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ЧИ ВСЕ ВАМ ВІДОМО ПРО ВАШ БІЗНЕС?

Якщо Ви думаєте, що все 

знаєте про свій бізнес - Ви 

помиляєтеся!

Якщо Ви думаєте, що все 

знаєте про ту сферу, в якій 

працюєте - Ви також 

помиляєтеся!

Все знати просто неможливо!



БІЛЬШЕ ЗНАНЬ - БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ

Ви зможете дізнатися 

набагато більше про свій 

бізнес

Виявити слабкі сторони, про 

які раніше навіть не 

замислювалися

Покращуючи свій бізнес, Ви 

отримаєте можливість 

заробляти набагато більше!



ЕКОНОМІКА НА СЛУЖБІ БІЗНЕСУ

Не розраховуйте на удачу. 

Використовуйте професійні 

інструменти для розвитку 

свого бізнесу

Ніяких складних таблиць, 

тільки візуальне 

представлення даних

графіками і діаграмами

Всі економічні терміни 

відразу роз'яснюються в 

програмі



ЩО ВКЛЮЧАЄ МОДУЛЬ?

Модуль поширюється в двох 

варіантах:

«Малий пакет» і

«Великий пакет»

В «Малий пакет» входить 

1 звіт, що включає більше 

10 основних аналітик

В «Великий пакет» 

входить більше 20 звітів, 

які включають понад 100 

аналітик

Малий пакет Великий пакет

1 звіт

10+ аналітик

20+ звітів

100+ аналітик



Малий пакет

Глибокий аналіз економічної ефективності



ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ



ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Перше, з чого потрібно 

починати аналіз - це доходи та 

витрати організації. Доходи -

зелені, витрати - червоні

Більш тьмяні лінії - це 

показники минулого року. 

Видно динаміку в порівнянні з 

минулим роком і за поточний 

рік в розрізі кожного місяця

Пунктирні лінії - це 

середньомісячні доходи та 

витрати. Також - за поточний 

і минулий роки



ПРИРІСТ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

Використовуються унікальні 

інструменти візуалізації у 

вигляді датчиків

Крім сум, відображається 

приріст доходу і витрати в 

процентах

Зелена стрілка - дохід, 

червона стрілка - витрати



ДИВЕРГЕНЦІЯ (РІЗНИЦЯ)

Розраховується різниця в 

порівнянні з минулим роком

Зеленим - різниця доходу,

Червоним – різниця витрат

За кожний місяць роботи 

одночасно видно зміну як 

доходу, так і витрат



ДИНАМІКА В РОЗРІЗІ РОКІВ

Аналізується не тільки 

поточний період, але і весь час 

роботи

Зелений колір - доходи,

Червоний колір - витрати

По кожному році роботи 

одночасно видні суми 

доходу і витрат



ПРИРІСТ ПО РОКАХ В ПРОЦЕНТАХ

Великими сумами оперувати не 

завжди зручно, тому приріст 

відображається і в процентах

Зелений колір - дохід,

Червоний колір - витрати

Наприклад, коли дохід 

збільшився аж на 230%, а 

витрата - тільки на 130% -

відразу зрозуміло, що це 

відмінний показник



СЕРЕДНІЙ ПРИРІСТ В РІК

Можна бачити динаміку в 

цілому по організації, а не 

просто за останній рік

Розраховується середній 

приріст за рік

Зелена стрілка - дохід, 

червона стрілка - витрата



НЕЙМАНІВСЬКИЙ ШЛЯХ

Нейманівський шлях -

найбільша швидкість 

економічного зростання

Програма визначить 

період, коли доходи 

ростуть швидше за все

Приймайте вірні 

управлінські рішення, 

виходячи з того, зараз Ви 

на гребені хвилі або через 

щось з неї вже скочуєтесь...



СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ

Ваш бізнес може явно або 

навіть неявно залежати від 

пори року

Ще один унікальний 

інструмент покаже 

перетікання з одного 

місяця в інший

Визначте, як змінюються 

ваші доходи і витрати 

разом зі зміною пір року



РОЗБИВКА ПО РОКАХ ТА МІСЯЦЯХ

Можна навіть розбити кожен 

рік на секції, кожна з яких буде 

позначати певний місяць 

роботи

Буде видно важливість 

кожного місяця в певному 

році і як змінюється дохід в 

цей місяць з плином років

Точно така ж аналітика 

можлива і за витратами



ДИНАМІКА ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

Розвиток компанії з плином 

часу

Візуальне порівняння 

доходів і витрат. Видно, 

що росте, що 

зменшується, а що 

залишається приблизно на 

одному рівні

Виявляються небезпечні 

моменти, коли витрати 

можуть перевищувати 

доходи



ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Аналітичний погляд зі 

зневагою сум

Показано, який відсоток 

становить витрата по 

відношенню до доходу

Якщо витрати не 

змінюються, а доходи 

ростуть, видно, що 

витрати становлять все 

менший і менший відсоток



КАРДІОГРАМА

Кардіограма доходів і витрат в 

розрізі тижнів для ще більш 

ретельного аналізу

Видно зміну доходів і 

витрат за більш короткі 

проміжки часу

Якщо якісь тижні менш 

прибуткові, це відразу 

можна виявити



ВОДОПАД ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

Просторовий 3D-аналіз роботи 

компанії

По осі Х - номер місяця, по 

осі Y - сума доходу, а по осі Z 

- роки

Точно в такій же 

інтерпретації 

представлені і витрати



Великий пакет

Глибокий аналіз економічної ефективності

Великий пакет включає перераховане в малому пакеті + те, що буде показано далі



ПРОДАЖІ



КВАНТИФІКАЦІЯ

Квантифікація - аналіз 

кількісних характеристик для 

оцінки якості роботи

Відображається кількість 

проведених продажів

Аналіз формується по 

місяцях і роках за весь 

період роботи



ШИРОТА РИНКУ

Широта ринку - аналіз 

кількості унікальних клієнтів, 

які роблять покупки

Відображається кількість 

унікальних клієнтів

Аналіз формується по 

місяцях і роках за весь 

період роботи



ШИРОТА НОМЕНКЛАТУРИ

Широта номенклатури - аналіз 

кількості унікальних товарів, 

що продаються

Відображається кількість 

унікальних товарів

Аналіз формується по 

місяцях і роках за весь 

період роботи



СИМБІОЗ

Симбіоз - товари або послуги, 

які найчастіше купують разом

Важливо, щоб в наявності 

було обидві назви, щоб не 

втрачати грошей

Можна завищувати ціну на 

одну зі складових, коли 

впевнені, що її обов'язково 

куплять в якості 

доповнення



РОЗПИЛЕНИЙ РИНОК ПО МІСЯЦЯХ

Розпилений ринок - ринок з 

переважанням покупців різного 

достатку

Для виведення 

використовується 

професійний інструмент 

фондових бірж - японські 

свічки

Лінією відображається 

найдешевший і 

найдорожчий продаж. 

Товстий стовпчик - різниця 

між першою і останньою 

продажею. Червоний колір -

коли останній продаж 

дешевше, ніж перший



ЯПОНСЬКІ СВІЧКИ ПО ТИЖНЯХ

Для більш ретельного аналізу є 

уявлення і по тижнях

Тут вертикальною лінією 

також показаний діапазон 

продажів

А сума першої і останньої 

угод відображені 

горизонтальними рисками 

в ліву і в праву сторону 

відповідно



АВЕРАЖ

Авераж – середня сума 

продажів

Базис – мінімальна сума 

продажу

Аналіз середніх значень 

продажів. Для наочності 

також відображаються 

нижні межі угод



ЛЕКАЖ

Лекаж – втрата на наданих 

знижках. Червона лінія

Зеленою лінією 

відображено дохід, який був 

отриманий в результаті 

реалізації тим, кому 

надавали знижки

Аналіз формується в розрізі 

місяців



ТАКСАЦІЯ ПО МІСЯЦЯХ

Таксація - політика 

ціноутворення

Товар та послуги умовно 

поділяються на 2 групи: 

