
бүртгэнэ
• Оффисын болон ээлжийн ажилтны цагийн хуваарь
• Алба хэлтэс, ажлын байрны тодорхойлолтын бүртгэл
• Байгууллагын бүтэц, орон тооны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
• Ажилтны хөдөлмөрийн гэрээний бүртгэл

• Хүний нөөц бүрдүүлэлт, шинэ ажилтан авах процесс
• Компанийн вэб хуудаснаас анкет бөглөж илгээхэд ERP дээр
автоматаар үүсгэж болно
• Шинэ ажилтан чиглүүлэх хөтөлбөр
• Ажилтны шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл
• Медаль, шагнал урамшуулал бүртгэх, батламжлах боломжтой
• Ажилтны өргөдөл, гомдол бүртгэх, шийдвэрлэх процесс
• Ажилтны сахилга, шийтгэл, шагнал урамшуулал бүртгэх
• Ажилтны тэтгэмж, буцалтгүй тусламжийн бүртгэл
• Амралт, чөлөө хүсэх, батлах процесс
• Томилолт бүртгэл
• Сургалт, сургалтын төлөвлөгөө бүртгэл
• Байгууллагын онцлогт тохируулсан ажилтны KPI тооцох функц
хийх боломжтой
• Ажилчдаас онлайнаар судалгаа, асуулга авах боломжтой
• Ажилтны тойрох хуудас үүсгэх, батлах процесс
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“Бизнесийн онол бол сахилга бат”

ИРЦ, ЦАГ БҮРТГЭЛ

БИЧИГ БАРИМТ,
АРХИВЫН МЕНЕЖМЕНТ

• Ирцийг хуруу, царай таних төхөөрөмжөөр, киоскоор, гар утсаар
бүртгүүлэх зэрэг олон сонголттой
• Ирц бүртгэлийн төхөөрөмжтэй холбогдож, ирц татна
• Ирц бүртгүүлэх гар утасны аппликэйшн
• Ирц нөхөн засах хүсэлт
• Ажилтны гадуур ажлын бүртгэл
• Ажилтан өдрийн тайлангаа цагийн хуудсаар хөтлөх, батлуулах
• Ажилтны амралт, чөлөөний хүсэлт, батлах процесс
• Хязгаартай амралт, чөлөөний хязгаарыг батлах
• Автомат цагийн баланс үүсгэх, батлах процесс

• Ирсэн бичиг баримт
• Явсан бичиг баримт
• Тушаалын бүртгэл
• Тодорхойлолтын бүртгэл
• Дүрэм, журам, загвар маягтын нэгдсэн сан
• Архивын материалын бүртгэл
• Архивын олголт, буцаан авалтын бүртгэл

“Гүйцэтгэл сайтай хүмүүс хийж буй ажилдаа дуртай байдаг”

ЦАЛИН
• Цалингийн нэмэгдэл, суутгалын дурын дурын томъёо бүртгэнэ
• Цалин бодолтын олон төрлийн загвар бүртгэнэ
• Борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлээс хамаарсан цалин
урамшуулал бодох боломж
• ХН модулиас батлагдсан цагийн балансын дагуу цалин бодно
• Цагийн баланс экселиэр импортлож цалин бодож болно
• Ажилтан бүрт өөрийнх нь цалингийн түүх харагдана
• Хоолны, утас, шатахууны тооцоо г.м дурын нэмэгдэл суутгалыг
экселиэс импортлох, цалингаас суутгах боломжтой
• Ажилчдаас дансан дээрх авлагыг автомат суутгах боломжтой
• Цалин бодогдож хянах, батлах процесс
• Цалин бодогдож батлагдмагц санхүүгийн
бичилт автомат үүснэ
• Цалин бодогдож дууссаны дараа ажилчид руу
цалингийн хүснэгт автомат мэйлдэгдэнэ
• Амралтын мөнгө бодно
• Эмнэлгийн хуудасны мөнгө бодно
• Жирэмсний амралтын мөнгө бодно
• Банк руу илгээх цалингийн хүснэгт хэвлэж
авах
• НДШ тайлан, ХХОАТ тайлан
• Цалингийн бүх төрлийн стандарт тайлан
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“Хүнийг бүтээмжтэй болгох нь байгууллагын туйлын зорилго бөгөөд удирдлагын эрх мэдлийн үндэс юм”

