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Union Project е интегрирана система за управление, контрол и анализ на 

дейностите в бизнеса включваща инструменти за конкретни решения в 

компаниите. 

Union Project е уеб базиран комплексен 

продукт съчетаващ в себе си множество 

софтуерни решения позволяващи на бизнеса 

ефективно управление, контрол и анализ на 

дейностите. Обединявайки съществуващите 

вече бизнес практики и процеси дава 

възможност за консолидиране отчетността по 

тях. 

Необходимостта от такъв продукт възниква 

от факта че повечето компании ползват 

много и различни софтуерни системи които 

работят без пряка връзка помежду си и без 

консолидация на данните, което от своя 

страна затруднява проследимостта и 

анализа на данните, както и води до загуба 

на време и ресурси (финансови, човешки и 

материални). 

БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ В UNION PROJECT 

Управление на бизнес процеси 

Бизнесът винаги търси начини и средства чрез 

които да може да придобие стратегическо и 

оперативно надмощие и да запази позициите си 

на пазара. Един от най важните инструменти за 

постигане на целта е Управлението на Бизнес 

процесите.  

Особеностите на решението в Union Project са: 

 Ясен потребителски интерфейс 

 Етикети и категории 

 Лесна Интеграция 

 Проследяване в реално време 

 Управление на задачите 

 Делегиране на задачи 

 

Управление на документи 

В стремежа си да отговорят адекватно на нуждите 

на клиентите и партньорите си в бързо 

развиващата се бизнес среда съвременните 

компании са изправени пред големи 

предизвикателства, налагайки им се да 

управляват хиляди а понякога и милиони 

документи създадени в естествения ход на 

процеса. Това несъмнено поражда и нуждата от 

мощен инструмент за ефективно управление на 

документите в компанията. 

Union Project ви дава: 

 Контрол на версиите 

 Уеб интерфейс за бърз преглед 

 Коментари към документи 

 Пълно текстово Индексиране 

 Конвертиране в PDF 

 Ефективно управление (Check-in/Check-out) 
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 Пълна проследяемост на редакциите на 

документа (log) 

 Търсене в съдържанието на документи 

Управление на връзки с клиенти 

За да управлява подходящо връзките си с 

клиенти и доставчици, бизнесът има нужда от 

събиране на точната информация за партньорите 

си и от организирането й за анализ и последващи 

действия. Тази информация трябва да бъде 

поддържана и актуализирана, както и да бъде 

достъпна до служителите, които впоследствие да 

я преобразуват в продукти и услуги, по-добре 

адаптирани към нуждите на клиента. 

 Продуктов каталог 

 Управление на доставчици 

 Оферти 

 Поръчки за продажба 

 Договори 

 Фактури 

 Споделени Календари 

 Интегриран мейл клиент 

 Шаблони за емейли 

Business Intelligence и Отчети 

BI представлява набор от методи и технологии, с 

които да се направи оценка и анализ на данни, от 

най-различен вид, естество и произход. Не 

обемът на данните, а познанията на свързаните с 

тях отношения е от решаващо значение. BI 

позволява да се правят разрези на свързани бази 

и таблици по най-подходящ за ползване начин. 

Например методите и средствата, които 

използваме позволяват да се направи отчет, 

който да свързва и анализира данните за 

производството на няколко фирми в холдингова 

структура, инсталирани на отделни бази данни и 

дори на отделни сървъри. 

Портал 

Порталът е рамка за интегриране на информация 

и процеси в дадена фирма или организация. 

Порталът предлага информация от различни 

източници по единен начин. Порталът осигурява 

защитена единна точка за достъп под формата на 

уеб-базиран потребителски интерфейс, и е 

предназначен за персонализиране на 

информацията чрез специфични за приложението 

начини. Отличителен белег на корпоративните 

портали е децентрализирания принос към 

създаването и управление на съдържанието, 

което позволява информацията винаги да е 

актуална. 

Ползата от портала е, че получавате 

информацията в консолидиран вид и по начин 

който Ви позволява да си вършите работата без 

да губите време да търсите необходимата ви 

информация прескачайки от прозорец в прозорец 

на браузера Ви и чудейки се, дали тази 

информация е актуална.. 

 

КАКВО ОЩЕ ВИ ДАВА UNION PROJECT? 

Една Парола – Много приложения 

Чрез централизирания вход за достъп системата 

дава възможност на потребителите за достъп до 

различните приложения на системата като 

същевременно осигурява и пълен контрол на 

достъпа на база на зададените им права. 



Основни Характеристики на Union Project  

www.unionproject.eu 

 

Страница 4 от 4 

 
 

Интуитивен и унифициран 

интерфейс 

Унифицираният потребителски интерфейс 

улеснява потребителите при работа с различните 

приложения на системата. 

Универсална навигация 

Чрез навигационната лента потребителите с 

лекота могат да преминават от едно приложение 

към друго без да губят време за търсене на уеб 

адреси. 

 Връзки към всички приложения в системата 

 Опция за добавяне на потребителски връзки 

към други системи 

Достъпност 

Данни които са достъпни по всяко време от всяка 

точка на света където има интернет свързаност.  

 Данните са разположени на архитектура 

наречена up-Cloud 

 Достъпни по всяко време. 

Сигурност на данните 

Защитните стени зад които се намират данните 

ви и системната архитектура на up-Cloud 

намаляват до минимум риска от „хакерски 

пробиви” и кражба на данни. А архивирането на 

данните в реално време свежда до минимум 

риска от загуба на данни. 

Базиран на решения с отворен код 

Приложенията с отворен код на които е базирана 

Union Project дават пълна свобода и гъвкавост за 

решенията от които се нуждае вашата 

организация както и ценова ефективност (ниска 

себестойност) 

Съвместимост с ISO 

Напълно съвместим с Международните 

Стандарти (ISO и др.) и подпомагащ за тяхното 

правилно изпълнение в компаниите и държавни 

учреждения. 

Обмен на информация (конектори) 

С възможност за връзки и обмен на информация 

с другите ползвани до в момента в компаниите 

софтуерни приложения (Финансови, Складови, 

ТРЗ, Управление на проекти и др.). 

Интеграция с Google 

Union Project има възможност за интегрирация с 

услугите и продуктите предоставяни от Google 

като по тоя начин, дава по добра мобилност и 

ефективност на работата като например дава 

възможност за редактиране на документи и 

таблици онлайн чрез Google Docs. 
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