дорогі й дешеві. Це 

визначається за середньою 

ціною в кожній підгрупі 

товару

Помісячно видно, скільки 

зароблено на дешевій і 

дорогій продукції



ТАКСАЦІЯ ПО РОКАХ

Таксація формується не тільки 

в розрізі місяців,

але і років

Це властиво і багатьом 

іншим звітам

Щоб не роздувати 

презентацію, інші не менш 

важливі варіації одного 

поняття, тут можуть не 

публікуватися



АНАЛІЗ ЗБУТУ

Складна просторова аналітика 

допомагає виявити зв'язок у 

часі з сумою обороту і 

кількістю проданого товару

По осі Х - дата, по осі Y -

зароблена сума. Радіус 

показує, скільки товару 

було продано

Необхідно розуміти, чи 

здатний Ваш бізнес 

заробляти багато, 

обходячись невеликою 

кількістю проданого



ТАЙМІНГ

Аналіз розподілу 

навантаження протягом доби

Відображається кількість 

продажів по кожній годині 

роботи

Можна планувати 

кількість продавців в різний 

час, щоб не упускати 

прибуток



НАВАНТЕЖЕННЯ ПО ДНЯХ ТИЖНЯ

Аналіз розподілу 

навантаження протягом 

робочого тижня

Відображається кількість 

продажів по кожному дню 

тижня

Можна планувати 

кількість продавців в різні 

дні, щоб не упустити 

прибуток



ШВИДКІСТЬ ЗАРОБІТКУ

Використовуються унікальні 

інструменти візуалізації у 

вигляді датчиків

Відображається сума, яку 

заробляєте в день

Зелена стрілка - поточний 

рік, сіра - попередній



ДОХОДИ ЗА ГРУПАМИ



ГРУПИ ДОХОДІВ

Аналіз доходів

по групах

Більш детальний аналіз 

доходів по підгрупах

Аналіз доходів за поточний 

і минулий роки



ПОРІВНЯННЯ ДОХОДІВ

Порівняння доходів поточного і 

минулого років

Порівняння доходів з різних 

груп

Представлення у вигляді 

стовпчастої діаграми



ДИВЕРГЕНЦІЯ (РІЗНИЦЯ) ДОХОДІВ

Автоматичний розрахунок 

різниці в порівнянні з минулим 

роком

Видно, по яких групах 

доходу заробили більше, а 

по яким - менше

Точно таке ж уявлення є по 

підгрупах доходів



РОЗСІЮВАННЯ ДОХОДІВ ПО МІСЯЦЯХ

За кожний місяць відображено, 

з яких груп складається дохід

Видно, в якому 

співвідношенні складається 

загальний дохід за певний 

місяць

Зрозуміла динаміка по 

групах доходів з плином 

часу



ВІДСОТКОВЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ДОХОДІВ

Аналітичний погляд на доходи 

з нехтуванням сум

Видно в процентах, в якому 

співвідношенні складається 

загальний дохід за певний 

місяць

Якщо якась група не 

змінюється, зрозуміло, що 

вона стабільно приносить 

дохід, не залежно від 

зовнішніх факторів



РОЗБИВКА ДОХОДІВ ПО РОКАХ

Можна по кожному році 

роботи бачити, з чого 

складається дохід

Видно динаміку розвитку 

кожної групи доходу з 

плином років

Зрозуміло, в якому 

співвідношенні складається 

річний дохід



ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ДОХОДІВ

Стрілками наочно відображені 

фінансові потоки

Видно, де потоки 

стабільні, а де можуть 

перериватися і з'являтися 

знову

Подання стрілок можна 

перемикати для більшої 

наочності між режимами 

2D і 3D



ВИТРАТИ ПО ГРУПАХ



ГРУПИ ВИТРАТ

Наочне порівняння видів 

видатків між собою

По кожній секції видно, 

скільки відсотків від 

загальних витрат вона 

становить

Порівняти витрати можна 

як по групах, так і більш 

детально по підгрупах



ПОРІВНЯННЯ ВИТРАТ

Наочне порівняння поточного і 

минулого років за видами 

витрат

Такий же аналіз доступний і 

в більш детальному вигляді 

- по підгрупах витрат

Представлення у вигляді 

стовпчастої діаграми



ДИВЕРГЕНЦІЯ (РІЗНИЦЯ) ВИТРАТ

Автоматичний розрахунок 

різниці в порівнянні з минулим 

роком

Видно, по яких групах 

витрат витратили 

більше, а по яким - менше

Точно таке ж 

представлення є по 

підгрупах витрат



РОЗСІЮВАННЯ ВИТРАТ ПО МІСЯЦЯХ

За кожний місяць відображено, 

з яких груп складається 

витрата

Видно, в якому 

співвідношенні складається 

загальні витрати за 

певний місяць

Зрозуміла динаміка по 

групах витрат з плином 

часу



ВІДСОТКОВЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ

Аналітичний погляд на 

витрати з нехтуванням сум

Видно в процентах, в якому 

співвідношенні складається 

загальні витрати за 

певний місяць

Такий же аналіз доступний і 

в більш детальному вигляді 

- по підгрупах витрат



РОЗБИВКА ВИТРАТ ПО РОКАХ

Можна по кожному році 

роботи бачити, з чого 

складаються витрати

Видно динаміку зміни 

кожної групи витрат з 

плином років