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
• Орц, технологийн карт бүртгэх
◦ Орц норм, технологийн картыг төрөлжүүлэн үүсгэнэ
◦ Нэг бараанд зориулсан олон орц, найрлага бүртгэнэ
◦ Улирал, зах зээлийн эрэлтээс хамаарсан үйлдвэрлэлийн орцоо
сонгож бараагаа үйлдвэрлэж болно
• Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө
◦ Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө бүртгэ х, түүний гүйцэтгэл бодит
хугацаанд харагдана
◦ Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө нь календариар, ганттаар,
графикаар г.м төрөл бүрийн харагдацаар харагдана
• Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нэг бүрийн цаг ашиглалт,
бүтээмжийг хянана
• Үйлдвэрлэлийн алдаа, гологдол
◦ Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд алдаа гарсан бол засварын
захиалга үүсгэж болно
◦ Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд гологдол, хэвийн, хэвийн бус
хорогдол тооцож болно
• Үйлдвэрийн чанарын хяналтын процесс
• Үйлдвэрлэлийн процесс
◦ Үйлдвэрийн захиалга үүсгэхэд шаардлага орц, түүхий эдийн
тоо хэмжээ бодогдож гарч ирнэ. Бодогдсон ТЭМ-н шаардахыг
системээс хэвлэнэ
◦ Бараа материалын стандарт өртгөөр, эсвэл шууд материалын
аргаар өртөг хөтөлж болно

◦ Үйлдвэрийн шугам, дамжлагын тусламжтайгаар бараа
материалын үйлдвэрлэлийн нэмэлт зардлыг нарийвчлан
тогтооно
◦ Үйлдвэр дотор ямар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл ямар явцтай
явж байгааг бодит хугацаанд ERP-аар харна
◦ Бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдмэгц өртгийг автомат бодож
агуулахад орлогод авна
◦ Хоёрдогч түүхий эд буюу дайвар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ
• Дамжлага буюу үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж бүрт зардлын
хуримтлал үүсгэн шинжилгээ хийх
• Үйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн өртөг тооцоолох аргаас сонгож
хэрэглэх боломжтой
• ҮНЗ-ийг бэлэн бүтээгдэхүүний өртөгт бүрэн шингээх боломжтой
• Үйлдвэрийн хэлбэлзлийн тайлан гарна
• Үйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн тайлан, шинжилгээ хийнэ

“Хэмжиж чадаж байвал сайжруулж чадна”

ТЕХНИКИЙН МЕНЕЖМЕНТ
• Техникийн бүртгэл
◦ Техникийн дэлгэрэнгүй бүртгэл (Карт, пасспорт)
◦ Тоноглол, дагалдах хэрэгслийн бүртгэл
◦ Техникийн бичиг баримт, түүний сунгалтын бүртгэл
• Холболт
◦ GPS холболт хийх боломжтой (СИМ ХХК-н GPS-тэй холбогдсон)
◦ Техникүүдийг газрын зургаар байршлыг харах
◦ Техникүүд одоо ямар мото.цаг, одометртэй байгааг бодит
хугацаанд хянана
• Өдөр тутмын бүртгэл
◦ Техникийн өдөр тутмын ажилд гаргах үзлэг хийх процесс
◦ Техникийн шатахууны цэнэглэлт

