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dWare
Представяне

За компанията
Фирма dWare е основана на 10 ноември 1989 г.
Предметът на дейност на ДиУеър ЕООД е разработване на програмни
продукти и информационни системи, внедряване, поддържане и развитие.
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 за управление на качеството и
ISO/IEC 27001:2013 за сигурност на информацията.
Партньор на Microsoft.
Златен партньор на Oracle.
Компанията има офиси в София, Бургас, Варна, Враца, Габрово и Пловдив,
както и сертифицирани партньори в Благоевград, Казанлък, Ловеч,
Пазарджик, Русе, Стара Загора и Шумен.
dWare работи с над 110 квалифицирани сътрудници.
dWare разполага със собствен автомобилен парк с 38 автомобила.
Предлага решения за:





автоматизация на финансово-счетоводната дейност
цялостна автоматизация на бизнес процесите във фирмата
автоматизация на управлението на търговията с течни горива
изграждане на пълнофункционални приложения във всички сфери
на човешката дейност.

Компанията предлага обучение за работа със системите и денонощна
техническа поддръжка за абонати на територията на страната.

Продукти и услуги
КОНТО
Системата, с която работят повече от осемнадесет хиляди счетоводители в
България, водещи петролни компании, висши учебни заведения и международни
корпорации!
КОНТО е програмен продукт, предназначен за автоматизиране на счетоводните
процеси във фирмата. В системата се въвежда информацията от първичните
счетоводни документи и на тази база се извеждат всички необходими счетоводни
справки.
КОНТО автоматизира и процесите на изготвяне на дневници по ДДС,
инвентаризация, преоценка на валута, приключване на отчетните периоди,
сторниране и корекция на счетоводната информация. КОНТО може да
функционира като самостоятелен продукт за автоматизация на счетоводството,
както и като част от интегрираната система на dWare за цялостна автоматизация
на бизнес процесите.
Част от семейството на Конто са и най-новите реализации на dWare Конто Хотел
и Ресторант. Те представляват пълнофункционални системи за цялостно
управление на дейностите, които протичат в туристически обекти и ресторанти.
dWare OS (dOS)
dWare Operating System e бизнес операционна среда, разработена от dWare.
dOS е програмната реализация на събитиен
действителността.

модел за

отразяване на

Моделът е изцяло замислен и дефиниран от Дамян Иванов и няма аналог в
света.
Реализацията е изцяло осъществена от dWare.
dWare Operating System е инструментариум за изграждане на web приложения,
базирани на Oracle и работещи на различни browser-и.
Чрез dWare Operating System моделираме икономическата действителност.
Системата предоставя средства за дефиниране на събития, обекти,
пространства, информационни тунели, както и менажери, които да ги оживяват...
С dOS са разработени и са в реална експлоатация стотици приложения.
Със средствата на dWare Operating System са проектирани и реализирани много
сложни и обхватни системи от национално ниво като:
 Система за инкасиране на местни данъци и такси
 Информационна система във връзка с РМС 593 за разплащания към
Министерство на финансите
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Система за цялостната дейност на Национално бюро за
правна помощ
...

БИЗНЕС ПРОЦЕСОР
Бизнес процесор е интегрирана информационна система, която
обхваща цялата дейност във Вашата организация – от
специфичните бизнес процеси до пълното отразяване на дейността
в счетоводството.
Бизнес процесор осигурява пълен, централизиран контрол в реално
време на събитията, които протичат във Вашата организация!
Системата осигурява възможност за работа с множество поделения.
В зависимост от изградената инфраструктура в организацията
системата може да работи като декстоп или WEB базирано
приложение, както и с обобщаване на данните от отдалечените
поделения посредством комуникационната подсистема.
В реалния бизнес различните бизнес процеси са съпроводени с
различни документи, включително и вътрешни за организацията, с
различно съдържание за всяка организация и със специфична
последователност във времето.
Бизнес процесор отразява спецификата на Вашия бизнес и позволява
Вие да определите:


Бизнес процесите, които протичат във Вашата организация



Документите, които съпровождат всеки от бизнес процесите и
последователността им в бизнес процеса



Съдържанието и изгледа на всеки един от документите



Действията, които могат да се извършват върху конкретен
документ в зависимост от статуса му



Отражението на документите върху складовите наличности



Отражението на документите върху паричния поток



Печатните форми и тяхното съдържание, включително на
различни езици



Отражението на всеки документ в счетоводството

На практика Бизнес процесор представлява един инструментариум,
с който се описва Вашата система, стъпвайки на един функционален
модел на бизнеса.
Бизнес процесор Ви осигурява:


Доставки



Продажби



Продажби на дребно (POS) в магазини, ресторанти и
бензиностанции



Електронни фактури



Склад



Комплектоване и разкомплектоване



Производство
Изпращане на уведомителни и рекламни съобщения (BP Messenger)
Подсистема за вътрешни съобщения
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Вътрешен оборот



Разпределяне на допълнителни разходи по доставки



Инвентаризация



Изписване



Каса и банка



Управление на номенклатури и цени



Управление на отношенията с контрагентите



Планиране, бюджетиране и контрол



Конто 66



Дълготрайни активи



Връзка с други системи

И още...
Бизнес процесор работи на Английски, Хърватски, Македонски, Руски и други
езици.
Бизнес процесор осигурява гъвкави инструменти за определяне на достъпа на
потребителите до системата.
Бизнес процесор предоставя възможност
потребителски менюта според функциите,
служител.

за работа с индивидуални
които изпълнява конкретния

Бизнес процесор осигурява възможност за работа на много офиси в една база
данни.
Бизнес процесор съдържа стандартни инструменти за връзка с външни системи
– генериране на документи от файл, зареждане и осчетоводяване на документи
от файл, Business extractor.
…
КОНТО BENZ KL
Интегрирана система, предназначена за цялостно управление на търговията с
течни горива – от работата на пистолета на бензиностанцията до пълното
автоматизиране на управлението на фирмата в Централно Управление,
включително и счетоводството.
Конто (MS Benz) BP
Ви осигурява:


Автоматично отчитане на горива и стоки



Работа с карти (банкови, за директни отстъпки, за отложено
плащане)



Издаване на фактури



Инвентаризация



Съвместимост с бензиноколонки, газколонки, смесени колонки и
колонки за природен газ на различни производители
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Продажби на консигнация



Печат на етикети



Продажби на лизинг



Автоматизирано
документи



Автоматизирани поръчки, заявки,
доставки и продажби



Права на достъп и централизиран
контрол на всички събития



...

попълване

на

ДиУеър ЕООД има богат опит в инсталирането, настройката и
поддръжката на своите системи. А нашите клиенти са най-добрата
референция за успеха ни!
Ние предлагаме на своите клиенти:


Внедряване



Абонаментно поддържане – 24/7



Обучение на персонала



Дистанционна помощ – Konto Online Support



Посещения на място



Консултации по телефона



Набор от ръководства за работа с всяка една система
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