Зрозуміло, в якому 

співвідношенні складаються 

річні витрати



ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ВИТРАТ

Стрілками наочно відображені 

фінансові потоки

Видно тільки ті моменти 

часу, де витрати 

змінювалися

Стрілки можна перемикати 

для більшої наочності між 

режимами 2D і 3D



ПОСТІЙНІ І ЗМІННІ ВИДАТКИ



ПОСТІЙНІ І ЗМІННІ ВИДАТКИ

Важливо розуміти, які видатки 

ви несете постійно, а які -

зрідка

Можна порівняти і 

детально аналізувати 

постійні і змінні видатки

Є можливість подивитися 

аналіз: по місяцях, роках, за 

поточний і минулий роки



СПІВВІДНОШЕННЯ ВИДАТКІВ

Аналіз постійних і змінних 

видатків за весь період роботи

Розрахунок сум за кожний 

місяць роботи

Видно співвідношення 

постійних і тимчасових 

видатків



ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Аналітичний погляд на 

постійні видатки з 

нехтуванням сум

Видно в процентах, в якому 

співвідношенні 

складаються загальні 

витрати за певний місяць

Аналіз формується за весь 

період роботи



ВІДНОСНО ДОХОДУ

Важливо розуміти загальний 

обсяг доходів і суму постійних 

видатків

Не можна будувати плани 

на ту частину доходу, яка в 

обов'язковому порядку має 

бути витрачена

Аналіз формується по 

місяцях за весь період 

роботи



ВІДСОТКОВЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ДО ДОХОДУ

Аналітичний погляд на 

постійні видатки з 

нехтуванням сум

Важливо розуміти ще й у 

відсотках відношення 

постійних видатків до суми 

доходу

Аналіз формується по 

місяцях за весь період 

роботи



ВИТРАТИ. КАБАЛА



КАБАЛА

Кабала – витрати, які 

тягнуть найбільше коштів. Це 

може бути зарплата, 

податки, або все разом

Видно, яку частину від всіх 

витрат становить кабала

Аналізується як поточний 

рік, так і попередній



СПІВВІДНОШЕННЯ ВИДАТКІВ

Аналіз кабали та інших 

видатків за весь період роботи

Розрахунок сум по кожному 

місяцю

Видно співвідношення 

кабали та інших витрат



ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Аналітичний погляд на кабалу 

з нехтуванням сум

Видно в процентах, в якому 

співвідношенні складаються 

загальні витрати за певний 

місяць

Аналіз формується за весь 

період роботи



ВІДНОСНО ДОХОДУ

Важливо бачити загальний 

обсяг доходів і суму кабали

Потрібно розуміти, 

наскільки важкий тягар 

лягає на плечі бізнесу у 

вигляді кабали

Аналіз формується по 

місяцях за весь період 

роботи



ВІДСОТКОВЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ДО ДОХОДУ

Аналітичний погляд на кабалу 

з нехтуванням сум

Важливо розуміти ще й у 

відсотках відношення 

кабали до суми доходу

Аналіз формується по 

місяцях за весь період 

роботи



ПРИБУТОК



ПРИБУТОК

Найголовніший показник 

успішної роботи - це прибуток 

організації

Пунктирні лінії - це 

середньомісячне значення 

прибутку

Відображається 

порівняльний аналіз 

поточного року з минулим



ПРИРІСТ ПРИБУТКУ

Аналітика відображається 

сучасним інструментом у 

вигляді датчика

Прибравши суми, дивимося 

зміну продуктивності в 

процентах

Шкала датчика автоматично 

підлаштовується під 

значення



ДИВЕРГЕНЦІЯ (РІЗНИЦЯ)

Різниця отриманого прибутку 

в порівнянні з попереднім 

роком

Інформація представлена в 

розрізі кожного місяця

Видно не тільки приріст

прибутку, але і спад



СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ ПРИБУТКУ

Порівняння отриманого 

прибутку в розрізі кожного 

місяця

Видно плавний перехід з 

сезону в сезон

Сірим кольором представлений 

прибуток за минулий рік. Якщо 

його видно, значить в цьому 

році якийсь місяць виявився 

менш прибутковим



РОЗБИВКА ПРИБУТКУ ПО МІСЯЦЯХ

Можна по кожному році 

роботи бачити, з яких місяців 

складався прибуток

Видно динаміку змін 

прибутковості кожного 

місяця з плином років

Дані аналізуються за весь 

період роботи компанії



ПРИРІСТ ПРИБУТКУ ПО РОКАХ

Великими сумами оперувати не 

завжди зручно, тому приріст 

відображається і в процентах

«Золотий колір» - це колір 

прибутку

Приріст прибутку 

розраховується по кожному 

році



СЕРЕДНІЙ ПРИРІСТ ПРИБУТКУ

Розрахунок зведеного

показника

Аналіз всього періоду 

роботи компанії

Обчислення середнього 

відсотку приросту 

прибутку



ПРИБУТОК І ДАМНІФІКАЦІЯ (ЗБИТКИ)

Аналіз всього періоду роботи 

організації в розрізі місяців

Виділення прибутку і 

дамніфікаціі (збитків)