◦ Замын хуудас, тээврийн захиалгын менежмент
◦ Техникийн бүтээмжийн хяналт
◦ Техник хүлээлцэх, шилжүүлэх
• Норм
◦ Сэлбэгийн норм, ашиглалтын түүх, элэгдэл, актлалт
◦ Дугуй, дугуйн норм, актлалт
◦ Норм дуусах автомат сануулгууд мэйлээр ирнэ
• Актлах процесс
◦ Сэлбэг, дугуй, техник актлах процесс
◦ Актлах үед норм нь дууссан эсэхээс хамааран төлбөр тавих,
төлбөрийг ажилчдад хуваарилах боломжтой
• Хяналт, тайлагнал
◦ Техник дээр гарсан бүх орлого, зардлыг хянана
◦ Техник рүү орсон бүх төрлийн бараа материал, сэлбэгийг
бүртгэнэ
◦ Техникээс салгаж авсан сэлбэгийн бүртгэл
◦ Техникийн төрөл бүрийн тайлан, шинжилгээний дэлгэц
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“Байгууллага бол багаж. Ямар ч багажны гүйцэтгэх ажлыг нарийвчлах тусам бүтээмж нь өндөр болдог”

ЗАСВАРЫН
МЕНЕЖМЕНТ

• Засварын төлөвлөгөө
◦ Засварын төлөвлөгөө бүртгэх, батлуулах ажлын
урсгал
◦ Засварын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл бодит хугацаанд
хөтлөгдөнө
• Засварын норм
◦ Засвар бүрээр зарцуулбал зохих бараа материал,
цагийг тохируулах боломжтой
◦ Засвар хийгдэхээр нормоосоо хэтэрсэн/хэмнэсэн
бараа материал, хүн/цагийн тайлан авна
• Техникийг засварт хүлээн авах, засвараас гаргах
процесс
• Засварын ажлын бүртгэл
◦ Work order буюу засварын ажлуудыг төлөв, алхам
бүрээр нь бодит хугацаанд хянана
◦ Засварын ажлуудыг календариар, гантт диаграмаар
харах боломжтой
◦ Засварын ажлуудыг эвдрэлийн төрлөөр ангилж

шинжлэнэ
◦ Засварын ажлуудыг төрөлжүүлэн бүртгэж, төрөл
тус бүрт зарцуулбал зохих цаг, бараа материалын
нормыг бүртгэж өгнө
◦ Эвдрэлийн шалтгааны бүртгэл
◦ Засвар удсан шалтгааны бүртгэл
• Засварчны цаг, бүтээмжийн хяналт
◦ Засварчны цаг, бүтээмжийн бүртгэл
◦ Засварчид засварын цаг, зарцуулах бараа
материалын нормоосоо хэтэрсэн эсэх шинжилгээг
хийнэ
• Техникийн үзлэг
◦ Техникийн өдөр тутмын үзлэгийн бүртгэл
◦ Дугуйн үзлэгийн бүртгэл
• Засварын туршлагын мэдээллийн санг үүсгэнэ
• Техникийн бэлэн байдлын тайлан гарна
• Work order буюу засварын ажлуудын төрөл бүрийн
шинжилгээ

“Удирдлагууд шийдвэр гаргах хангалттай их эрх мэдэлтэй бас нарийвчилсан мэдээлэл авах боломжтой байх хэрэгтэй”
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УУЛЫН ОЛБОРЛОЛТ

МАЛ АЖ АХУЙ

ГАЗАР ТАРИАЛАН

• Бүтээлийн жилийн, сарын төлөвлөлт хийж
батлуулах урсгал
• Маркшэйдерийн хэмжилтийн бүртгэл
• Диспетчерийн өдөр тутмын бүтээлийн
бүртгэл. Ямар техник аль уурхай дээр
ямар бүтээмжтэй байгааг бодит хугацаанд
хянана
• Өрөмдлөг, тэсэлгээний бүртгэл
• Техникийн мото.цагийн цаг ашиглалтын
бүртгэл
• Техникийн бүтээмжийн норм, түүний
гүйцэтгэлийн бүртгэл
• Овоолго, блок, түвшинг дугаарлан бүртгэнэ
• 1 мото.цагийн зардал хянагдана
• 1 м3-ын бүтээлийн өртөг хянагдана
• Уулын өдөр тутмын хянах самбар

• Мал, амьтны дэлгэрэнгүй бүртгэл
• Малд зарцуулсан бүх бараа,
материал, тэжээлийн бүртгэл
• Малын хээлтүүлэг
• Мал төллөлтийн бүртгэл
• Биологийн хөрөнгийн бүртгэл
(Санхүүгийн модуль дээр өргөтгөл
болж сууна)
• Нас дэвшүүлэх процесс
• Мал бүрийг өртгийн төв болгон
бүртгэнэ

