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Розвиток ринку ЖКГ

У другій половині 2016 року та на початку 2017 – го на ринку ЖКГ
триває зростання. Причин багато: як законодавство, стимулююче
процеси створення Об’єднань Співвласників Багатоповерхових
Будинків (ОСББ), так і зростання тарифів, і отже бажання
мешканців контролювати свої витрати на проживання. Результати
наступні:

Активно створюються нові ОСББ;

Посилюється роль приватних управляючих компаній;

 Компанії забудовники беруть на себе обов'язки управляючих
компаній;

 Розширюються існуючі організації;

 Створюються нові управляючі організації.
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Динаміка зростання ринку
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Що хочуть клієнти від програми?

Особливу увагу при виборі програмного забезпечення для
підприємств ЖКГ приділяють можливості коректно вести облік
особових рахунків з урахуванням пільг, субсидій, можливостей
сповіщення споживачів послуг, звітність та друковані форми
довідок, вести нарахування послуг з урахуванням власної
специфіки. Щоб програма була максимально простою в
опануванні та зі швидким стартом.

Програмний продукт «Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в
Україні» максимально відповідає, усім зазначеним вище, вимогам.
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Хто є нашими клієнтами

Об’єднання Співвласників
Багатоповерхових Будинків (ОСББ)

Житлово-Будівельні Компанії (ЖБК)

Житлові Кооперативи

Постачальники ресурсних послуг
(опалення, газ, водопостачання тощо)

Керуючі компанії

Котеджні містечка та сільські ради
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Основні можливості: Особові рахунки

Користувачі мають
поний контроль над
особовим рахунком. 
Будь-які операції в
карточці особового
рахунку
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Основні можливості: Прилади обліку

Будь-які операції з приладами обліку квартирними чи будинковими
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Основні можливості: Нарахування та перерахунки

Можливість
проводити
нарахування як
автоматично
так і з відбором

8



Основні можливості: сповіщення

Квитанції двох типів, які, окрім друку, можна розіслати
електронною поштою
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Основні можливості: Сайт ЖКГ

На вибір надається
два шаблони сайту, 
схожі всередині, але
різні зовні
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Кожний шаблон
має свої переваги
та цінову політику



Звіти для операціоністів та мешканців

Різноманітні звіти з гнучким налаштуванням
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Касове обладнання

Внесення готівки до каси можливо з використанням фіскального
реєстратора, за допомогою документа «чек ккм»
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Догововір реструктуризації боргу

Якщо потрібно скласти договір реструктуризації боргу, то це також
можливо. Система може розрахувати суму щомісячного платежу
та виводити її в квитанціях.
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Що планується у найближчих оновленнях

Обмін з 1С Бухгалтерія 2.0

Комплект документів «Регіональні відшкодування»

Розширення комплексу документів розрахунку з контрагентами

Друковані форми звітності по пільгах до електронного файлу

Інтеграція з платіжною системою Приват Банку

Довідка про відсутність заборгованості

Розсилка довільних електронних повідомлень
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Оновлення БСП та новий інтерфейс

Найближчим часом конфігурація «Облік в ОСББ, розрахунок
квартплати в Україні» перейде на одну з останніх версій БСП та
зміниться інтерфейс на «Таксі»
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Дякую за увагу

Довгань Юрій Сергійович


