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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007- 2013, съфинансиране от ЕС чрез Европейския фонд за регионално  развитие.  

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от „Минчев Ауто” ООД и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официално становище на  Европейския съюз и Договарящия орган.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  

“Доставка и въвеждане в експлоатация на ERP система, работни станции и 

сървъри”  

 

към обява за откриване  на  процедура  за  определяне  на  изпълнител 

за доставка на ERP система, сървъри и работни станции по договор № 4МС 02122/27.04.2012 

между „Минчев Ауто” ООД  и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 

предприятия, по проект за безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 

 

Минимални технически и функционални характеристики 

 

Обособена позиция 01– 

ERP система: 

 

Общи изисквания към системата: 

 

1. Функционалност за счетоводство - основните 

функции, нужни за настройка на фирма и осчетоводяване: 

сметкоплан, журнали за свободни операции, функции за 

ДДС, автоматични операции и кодове на източници на данни. 

Функции за създаване на вътрешни и външни отчети и 

справки. 

 

2. Функционалност за управление на финансите - 

управлението на парични средства в неограничен брой 

банкови сметки едновременно в национална и чужда валута; 

съпоставяне на парични средства; създаване на чекове. 

 

3. Функционалност за продажби - настройка и 

актуализиране на информацията за клиентите. Позволява:  

- осчетоводяването на операции по продажби в 

журналите, а също така управление на вземанията;  

- фактуриране на продажбите;  

- управление на поръчки за продажба; автоматично 

изчисляване на отстъпки за фактури върху произволен брой 

условия за отстъпки;  

- настройка на множество агенти по доставка и 

свързването на техните услуги (експрес, спешни, стандартни) 

с времето на доставка; 

- управление на рекламации на продажба. 

 

4. Функционалност за доставки - настройка и 

актуализация на информацията за доставчиците. 
Позволява осчетоводяването на операции по доставките в 

журналите, а също така управление на задължения, 
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интегрирана е с модулите Счетоводство и Склад. 

 

5. Функционалност за склад - проследяване на 

артикули и цени на артикули. Интегрираност с модул 

Счетоводство и осчетоводяване на процесите в модулите 

Продажби и Доставки. 

 

6. Функционалност за управление на ресурси (труд и 

оборудване) - проследяване на фирмените ресурси и цени. 

 

7. Функционалност за управление на човешките 

ресурси -  ефективно управление на персонала на фирмата. 

 

8. Функционалност за едновременно поддържане на 

различни марки и модели автомобили  

 

9. Функционалност за сервизни операции  

 

10. Функционалност за резервни части 

 

Обособена позиция 02 – 

сървъри и работни 

станции 

Минимални технически и функционални характеристики 

Централизиран сървър база данни: 

Четириядрен процесор 2.4GHz/1066MHz, 12MB L3 Cache  

8GB ECC PC3-10600 DDR3  

Твърд диск: 4x146GB 10К 2.5" Hot Swap  

Мрежа: Dual LAN 10/100/1000 

Операционна система: Windows 2008 R2 или еквивалент 

 

Терминален сървър: 

Четириядрен процесор 2.53GHz/  

1333MHz FSB, 8MB Cache  

Памет: 4GB ECC DDR3 UDIMM  

Твърд диск: 2x500GB SATA II 7.2 Hot Swap  

Мрежа: Dual LAN 10/100/1000 

Операционна система: Windows 2008 R2 или еквивалент 

 

Работни станции: 

Двуядрен процесор (2.93 GHz, 3M Cache),  

4 GB DDR3 оперативна памет, 

500GB SATA II 7200 твърд диск  
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Допълнителни технически и функционални характеристики 

Обособена позиция 01– 

ERP система: 

 

Системата трябва да отговаря и на следните условия:  

 Функционалност за  управление на автосервизна 

дейност - сервизни операции, нормовремена и 

заработка на механици. Интегрираност с модул 

Продажби, Счетоводство и Склад. 

 Функционалност за нови автомобили - управление 

на дейностите по офериране, покупка, дооборудване, 

продажба и гаранционно обслужване на нови 

автомобили. Интегрирана е с модул Счетоводство. 

 Функционалност за употребявани автомобили – 

управление на дейностите по оценка, обратно 

изкупуване, продажба и гаранционно обслужване на 

употребявани автомобили. Интегрирана е с модул 

Счетоводство. 

 Функционалност за електронна търговия – 

управление на он-лайн продажби на резервни части и 

автомобили. Интегрираност с модул Склад и модул 

Продажби. 

 Наличие на механизми (интерфейси) за връзка с 

каталози за резервни части, сервизни операции и 

нормовремена. 

 Наличие на механизми (интерфейси) за връзка с 

каталози за резервни части, сервизни операции и 

нормовремена. 

 Време за реакция при отказ на работа на ERP 

системата в рамките на работното време. 

 Време за реакция при възникнали проблеми, които не 

са критични за нормалната работата на ERP системата 

в рамките на работното време. 

 Време за реакция при запитвания от Бенефициента по 

функционалността на ERP системата в рамките на 

работното време. 

 Наличие на гореща линия за отстраняване на 

възникнали проблеми при работа с ERP системата 

извън рамките на работното време. 

 Гаранционен срок. 

Обособена позиция 02 – 

сървъри и работни 

станции: 

Централизиран сървър база данни:  

Непрекъсващо токозахранващо устройство 

Терминален сървър: 

Непрекъсващо токозахранващо устройство 

Работни станции: 

Операционна система 

 