Підсвічування на вершинах 

діаграми позитивного і 

негативного сальдо



ПРИБУТОК ВІДНОСНО ДОХОДУ

Прибуток - це те, що 

залишається від доходу після 

всіх витрат

Чим більше залишається 

грошей в якості прибутку -

тим краще

Дана аналітика покаже, чи 

все зароблене Ви 

розтрачуєте або, навпаки, 

велика частина 

залишається



ПРИБУТОК ВІДНОСНО ДОХОДУ В %

Аналітичний погляд на дохід і 

прибуток з нехтуванням сум

Витрати можуть рости з 

доходами, тому важливо 

ще і в процентах бачити, 

яка частина доходу 

залишається у вигляді 

прибутку

Аналіз формується по 

місяцях за весь період 

роботи



КАРДІОГРАМА ПРИБУТКУ

Розбивка на більш дрібні 

періоди по 1 тижню

Більш детальний аналіз 

одержуваного прибутку

Аналітика формується за 

весь час роботи



АРХІТЕКТУРА ПРИБУТКУ

Складний просторовий 3D-

аналіз

Аналізується побудова 

прибутку за весь час 

роботи компанії

По осі Х - номер місяця,

по осі Y - сума прибутку,

по осі Z - рік



ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ



ВИБОРЧИЙ ПОПИТ. ГРУПИ

Виборчий попит - попит на 

товари і послуги різного виду

Порівняльний аналіз того, 

скільки заробляє компанія 

на різного роду товарів і 

послуг

Аналізується як поточний 

рік, так і попередній



ВИБОРЧИЙ ПОПИТ. ПІДГРУПИ

Ще більш детальний аналіз по 

підгрупах товарів

Порівняльний аналіз того, 

скільки заробляє компанія 

на різного роду товарів і 

послуг

Аналізується як поточний 

рік, так і попередній



ПОРІВНЯННЯ ПОПИТУ

Порівняння попиту по різних 

групах товару

Порівняння попиту в цьому 

і минулому роках

Наочне представлення 

показників



ДИВЕРГЕНЦІЯ (РІЗНИЦЯ)

Автоматичний розрахунок 

різниці в порівнянні з минулим 

роком

Сортування від найбільш 

зміненого показника в 

хорошу сторону до 

найгіршого показника

Порівняння саме різниці по 

різних групах товарів і 

послуг



ФАКТОР ПОПИТУ

Аналіз попиту без розрахунку 

фінансових значень

Швидке орієнтування за 

кольором

Зелений - заробили більше в 

цьому році,

жовтий - менше,

червоний - набагато менше



РОЗСІЮВАННЯ ПО МІСЯЦЯХ

По місяцях загальний дохід 

розбивається на секції

За кожний місяць видно, з 

продажу яких саме груп 

товарів і послуг склався 

дохід

По кожній групі товару 

видно, як вона розвивалася і 

реалізовувалася в кожному 

місяці року



ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Аналітичний погляд на 

реалізацію з ігноруванням сум

Видно показники в 

процентному співвідношенні

Аналізується кожен місяць 

роботи



РОЗБИВКА ПО РОКАХ. СУМИ

По роках загальний дохід 

розбивається на секції

По кожному році видно, з 

продажу яких саме груп 

товарів і послуг склався дохід

Це також корисно, коли 

потрібно відстежити 

розвиток якоїсь групи товарів і 

самого початку її реалізації



РОЗБИВКА ПО РОКАХ. ОБСЯГИ

Важливо мати можливість 

аналізувати товари і послуги 

не тільки за сумою 

принесеного доходу

Також можна дивитися 

аналітику за обсягами 

реалізації

За кількістю проданого можна 

формувати різні звіти, 

наприклад, з розбивкою по роках



ЗМІНА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

Відображення стрілками, як 

змінюються фінансові потоки 

з плином часу

По кожній групі товарів і 

послуг свій колір стрілок

Режим відображення 

можна перемикати з 2D на 

3D



НАДЛИШКОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Важливо, щоб всі групи товарів 

і послуг реалізовувалися

Дана аналітика покаже 

надлишок пропозиції - то, що 

реалізується недостатньо 

часто, але є у великій кількості

По осі Х - днів з останнього 

продажу, по осі Y - залишок 

товару на складі



КОШИК СПОЖИВАЧА



ТОВАРІВ У КОШИКУ

Важливо, щоб клієнт не 

купував тільки щось одне

Дана аналітика покаже, 

скільки видів товарів і послуг 

зазвичай купує у вас клієнт

Аналіз сформований за 

допомогою сучасної діаграми -

хмари. Чим більше хмара - тим 

більше значення



ПОРІВНЯННЯ З МИНУЛИМ РОКОМ

Аналіз можна подивитися, як 

за поточний, так і за минулий 

рік

Порівняння свіжого 

показника і торішнього

Легко побачити результат, 

якщо ви працювали над 

збільшенням кількості товарів, 

які можна купувати разом



ДИВЕРГЕНЦІЯ (РІЗНИЦЯ)

