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“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Райт Пак» 

ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

„Райт Пак” ЕООД  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 – „Ваучерна схема за предоставяне на 

услуги за информационни и комуникационни технологии“, финансиран по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

 

Ваучерната схема за предоставяне на услуги за информационни и 

комуникационни технологии, е насочена към повишаване капацитета на българските 

малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично 

развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на 

информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната 

схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) 

и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и 

информационните процеси на основата на базирани на информационни и 

комуникационни системи и приложения. 

Проектът е насочен към оптимизацията на работните процеси във фирма “Райт 

Пак” ЕООД и имплементиране на допълнителни софтуерни решения, които да 

спомогнат за усъвършенстването на наличната ЕРП система към по-ефективно 

проследяване на производствените разходи. 

Необходимият софтуер за тази цел включва: 

1. Модул за управление на производствения процес в посока на оптимизиране 

на производствените разходи: дава възможност след въвеждане на данни за стойността 

на използваните мастила, фолиа, инструменти, използвани в печатния процес, 

транспорт и т.н. параметри на себестойността на продукта, да може да бъде изчислен 

общият разход за всеки продукт. 

2. Модул за управление на производствените проекти/дейностите по 

изработката на дадено изделие приравнени на проект/ - дава възможност за 

обединяване на наличната информация за всички поръчки на клиенти на компанията, 

включваща стойности; чертежи и техническа документация; 3D модел на продукта; 

лога и визуални елементи; видове продукти; използвани суровини за производство на 

продукта; използван щанц инструмент; използван транспорт и т.н. 

 

Ползите от проекта са многобройни, като съответните модули ще подобрят 

различни аспекти от работните процеси. 

1. Модул за управление на производствения процес: 
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1.1. Изключително бърз и своевременен контрол на разходите по всяка една 

поръчка – Тази функция на модула ще позволи дружеството да предприема действия 

по ефективно коригиране на високи производствени разходи за даден продукт. 

Оптимизирането на разходите на производствено предприятие е неизменен процес от 

икономическото развитие на дадена фирма. За усъвършенстването на този процес са 

необходими задълбочени анализи на всеки аспект от производството. Наличието на 

този модул ще предоставя детайлна и систематизирана информация, позволявайки на 

ръководството да се фокусира върху бързо решаване на проблемите, спестявайки 

време за анализирането и откриването им. Това от своя страна ще рефлектира върху 

повишаване на конкурентоспособноста на фирмата. 

1.2. Систематизиране на повтарящи се групи по-високи разходи – Тази 

функционалност на модула ще позволи на мениджмънта да оцени детайлно различните 

групи продукти и да се фокусира върху най-печелившите. Ефективното управление на 

ресурсите е тясно свързано с реализирането на висок икономически растеж. Вземането 

на информирано решение за фокусиране върху отделни групи продукти е 

изключително важно за тясната специализация на фирмата и идентифицирането и като 

лидер на пазара в тези сегменти. 

2. Модул за управление на производствените проекти: 

2.1. Създаване на база данни за техническите особености на продуктите, 

групиране по клиенти и типове продукти – Създаването на база данни за продуктите 

прозивеждани от фирма “Райт Пак” и групирането им по клиенти, ще предостави на 

клиентите на компанията по-високо ниво на обслужване, по – бързо отговаряне на 

запитвания и по-голяма конкретика при изработването на проект, съобразен с нуждите 

на клиента. 

2.2. Привличане на нови клиенти – Този модул позволява бързо генериране на 

конструкция за конкретен продукт, което ще спомогне на дружеството да привлече 

нови клиенти, предоставяйки им детайлно решение за техните нужди. 

Функционалността проекта да бъде представен пред клиента в готов 3D вариант, 

визуализирайки го поставен на щанд в магазин, ще генерира чувство на 

удовлетвореност и усещане за висок професионализъм при първите впечатления на 

потенциални партньори. Към момента “Райт Пак” ЕООД е представена на 

чуждестранните пазари посредством независими търговски дружества, които се явяват 

посредници между дружеството и крайните клиенти. Тяхното предимство е доброто 

първично предлагане на продукти и услуги. Този модул ще подпомогне компанията в 

усъвършенстването на първичното предлагане на своите продукти и услуги, което ще 
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съкрати дистанцията между “Райт Пак” и чуждестранните крайни клиенти. Това ще 

рефлектира върху по-голям дял на приходи от експорт, придружено с висок 

икономически растеж. Свободното движение на стоки и хора в Европейския съюз 

представлява огромна възможност за “Райт Пак” да увеличи присъствието си на 

Европейските пазари. 

 

 

Проектът е на стойност  20 000 лв, от които 20 000 лв. БФП и неговата 

продължителност се очаква да бъде 9 месеца. 
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