
Фаза моделювання в 
корпоративних 

проектах



Етапи фази моделювання

● Експрес-обстеження
● Функціональні вимоги
● Технічне завдання



Як ми працюємо

Первинний контакт: Ви викладаєте свої потреби у 
автоматизації, ми попередньо оцінюємо час на експрес-
обстеження

Закріплюємо рамковим договором

Проводимо зустрічі, ідентифікуємо основні вимоги, специфіку 
бізнесу і БП верхнього рівня, регламенти, ІТ-периметр

Аналізуємо і систематизуємо інформацію, формалізуємо 
висновки, робимо звіт ЕО і презентацію

Презентуємо і пояснюємо рішення 
на загальній зустрічі

Ви готові до 
наступного етапу



Етапи Експрес-обстеження (ЕО)

Інтерв’ю - опитування ключових керівників

Формалізація вимог верхнього рівня і вихідних даних

Аналіз та ідентифікація розбіжностей з поточною архітектурою

Визначення першочергових завдань

Підбір кількох варіантів технологічних платформ і рішень

Експертна оцінка бюджету кожного з варіантів рішень

Аналіз і формалізація ризиків кожного з варіантів

Підготовка підсумкових висновків за результатами обстеження

Надсилання звіту ЕО і презентація рішення
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❻ Оцінка бюджетів

Триточкова оцінка

Функціональні 
точки

Оцінка по команді



Функціональні точки



Оцінка по команді



❻ Оцінка бюджетів

Триточкова оцінка

Функціональні 
точки

Оцінка по команді



❻ Оцінка бюджетів / Проблематика 



❻ Оцінка підрядника 



Зміст Функціональних вимог (ФВ)

Інтерв’ю-опитування ключових керівників

Формалізація всіх вимог до системи

Опис бізнес-процесів as-is (нотація погоджується Замовником)

Опис бізнес-процесів to-be (нотація BPMN)

Стратегія матриці переходу

Загальні налаштування системи 

Рольова модель

Аналіз та ідентифікація розбіжностей з обраною системою

Відправка документа ФВ та презентація концепції
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Матриця переходу, текст



Матриця переходу, таблиця



Матриця переходу, таблиця



Матриця переходу, схема



Матриця переходу, схема



Зміст Технічного завдання (ТЗ)

Опис методів реалізації функціональних розривів

Формалізація матриці перенесення даних (залишків і НДІ)

Опис механізмів інтеграції

Опис регулярних обмінів даними та механізмів моніторингу

Стратегія матриці переходу між системами (технічна)

Експертна оцінка бюджету реалізації 

Опис технічної архітектури і регламентів

Відправка документа ТЗ і презентація бюджету
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Опис механізмів інтеграції



Стратегія матриці переходу між 
системами (технічна)



Оцінка бюджетів / 
Триточкова оцінка



Рекомендації до початку проекту

● Тренінги САБ “...”

● “Тренінг з Обстеження й 
моделювання в корпоративних 
проектах” 

● Новини САБ, 
3 березня 2020



+38 (044) 230-87-50

+38 (095) 179-06-08

+38 (068) 380-14-25 

вул. Турівська, 
31, офіс 1 

Київ 04080, 
Україна

sales@tqm.com.ua 

mzosim@gmail.com
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