
Цифрова трансформація 
«Сумиобленерго»

В сучасних умовах ПАТ «Сумиобленерго» ставало дедалі складніше долати наслідки відсутності єдиної інформаційної системи управління підприємством, а 
також зберігати конкуренті переваги. Дані були розподілені у різних програмних середовищах, фізично віддалених одне від одного. У процесах прийняття 
бізнес-рішень і керування ресурсами спостерігалися труднощі. Зараз компанія використовує SAP ERP для підтримки основних господарчих процесів.
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При виборі ERP-системи менеджмент компанії брав до уваги можливість прозорого керування
закупками, використання єдиної централізованої інформації, модернізації бізнес-процесів за 
європейськими стандартами та легкої інтеграції з уже існуючими інформаційними системами. 

«Впровадження SAP ERP – це не тільки
інформаційно-технологічний проект, але
й бізнес-стратегія підприємства у сфері
ІТ. SAP ERP дозволяє всім модулям –
фінансам і бухгалтерії, персоналу та 
адміністрації – функціонувати як єдиний
організм».
Ігор Дирбавка, голова правління ПАТ «Сумиобленерго»

504 000
побутових споживачів
електроенергії

18
територіальних філіалів

12 000
корпоративних клієнтів
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Конкурентні переваги в контексті нової

енергетичної парадигми

Завдяки впровадженню цифрової платформи SAP ERP компанія «Сумиобленерго» стандартизувала 
бізнес-процеси, підвищила ефективність підрозділів і зменшила витрати часу на звітність у кожній з 
18 філій і компанії в цілому. Крім того, в системі SAP ERP ведеться бухгалтерський і податковий 
облік, а також фінансова звітність за вимогами регуляторних та міжнародних стандартів.

Напрями бізнесу, які потребували оптимізації:

• управління складськими запасами;
• безперебійна передача електроенергії;
• оперативне фінансове планування та звітність;
• управління ремонтами.

Уже за кілька місяців після запуску SAP ERP компанія «Сумиобленерго» відчула значні

покращення:

• Автоматизація рутинної роботи. Всі дані тепер зберігаються в єдиній базі та оновлюються в 
онлайн-режимі. Це дозволяє відстежувати затримки у бізнес-процесах і мінімізувати кількість
ручної роботи.

• Оперативне формування звітності. Якщо раніше вся звітність велася вручну, або в розрізнених
джерелах, а на збирання і звіряння даних витрачалися дні чи навіть тижні, то тепер актуальні дані
доступні відразу, і точні звіти можна формувати оперативно.

• Вчасне обслуговування обладнання. На основі зібраної інформації про стан обладнання
проводяться профілактичні огляди та передчасні ремонтні роботи. Кожна одиниця обладнання
має свою історію експлуатації, яку можна переглянути в будь-який момент і передбачити можливу
поломку.

«Система SAP надає інформацію про всі процеси

на підприємстві».

Ігор Дирбавка, голова правління ПАТ «Сумиобленерго»

Партнер із впровадження

8 модулів
та додатковий модуль для 
керування ресурсами автопарку і
рішення для обліку спецодягу
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8 місяців
впровадження SAP ERP
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