Робіть асортимент своїх 

товарів і послуг 

різноманітнішим

Наочною діаграмою 

дивіться, як змінюється 

кількість товарів в кошику 

споживача

Результати будуть 

відсортовані від самого 

хорошого показника - до 

найгіршого



ПАРЦЕЛЬ. ПО МІСЯЦЯХ

Парцель – це невелика партія 

товару

Аналітика показує, коли 

купується тільки 1 вид товару, 

а не група різних товарів та 

послуг

Результати відображаються з 

розбивкою по кожному місяцю 

роботи компанії



ПАРЦЕЛЬ. ПО РОКАХ

Більш укрупнений аналіз з 

розбивкою по роках

Аналітика показує, коли 

купується тільки 1 вид 

товару, а не група різних 

товарів і послуг

Результати 

відображаються за 

кожним роком роботи 

організації



ПАРЦЕЛЬ. ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Аналітичний погляд з 

ігноруванням сум

Аналітика показує, коли 

купується тільки 1 вид 

товару, а не група різних 

товарів і послуг

Результати 

відображаються по 

кожному місяцю роботи 

компанії у відсотках



КВАЛІМЕТРІЯ

Кваліметрія - наукова 

дисципліна, що розробляє 

методи кількісної оцінки

Потрібно розуміти не 

тільки, скільки видів 

різного товару в кошику 

споживача

Але і аналізувати, скільки 

одиниць товару в кошику. 

