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Renomowane technologieNasze usługi

Technologia OSGi, to ściśle określony system 
 zasad tworzenia bloków kodu JAVA i dyscypliny ich 
współpracy w ramach jednolitej „szyny danych”. 
OSGi ustanowili i wspierają najpoważniejsi uczest-
nicy rynku usług IT, tacy jak: IBM, Apple, ORACLE 
Microsoft itd.   Konsekwentne wdrażanie standar-
dów Open Services Gateway initiative, to główna 
różnica pomiędzy zintegrowaną platformą Stabi-
lisOne, a tzw. „aplikacjami z pudełka”. iDempiere, 
a więc także i StabilisOne od początku wykorzy-
stuje OSGi w swojej architekturze, opierając się    
na komponentach w pełni zgodnych z jego zasadami. 
Podsumowując – StabilisOne dzięki przestrzeganiu 
norm OSGi pozwala na nieograniczone rozszerzanie 
funkcjonalności za pomocą plugin’ów bez ryzyka kon-
fliktów wewnątrz aplikacji.

programistycznymi oraz wykonanie odpowiedniej infra-
struktury technicznej. 

MDA

System StabilisOne jest projektowany z użyciem technologii MDA.
Technologia Model Driven Architecture polega na stosowaniu 

przy tworzeniu oprogramowania 3 etapów:
• CIM   - Computation Independent Model to analiza biznesowa, 

 której celem jest określenie tego, co będą robić przyszli 
 użytkownicy,

• PIM   - Platform Independent Model, polega na stworzeniu modelu 
logiki systemu bez względu na technologię jego kodowania, 

• PSM  - Platform Spec Model, czyli realizowanie projektu  technikami                

Technologia ta opracowana jest przez OMG (ang. Object Mana-
gement Group) – konsorcjum, w którego skład wchodzą m.in. firmy 
IBM, Apple Computer i Sun Microsystems.

Celem konsorcjum jest ustanawianie i aktualizacja standardów 
międzyplatformowego, rozproszonego programowania obiekto-
wego.

Renomowane technologie

OSGi

Consulting ERP StabilisOne inne 
Consulting oprogramowania 
w specjalizacji Open Source

On-premise i SaaS Księgowść w formie obsługi 
pełnych ksiąg rachunkowych 

na instancjach StabilisOne  
w modelu SaaS - partner 
startOn erp Accounting 

(www.starton.com.pl)

Consulting strategiczny 
i operacyjny

Audyt, analiza potrzeb, 
wycena i podpisanie umowy; 
projektowanie konfiguracja, 

harmonogramowanie; 
implementacja i testy

Prywatna chmura, 
tworzenie  stron www, 

hosting i back up danych

• tworzenie modeli 
biznesowych

• zarządzanie procesowe
• optymalizacja

Szkolenia, uruchomienie 
produkcyjne, konsultacje, 

utrzymanie i rozwój

„iDempiere, pozostaje naszym 
najlepszym wyborem jako ERP 
wśród otwartego oprogramowa-
nia. iDempiere jest wyjątkowo do-
brze przygotowany do wdrażania 
w większych firmach produkcyj-
nych i dystrybucyjnych.”

James R. Borck



(Wybrane funkcjonalności)
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WielOASpektOWA inteGrAcjA
Proaktywnie skup się na tym, co ważne. Wyeliminuj bariery i nadmiarowość. 
Zintegruj wszystkie krytyczne funkcje biznesowe.
Zarządzaj biznesem kompleksowo w pełnym zakresie planując produkcję w opar-
ciu  o dostępność zasobów produkcyjnych i ludzkich uwzględniając ich ograniczenia, 
 bazując na aktualnych stanach magazynowych, planowanych przyszłych dostawach, 
wprowadzonych kontraktach i zamówieniach oraz przyszłych planach sprzedaży. 
Optymalizuj pracę magazynu poprzez definicje przepływu towarów dostosowaną 
do dowolnej infrastruktury, wprowadź ład i porządek na magazynie, realizuj w  pełni 
dostosowaną kontrolę jakości. Rozwiń działy planowania i zaopatrzenia dzięki 

Obszary
zastosowania:

