


ВИП РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА



Агросистеми е ЕRР + CRM + GIS система за агробизнеса в България



Модул Договори

Управление, 
справки и 
документи

Автоматична 
обработка на 
информация

Електронен 
регистър на 
договорите

Принтиране 
на документи 
и система за 
архивиране

Управление 
на наемните 
и арендни

отношения и 
плащания



Наети/ 
арендувани 

имоти

Земеделска карта

• Графични изображения на имотите

• Землища

• Обработваеми части
Информация 

за имотите

Визуализирани с цялата 
информация

Възможност за

Проследяване на движещи 

се обекти

Различни 

слоеве

• КВС и Кадастър

• Имоти по собственост

• Обработваеми масиви



Модул на Агронома прецизно земеделие

Картографиране 

на културите

Автоматично 

управление на 

реколтата

Връзка със 

системи за 

планиране

Проследяване 

задачите и 

резултатите в 

реално време

Въвеждане и 

корекция на 

задачи

Преки разходи 

за всяко поле



Система за картографиране чрез дрон

Превенция на 

увреждането 

на реколта

Анализ на 
състоянието 

на растенията

Автоматично 

изчисляване и 

оценка на 

продукцията



Прибиране на реколтата

 Връзка с Модул Кантар

 Автоматичен контрол на претеглянията

 Реална „онлайн“ себестойност

 Качество на продукцията

 Проследимост на ползваните препарати

Характеристики:





ФЕРМЕРА

• ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

• Управление на стадото

• Дневник на животновъдния 

обект

• Календар за планиране и 

контрол



Ръчен четец 

с мобилен 

телефон

Професионална система с 

„изкуствен интелект“

Четци от голямо разстояние 

10+ метра





Фуражна кухня

Връзка със 
„Складова 
система“ и 

„Ферма УЕБ“

Създаване 
на менюта 

за 
хранене

Създаване 
на рецепти



Електронна система Мандра

 Автоматично изготвяне на договори, 

фактури, проследяване плащанията и др.

 Въвеждане на информация за качествените 

показатели

 Възможна е работа едновременно с повече 

от една мерни единици

 Управление на изразходваните суровини

 Проследяване партидността и 

гаранционните срокове

 Организация и наблюдение на всеки процес

Характеристики:



Електронна система Кланица

 Проследяване на целия цикъл –

от приемане на животните до 

издаване на месото

 Водене на дневник за всяко 

прието и закупено животно

 Лесно проследяване на 

партидността и гаранционните 

срокове

 Въвеждане на информация

Характеристики:



СОФТУЕР + ИНОВАЦИИ

= РЕШЕНИЯ 

• Четци за ушни марки (идентификация на 

животните)

• GPS устройства за проследяване трактори 

и животни

• RFID технологии

• Контролери за връзка с кантари

• Прецизно земеделие – ДРОН и Навигация

• Ясна организационна структура

• Лесно управление

• УСПЕШЕН БИЗНЕС



Благодаря за вниманието

ВИП Софтуер ООД

Гр. Русе, ул. Стефан Караджа 10

office@vipsoftbg.com

http://vipsoftbg.com

http://agrosystems-bg.com

http://fermaweb.com

инж. Петър Чернаев

маг. Корпоративен мениджмънт

Докторант СА- Свищов

+359 887275241

+359 877275241

Peter.Chernaev@vipsoftbg.onmicrosoft.com
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