• Талбай бүрийн дэлгэрэнгүй бүртгэл
• Талбайд орсон бүх төрлийн бараа
материал, зарцуулсан техник, хүн
цагийг зардлыг бүртгэнэ
• Пүүлэлтийн бүртгэл
• Талбайд тарьсан таримлын бүртгэл,
цацсан хорын бүртгэл
• Техник бүрийн тухай талбайд
зарцуулсан цаг, өртгийн хяналт
• Талбайд хийсэн өдөр тутмын ажлын
бүртгэл
• Хураасан ургацыг агуулахад орлогод
авах өртгийг автомат бодно
• Талбай бүрийг өртгийн төв болгон
бүртгэнэ
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“Мэдээллийн системийн хамгийн шилдэг шалгалт бол ямар ч гэнэтийн зүйл байхгүй байх юм”

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ
БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ
• Аюулыг мэдээллэх хуудсуудыг бүртгэнэ
• Ажлын байрны үзлэг, түүний үр дүнгийн бүртгэл
• Ослын тохиолдлуудын төрөлжүүлсэн бүртгэл, шалтгааны
шинжилгээ
• Аюулгүй ажиллагааны сургалтын хөтөлбөр, сургалтууд,
хамрагдсан ажилчдын ирцийн бүртгэл
• Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааны нэгдсэн сан, гарын
авлагууд
• Ослын судалгааны тайлан

ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ
• Шүд нэг бүрийн бүртгэл, гадаргуу бүрийн бүртгэл
• Оношийн бүртгэл
• Харшлын бүртгэл
• Цаг авах систем
• Өвчтөний дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүртгэл
• Эмчилгээний бүртгэл
• Эмчилгээний бүртгэлээс борлуулалт үүсэх, авлага үүсэх
• Кассан дээр eBarimt хэвлэх
• Эмчилгээнд зарцуулагдсан бараа материал агуулахаас
хасагдана
• Санхүүгийн бичилтүүд автомат үүснэ

“Юу хүлээн зөвшөөрөгдөж болохуйц вэ гэдгээс биш юу хийх нь зөв бэ гэдгээсээ эхэл”
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ЗОЧИД БУУДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
• Зочид буудлын өрөөнүүдийг төрөлжүүлэн бүртгэнэ
• Ирсэн зочдын бүртгэл
• Зочдын өрөөнд орсон, гарсан цаг, авсан үйлчилгээний бүртгэлийг орсноос
авахуулаад гарах хүртэл нь бүртгэнэ
• Зочид өрөөнөөс гарахад санхүүгийн модульд автоматаар авлага үүснэ
• Үнийн төрөл бүрийн дүрэм, урамшуулал бүртгэж болно

БАНК БУС
САНХҮҮГИЙН
МОДУЛЬ

• Зээл
◦ Зээлдэгч нарын бүртгэл
◦ Зээлийн бүтээгдэхүүний бүртгэл
◦ Зээлийн хүсэлт, шийдвэрлэх процесс
◦ Зээлийн гэрээний бүртгэл, автомат
сануулгууд
◦ Хүү хуримтлуулна
◦ Зээлийн төлөлтүүдийн бүртгэл
◦ Зээлийн ангилал шилжүүлж болно
◦ Зээлийн хэмжээг явц дунд нь
нэмэгдүүлж болно
◦ Барьцаа хөрөнгийн бүртгэл
◦ Зээлийн тайлангууд

• Итгэлцэл
◦ Итгэлцэгч нарын бүртгэл
◦ Итгэлцлийн бүтээгдэхүүний бүртгэл
◦ Итгэлцлийн гэрээний хүсэлт, шийдвэрлэх
процесс
◦ Итгэлцлийн гэрээний сан, автомат
сануулгууд
◦ Ашиг хуримтлуулна
◦ Ашгийн олголтын бүртгэл
◦ Итгэлцлийн хугацаа сунгана, хүү
шилжүүлнэ
◦ Хадгаламжийн зохистой харьцааны шалгуур
тайлан
◦ Итгэлцлийн төрөл бүрийн тайлангууд
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“Вэб сайт бол танай байгууллагын цахим нэрийн хуудас”