Навіть якщо це один і той 

же товар



КВАЛІМЕТРІЯ. ПО МІСЯЦЯХ

Кількість товару розбивається 

на групи для простоти 

сприйняття

Аналізується кожен місяць 

роботи

Місяці діляться на секції, для 

кожної з яких є пояснення зліва 

в легенді діаграми



КВАЛІМЕТРІЯ. ПО РОКАХ

Кількість товару розбивається 

на групи для простоти 

сприйняття

Більш укрупненно аналізується 

вже кожен рік роботи 

підприємства

Роки діляться на секції, для 

кожної з яких є пояснення зліва в 

легенді діаграми



КВАЛІМЕТРІИЯ. ВІДСОТКИ

Аналітичний погляд з 

ігноруванням сум

Кількість одиниць товару в 

кошику розбивається на 

групи

Аналізується кожен місяць 

роботи



КЛІЄНТИ



ВИМІР НЕРІВНОСТІ

Клієнтів можна поділити 

на групи

По кожній групі 

відображається дохід як за 

поточний, так і за минулий 

рік роботи

Аналітика дозволяє 

порівнювати оборот по 

кожній категорії покупців



РОЗСІЮВАННЯ ПО МІСЯЦЯХ

Клієнтів можна поділити на 

групи

Аналізується кожен місяць 

роботи компанії

За кожний місяць видно, від 

яких груп споживачів 

отримано більше коштів



ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Аналітичний погляд з 

ігноруванням сум

По кожному місяцю видно 

дані у відсотках

Якщо в різні місяці роботи 

дохід не є фіксованим, тоді 

в процентах наочніше 

видно, коли дохід від різних 

груп клієнтів стабільний



РОЗБИВКА ПО РОКАХ

Клієнтів можна поділити на 

групи

Аналізується більш укрупнено 

вже кожен рік роботи 

компанії

По кожному році видно, від яких 

груп споживачів отримано 

більше коштів



ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ВІД КЛІЄНТІВ

Стрілками показана зміна 

фінансових потоків

Кожній групі клієнтів 

присвоєно свій колір для 

стрілок

Перемикати 

представлення можна між 

режимами 2D і 3D



ПЕРЕВАГИ КЛІЄНТІВ

До кожної групи клієнтів 

важливо знайти підхід - можна 

аналізувати їх переваги

Дохід по групі клієнтів 

розбивається на секції за 

видами товарів і послуг

Можна дивитися переваги 

по групах або підгрупах 

товарів, послуг



СЕГРЕГАЦІЯ ПО СПІВРОБІТНИКАМ

Сегрегація - політика 

примусового відділення якої-

небудь групи клієнтів

Не з усіма групами клієнтів 

буває легко працювати

Можна на різні групи клієнтів 

виділяти різного рівня 

підготовки співробітників



КАНАЛИ ЗАЛУЧЕННЯ

Важливо розуміти, звідки 

приходить та чи інша група 

клієнтів

Таке розуміння дозволяє краще 

пропрацювати той канал 

маркетингу, який краще 

привертає споживачів

По кожній групі клієнтів видно, 

який вид реклами на них краще 

діє



ФАВОРИТИ

Рейтинг клієнтів, що 

приносять найбільший дохід

Легко аналізується як 

поточний, так і минулий 

рік роботи

Автоматично 

розраховується різниця 

попиту по кожному клієнту



КАНАЛ НУЛЬОВОГО РІВНЯ

Канал нульового рівня - це 

звідки приходять 

найперспективніші клієнти

Найбільший дохід 

організація отримує з своїх 

фаворитів

З'ясуйте, з якого виду 

реклами в основному 

приходять такі найбільш 

«жирні» клієнти



ПОСТІЙНІ КЛІЄНТИ

Важливо розуміти, хто ваш 

основний покупець

Або ви спеціалізуєтесь на 

разових продажах тим 

клієнтам, які більше ніколи 

до вас не повернуться

Або можна спрямувати 

зусилля на те, щоб клієнт, 

що вже купив, хотів знову 

до вас повернутися щоб 

купити щось нове



ПОРІВНЯННЯ З МИНУЛИМ РОКОМ

Аналізуються продажі 

випадковим і постійним 

клієнтам

Візуальне порівняння 

продажів клієнтам за 

ознакою постійності

Порівняння показників 

минулого року з поточним



ТАРГЕТУВАННЯ

Таргетування - встановлення 

цільових орієнтирів

Відкриваючи філії, по 

кожному місту можна 

ставити мету по обхвату 

більшої аудиторії

По кожному місту можна 

дивитися показники. Також 

міста можна порівнювати 

між собою



ПОРІВНЯННЯ МІСТ

Важливо бачити не тільки 

показники поточного року

Потрібно аналізувати і 

динаміку по кожному 

населеному пункту

Якщо була реклама в 

певному місті, можна 

подивитися, скільки 

користі вона принесла в 

вигляді доходу



РІЗНИЦЯ ПО МІСТАХ

Можна впорядкувати міста 

по успішності

Спочатку будуть ті міста, 

за якими дохід збільшився 

на найбільшу суму

Також будуть видні і міста, 

навпаки, з негативною 

динамікою розвитку



ЕКОНОМІЧНА ЕКСПАНСІЯ

Експансія - політика поширення 

свого економічного впливу

Для розширення ринку 

продажів бажано працювати 

не в одній, а в різних країнах

По кожній країні видно 

отриманий дохід



ДИВЕРГЕНЦІЯ ПО КРАЇНАХ

Можна впорядкувати країни 

по успішності

Спочатку будуть ті країни, 

за якими дохід збільшився 

на найбільшу суму

Також будуть видні і країни, 

навпаки, з негативною 

динамікою розвитку



ПІДРОЗДІЛИ ТА ПЕРСОНАЛ



КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ

Кожна філія - це канал 

розподілу ваших товарів і 

послуг

Філії відкриваються, щоб 

бути ближче до споживачів і 

збільшувати за рахунок 

цього обсяги продажів

По кожній філії можна 

дивитися дохід



ПОРІВНЯННЯ ФІЛІЙ

Важливо бачити не тільки 

показники поточного року по 

різних підрозділах

Потрібно аналізувати і 

динаміку розвитку по кожній 

філії

Також зручно порівнювати 

між собою доходи різних 

підрозділів



РАЗСІЮВАННЯ ПО МІСЯЦЯХ

По кожному підрозділу 

створюються сегменти 

певного кольору

Аналізується кожен місяць 

роботи компанії

За кожний місяць видно, від 

яких філій отримано більше 

коштів



ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Аналітичний погляд з 

ігноруванням сум

По кожному місяцю видно 

дані у відсотках

Якщо в різні місяці роботи 

дохід не є фіксованим, тоді 

в процентах наочніше 

видно, коли дохід від різних 