Zarządzanie produkcją MRP, MRPII, BOM
• Tworzenie struktur w przedsiębiorstwie
• Kompletacja ATO i ATS
• Zestawienie materiałów BOM
Zarządzanie: 
 - technologią (receptury i marszruty)
 - zasobami produkcyjnymi
 - zleceniami produkcyjnymi
 - brakami  i odpadami
• Obsługa produkcji kontraktowej
• Harmonogramowanie  (MPS, MRP)
• Planowanie zdolności (CRP)

Wsparcie utrzymania ruchu CMMS

• Monitoring parametrów pracy
• Zapasy części zamiennych
• Grupy i sprzęt remontowy
• Synchronizacja remontów z produkcją
• Zarządzanie dokumentacją techniczną

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kadry:
 - ewidencja, sprawozdawczość
Płace:
 - kartoteki, deklaracje, fundusze
Portal pracowniczy:
- dane, szkolenia, urlopy

Zarządzanie projektami

• Planowanie - fazy, etapy, zadania
• Planowanie kosztów 
• Zarządzanie zasobami
• Rejestracja wykorzystania zasobów 
• Automatyczne rozliczanie etapów
• Monitorowanie wyniku finansowego
• Planowanie i alokacja zadań
• Zarządzanie zapasami projektu

Zarządzanie zakupami ATP, SCM

• Automatyczne rekomendacje zakupu
• Obsługa zapotrzebowania zakupu
• Zarządzanie zamówieniami zakupu
• Możliwość agregacji zakupów
• Wsparcie polityki cenowej
• Procesory rabatów
• Koszty zakupów
• Obsługa zamówień „na czas”
• Pełne mapowanie kodów i nazw

Finanse i księgowość MSR, US GAAP
Standardowe funkcjonalności:
 - plany kont, 
 - dzienniki główne, 
 - księga główna,
 - VAT, itd
• Obsługa kilku standardów 
• Obsługa wymiarów księgowych
• Rozliczenia międzyfirmowe
• Zarządzanie środkami pieniężnymi
• Import kursów z banków
• Transakcje bankowe i alokacje
• Należności i zobowiązania
• Automatyzacja księgowań

Zarządzanie sprzedażą CRM, RFM
• Kontrakty i zamówienia
• Obsługa zbiorczych zamówień 
• Rezerwacje produktów
• Ceny i procesory rabatów
• Substytuty i tłumaczenia nazw
• Fakturowanie automatyczne

Zarządzanie marketingiem i relacjami:
• Kampanie i projekty
• Kontrahenci i kontakty
• Informacje finansowe nt. kontrahenta
• Narzędzia windykacyjne
• Analiza wyników kampanii i projektów

Bezpieczeństwo i kontrola

• Szyfrowanie połączeń i hasła
• Definiowane tryby dostępu
• Przywilej „superużytkownika”
• Monitoring logowania
• Archiwizacja historii zdarzeń

 efektywnemu planowaniu całego łańcucha zaopatrzenia, automatycznie generuj 
rekomendacje zakupowe oraz zlecenia produkcyjne. Platforma StabilisOne pozwoli 
Ci stworzyć optymalny model finansowy i kontrolingowy twojego biznesu a wbu-
dowane funkcje CRM, obsługa kadrowo płacowa wraz z portalem pracowniczym, 
obieg dokumentów, wbudowany workflow oraz wiele innych dostępnych funkcjo-
nalności sprawi że praca nie tylko stanie się optymalna ale również przyjemna. Kon-
troluj aktywność swojego przedsiębiorstwa przez przeglądarkę internetową i urzą-
dzenia mobilne. Korzystaj z doświadczeń innych firm, modeluj procesy biznesowe 
w  oparciu o sprawdzone wzorce i rozwijaj swój biznes dzięki platformie StabilisOne.

Zarządzanie zapasami SCM, WMS, VMI

• Obsługa reguł logistycznych
• Możliwość implementacji cross-dockingu
• Przyjęcia i wydania produktów
• Podgląd na stany magazynowe
• Automatyczne przechwytywanie danych 
• Wsparcie dla procesu VMI
• Monitorowanie partii i numerów seryjnych

Zarządzanie magazynami:
 - Obsługa wielu magazynów
 - Standardowy WMS 
 - Obsługa lokalizacji produktu
- Automatyczne uzupełnianie stanów