ВЭБ БҮТЭЭГЧ

• Дурын темплэйт бүхий вэб бүтээх
• Вэб бүтээх бэлэн компонентууд
• Бэлэн форумын модуль
• Үйл явдал буюу event-ийг вэбдээ нийтлэж, онлайнаар бүртгэл хийх
• Блог модулийг суулгаснаар вэб дээрээ блог хөтлөх боломж
• Мэдээ нийтлэх бэлэн боломж
• Дурын төхөөрөмж дээр уян хатан responsive ажиллана
• Оновчтой хайлтын системтэй (Search Engine Optimization)
• Вэбийн HTML, CSS янзлах бэлэн боломж
• Вэб дээрээ ажил горилогчийн анкет бөглүүлж хүлээн авахад ERP дотор автомат орж ирнэ
• Вэб дээрээ үйл явдал, ивент нийтлэх, онлайн бүртгэл хийх боломжтой
• Вэбийн интерфэйсийг програмын мэдлэггүй хэрэглэгч ч өөрөө хялбархан угсрах, өөрчлөх боломжтой

“Технологи салбаруудыг огтлолцуулж, маш хурдтай хөдөлдөг”

ОНЛАЙН ХУДАЛДАА
• Энгийн хэрэглэгч өөрөө худалдааны вэбээ
загварчлах боломж
• Агуулах дахь бараагаа вэбээрээ худалдаж,
үлдэгдэл бодит хугацаанд хянагдана
• Барааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзүүлэх бэлэн
хуудсууд
• Урамшуулал зарлах, хямдруулах боломж
• Онлайн худалдаа хийгдмэгц автомат нэхэмжлэх
үүсэх, компанийн санхүүтэй шууд уялдах
• ERP дээрээ зөвхөн онлайн худалдааны
бизнесийнхээ орлого, зарлагыг тусгайлан
шинжлэх боломж
• Вэбийн агуулга олон хэлээр харагдах боломж
• Хэрэглэгчийн үзэж буй бараатай холбоотой
барааг систем автоматаар санал болгоно
• Тухайн бараатай хамт дагалдаж зарагддаг барааг
систем автоматаар санал болгоно
• Бэлэн Search Engine Optimization багажтай бөгөөд
Google Analytics-тэй холбогдож сайтын хандалтаа
хянах, шинжлэх боломжтой
• Монгол банкуудтай автомат холбогдож
онлайнаар төлбөрөө төлнө
• Интернетээс дурын вэб сайтын темплэйт
худалдан авч тохируулж болно
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“Хэрэв та ямар нэг шинэ зүйл хүсч байгаа бол хуучин зүйлээ хийхээ болих хэрэгтэй”

OD ERP СИСТЕМИЙН
ЕРӨНХИЙ БОЛОМЖУУД
• Дурын дэлгэцэнд файл хавсаргах
• Систем дэх нөөц бүрээр автомат хавтас үүсгэх. Ж: Харилцагч
бүрээр, төсөл бүрээр хавтас үүсгэх г.м.
• Хэрэглэгчид дурын эрхийн тохиргоог хийх
• Баримтын хавтасны шатласан бүтэц, хэрэглэгчийн унших, бичих,
устгах хандах эрхийн нарийвчилсан тохиргоо
• Аливаа баримтан доор сэтгэгдэл бичих, чатлах

• Аливаа баримтыг дагах (follow)
• Аливаа дуусах хугацааны мэдэгдэл, сануулга мэйлээр ирнэ
• Систем дотроос имэйл бичих, хүлээн авах
• Дурын дэлгэцэн дэх мэдээллийг дэлгэрэнгүй хайх, шүүх,
бүлэглэж шинжлэх
• Дурын дэлгэцийн өгөгдлийг график, жагсаалт, форм, канбан
зэрэг өөрт дуртай харагдацаар харах, pivot шинжилгээ хийх
• Хэрэглэгч бүр өөрийн дэшбордыг зохиох
• Аль ч дэлгэцний мэдээллийг экселиэр экспортлох, импортлох