філій стабільний



РОЗБИВКА ПО РОКАХ

По кожному підрозділу 

створюються сегменти 

певного кольору

Аналізується більш 

укрупнено вже кожен рік 

роботи компанії

По кожному році видно, від 

яких філій отримано більше 

коштів



ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ФІЛІЙ

Стрілками показані зміни 

фінансових потоків

Кожному підрозділу 

привласнений свій колір для 

стрілок

Перемикати уявлення 

можна між режимами 2D і 

3D



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

По кожній філії видно, які види 

продукції складають її дохід

По кожному виду продукції 

зрозуміло, в якій філії вона 

реалізується більш 

активно

Можна легко виявити 

найбільш популярні групи 

товарів і послуг



ЦІЛЬОВИЙ РИНОК

Зрозуміло, які групи клієнтів 

переважають в кожному 

підрозділі

По кожній групі клієнтів 

видно, які саме філії вони 

відвідують в більшій мірі

По кожному підрозділу 

відображено, з якими саме 

клієнтами вони змушені в 

основному працювати



ПЕРСОНАЛ

По кожному співробітнику 

видно, яку користь він 

приносить організації

Можна дивитися дані за 

поточний або минулий рік

Автоматично 

розраховується різниця



ПОРІВНЯННЯ СПІВРОБІТНИКІВ

По кожному співробітнику 

видно, наскільки краще він 

працює в порівнянні з 

минулим роком

Співробітників можна легко 

порівнювати між собою

Представлення можна легко 

перемикати між режимами 

2D і 3D



РОЗСІЮВАННЯ ПО МІСЯЦЯХ

По кожному співробітнику 

створюються сегменти 

певного кольору

Аналізується кожен місяць 

роботи компанії

За кожний місяць видно, за 

допомогою яких працівників 

отримано компанією 

більше коштів



ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Аналітичний погляд з 

ігноруванням сум

За кожний місяць видно 

дані у відсотках

Якщо в різні місяці роботи 

дохід не є фіксованим, тоді 

в процентах наочніше 

видно, коли дохід від різних 

співробітників стабільний



РОЗБИВКА ПО РОКАХ

По кожному підрозділу 

створюються сегменти 

певного кольору

Аналізується більш 

укрупнено - кожен рік 

роботи компанії

По кожному році видно, які 

саме співробітники 

заробили для компанії 

найбільше коштів



СЕГМЕНТАЦІЯ

Стосовно кожного виду товару 

створюються сегменти 

певного кольору

По кожній групі товарів або 

послуг видно, які 

співробітники реалізують її 

найкраще

По кожному співробітнику 

наочно представлено, які 

групи товару йому 

вдається краще продавати



МАРКЕТИНГ



МАРКЕТИНГ

Не витрачайте свої гроші 

даремно на непрацюючі види 

реклами

По кожному каналу 

залучення ви будете бачити 

віддачу у фінансовому 

вираженні

Щоб будувався маркетинговий 

звіт, потрібно просто у 

клієнтів питати, звідки вони 

про вас дізналися



ПОРІВНЯННЯ З МИНУЛИМ РОКОМ

Можна дивитися аналіз як за 

поточний, так і за минулий рік

Порівняння показників дозволяє 

побачити навіть незначні 

зміни

Автоматично розраховується 

різниця в порівнянні з минулим 

роком



РОЗСІЮВАННЯ ПО МІСЯЦЯХ

Розсіювання - поділ на 

сегменти. Аналізується кожен 

місяць роботи компанії

Видно, з яких каналів залучення 

і скільки саме коштів 

отримано

Наочно представлена 

динаміка по кожному каналу в 

розрізі часу



ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ

Аналітичний погляд з 

ігноруванням сум

По кожному місяцю видно 

дані у відсотках

Якщо в різні місяці роботи 

дохід не є фіксованим, тоді 

в процентах наочніше 

видно, коли дохід від різних 

каналів маркетингу 

стабільний



РОЗСІЮВАННЯ ПО РОКАХ

Весь дохід ділиться на 

сегменти по каналах залучення 

коштів

Аналізується більш 

укрупнено вже кожен рік 

роботи компанії

По кожному році видно, від 

яких саме джерел 

інформації отримано 

більше грошей



ФІНАНСОВІ ПОТОКИ МАРКЕТИНГУ

Стрілками показані зміни 

фінансових потоків

Кожному каналу 

маркетингу привласнений 

свій колір для стрілок

Можна перемикати між 

режимами 2D і 3D



ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ МАРКЕТИНГ

Диференційований маркетинг -

стратегія, коли зусилля 

спрямовані на кілька сегментів 

ринку

По кожній групі джерел 

інформації формуються 

сегменти

Сегменти показують, скільки 

грошей було отримано з 

реалізації певних груп товарів, 

проданих за конкретним 

видом реклами



МАРКЕТИНГОВА ІНТЕРВЕНЦІЯ

Маркетингова інтервенція -

втручання реклами

Показується, як складаються 

продажі кожного підрозділу з 

розбивкою по методам 

залучення

Видно ефективність кожного 

каналу реклами по 

відношенню до конкретного 

підрозділу фірми



ЦІЛЬОВИЙ МАРКЕТИНГ

Цільовий маркетинг - форма 

маркетингової діяльності, в 

ході якої продавець розмежовує 

сегменти ринку

По кожному каналу 

маркетингу видно, які групи 

клієнтів більшою мірою 

залучаються по ньому

Також і по кожній групі 

споживачів зрозуміло, які види 

реклами для них більш дієві



ЗАВЕРШЕННЯ



У Вас немає програмного забезпечення?

Або Ваша програма не в силах

допомогти бізнесу активно розвиватися?

Ми створимо порядок на Вашому підприємстві!

Наші програми використовуються

у величезній кількості організацій!

НОВИЙ РІВЕНЬ ОБЛІКУ



ВИПЕРЕДИТИ КОНКУРЕНТІВ

Оптимізація часу керівника

Зниження витрат і 

зростання продуктивності 

праці

Контроль всіх етапів 

роботи компанії



Підвищити 

продуктивність

Обійти

конкурентів

Збільшити

доходи

КОНТАКТЫ

Tel.:

+380 (44) 337-17-55

+380 (94) 905-67-55

E-Mail:

sales@as-service.com.ua

Skype:

as-service.com.ua

WhatsApp/Viber:

+380986959364

WEB:

https://as-service.com.ua/

https://shop.as-service.com.ua/

Універсальна 

Система Обліку

Ми допоможемо Вам:


