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ПРИЗНАЧЕННЯ І МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ MIS-POLIGRAFIA 

 

Сучасне століття характеризується швидкими темпами розвитку 

технологій та модернізації, що охоплює усі сфери діяльності. Основною метою 

цієї статті є аналіз управлінських інформаційних систем, що застосовуються у 

поліграфічній галузі.  

Вивчивши праці вітчизняних дослідників, таких як Білоцерківський О. Б., 

Василів В. Б., Гордієнко І. В., Ромашко С. М., Юринець В. Є., ми дійшли 

висновку, що у діяльності підприємств різних галузей використовуються такі 

управлінські інформаційні системи: ERP-система (Enterprise Resource Planning); 

CRM-система (Customer Relationship Management); BI-система (Business 

Intelligence). 

Варто відзначити, що для впровадження інновацій на вітчизняних 

підприємствах видавничо-поліграфічної галузі необхідно аналізувати досвід і 

результати розвитку зарубіжних компаній, сутність і стан використання 

технологій підприємствами за межами України. Досліджуючи це питання, ми 

вирішили розглянути досвід Польщі на прикладі поліграфічного підприємства. 

Система MIS-Poligrafia – це система класу MIS (Management Information 

System – управлінська інформаційна система). Як зазначають науковці, це 

оновлена версія системи ERP. Дана система заснована на попередньому досвіді 

в розробці програмного забезпечення і розвинена за вимогами поліграфічного 

підприємства «Wydruk» (м. Катовіце, Польща) для поліграфічних підприємств. 

Крім того, вказана інформаційна система в даний час розробляється і 

розвивається на основі функціональних вимог, які були окреслені 

поліграфічним підприємством «Poligrafia Plus» (м. Катовіце, Польща) в проекті 

Business-to-Business.  
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MIS-Poligrafia адаптована для підтримки роботи цифрового 

поліграфічного обладнання, орієнтованого на офсетний спосіб друку. Також 

дана система являє собою програмний продукт, який підтримує і автоматизує 

бізнес-процеси під час кожного етапу виробництва поліграфічної продукції. 

Таким чином, вона дійсно допомагає досягти цілей підприємства. Додатковими 

можливостями інформаційної системи є декларування додаткової діяльності, 

яка виявилася необхідною на етапі випуску продукції, але не була передбачена 

в калькуляції.  

MIS-Poligrafia також пов’язана з інтернет-магазином, інтернет-додатком 

типу «Web-to-print», що дозволяє вибрати і задати друк обраного 

поліграфічного продукту. 

Особливо помітною характеристикою інформаційної системи MIS-

Poligrafia є розвинений модуль поліграфічної калькуляції, що забезпечує 

синхронність роботи в моделі Business-to-Business між поліграфічним 

підприємством і його контрагентами. Кожен запит реєструється в системі, 

завдяки чому існує можливість контролю ефективності. Калькуляція в системі 

дуже складна і враховує багато подробиць, пов'язаних з друком конкретного 

замовлення.  

Модуль має велику базу даних попередньо визначених звітів, пов'язаних з 

бухгалтерією, продажами або випуском поліграфічної продукції. Виставлення 

рахунків-фактур за допомогою системи MIS-Poligrafia є спрощеним процесом. 

Досить вказати задачу або групу задач, а програма сама генерує рахунок-

фактуру і відправляє її до клієнта. Модуль бухгалтерії дозволяє обслуговувати 

зарубіжних клієнтів і виставляти рахунки-фактури, що відповідають 

європейським вимогам.  

У програмі існує ще один модуль, що дозволяє обробляти логістику в 

повному обсязі. Даний процес охоплює усі операції: починаючи з отримання 

запитів і закінчуючи листами замовлень і управлінням транспортом.  
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Отже, автоматизуючи частину виробничих та управлінських процесів, 

дана інформаційна система дозволяє зменшити кількість неточностей і помилок 

при виготовленні поліграфічної продукції. Але основним недоліком даної 

інформаційної системи залишається те, що на сьогодні MIS-Poligrafia 

адаптована лише для офсетного виду друку. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 

ПОЛІГРАФІЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Сучасна практика управління поліграфічними підприємствами в Україні 

потребує вироблення науково обґрунтованих рекомендацій для підвищення 

його ефективності, оскільки зниження темпів розвитку вітчизняної економіки 

призводить до розривів багатьох партнерських зв'язків, усталеної практики 

ведення справ, більшість підприємств перебувають у складних господарських 

умовах. Реформування і перебудова промислових підприємств в даний час є 

основним напрямом економічної реформи країни. Переважна більшість 

українських поліграфічних підприємств морально застаріли, не тільки в 

технологічному плані, але і не відповідають сучасним умовам структури 


	Zbirnyk_ConfOVPK_2016 56
	Zbirnyk_ConfOVPK_2016 57
	Zbirnyk_ConfOVPK_2016 58