“Менежментийн байнгын бөгөөд гол асуудал нь хэмжигдэх, үл хэмжигдэх хоёрын тэнцвэртэй байдлыг хангах”
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ОН ЦАГИЙН ХЭЛХЭЭС
2012

• Монос Группийн 15 компани, OpenERP
систем
• National Engineering Group, OpenERP
систем

2013

• ДЦС4 ТӨХК, OpenERP систем

2014

• Говь Хангай Мебель ХХК, OpenERP систем
• М Си Эс Интернэйшнл ХХК, OpenERP
Худалдан авалт, гэрээний модуль
• Макс Групп, OdooERP Худалдан авалт,
гэрээний модуль

2015

• Баясах Интернэйшнл ХХК, Od ERP систем
• Шинэ Сонголт (Бид энд Биг Холдинг ХХК),
Od ERP систем
• Shine ERP ХХК-тай нэгдэв.
• Хоёрням ББСБ, Od ERP ББСБ-н модуль
• Сонк ББСБ, Od ERP ББСБ-н модуль
• Хаш Финанс ББСБ, Od ERP ББСБ-н модуль
• Инвестос ББСБ, Od ERP ББСБ-н модуль

2016

• Номин Холдинг ХХК, OdooERP систем
• Синчи Ойл ХХК, Od ERP систем
• Бест Компьютерс (Би Си Ти ХХК), Od ERP
систем
• Нээлттэй Нийгэм Форум, Эрдэс
баялгийн гэрээний нэгдсэн сан, вэб сайт
хөгжүүлэлт
• Энхийн Шүүдэр ХХК, Od ERP систем
• Монголын Алт Компани /MAK/ ХХК, Od
ERP систем
• Гацуурт ХХК, Od ERP, Техникийн ашиглалт,
бүртгэлийн програм

2017

• Дархан Секьюрити ХХК, Od ERP систем
• Peace Pub ХХК, Od ERP систем
• Жамо Трэйвэл ХХК, Od ERP систем
• Нутгийн Мана ХХК, Od ERP систем
• Агар Юнайтед ХХК, Od ERP систем
• ТУС Солюшн ХХК, Od ERP нэвтрүүлэлт
• М Си Эс Проперти ХХК, Od ERP
нэвтрүүлэлт

2018

• Эрчим сүлжээ ХХК, Od ERP нэвтрүүлэлт
• М Си Эс Эстэйтс ХХК, Od ERP нэвтрүүлэлт
• Нэхий Трэйд ХХК, Od ERP нэвтрүүлэлт

2019

• Гэрэгэ Системс ХХК, Od ERP нэвтрүүлэлт
• Сити Бас Консалтинг ХХК, Od ERP
нэвтрүүлэлт
• Билэгт Дөлгөөн ХХК, 1900-1950, Od ERP
нэвтрүүлэлт
• Мандал даатгал ХК, Od ERP Хүний
нөөцийн модуль нэвтрүүлэлт
• Эрдмийт ХХК, Od ERP нэвтрүүлэлт
• М Си Эс Юнисервис Солюшн ХХК, Od ERP
нэвтрүүлэлт

2020

• М Финанс ББСБ, Od ERP нэвтрүүлэлт
• Монкон констракшн ХХК, ERP
нэвтрүүлэлт
• Хөгжлийн шийдэл ТББ, ERP нэвтрүүлэлт
• НП Петролиум ХХК, Od ERP нэвтрүүлэлт
• Долоон болдог ХХК, Kitchenall, Od ERP
нэвтрүүлэлт
• Номадс хоспиталити ХХК, Модерн
номадс сүлжээ ресторан, Od ERP
нэвтрүүлэлт
• Алтайн зам ХХК, Od ERP нэвтрүүлэлт
• Гацуурт групп ХХК, Бүх компанид Od ERP
бүх модуль нэвтрүүлэлт
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