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ВСЕ В ОДНОМУ: CUProgram - інформаційна 
система небанківською фінансовою установою.

Зв'яжіться з нами:

Наша компанія спеціалізується на розробці комплексних інформаційних систем для 
управління фінансовою діяльністю небанківських фінансових установ під загальним 
брендом «ВСЕ В ОДНОМУ:CUProgram». Програма розроблена для кредитних спілок, 
ломбардів, фінансових компаній, а також продуктів для автоматизації судових процесів та 
виконавчого провадження. 

Вже понад 20 років ми залишаємося на ринку, пропонуючи комплексну облікову систему, 
яка включає блок роботи із клієнтами, управлінський та бухгалтерський облік, звітність - 
управлінську так і регламентну, включаючи звітність до НБУ, фінмоніторинг, а також блок 
роботи із судами та виконавчим провадженням і CRM - тобто все в одному місці! Ми 
також надаємо експертні послуги із бухгалтерського обліку та звітності на системній 
основі або одноразово.

Вам не потрібно більше працювати у різних програмах, витрачаючи на це час, ресурси і 
Ваші нерви. 

Побережіть свій час для родини, для друзів та себе!

ТОВ «Альфа-Омега плюс» створена у 2007 році та стала правонаступником прав на 
програмне забезпеччення для кредитних спілок, яке вже працювало на ринку із 2001 року.

Про нас
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Наша 
команда
Компанія співпрацює із фахівцями високого класу, які 

спеціалізовано займаються ринком, добре знають юридичну 

природу організацій та процесів. 

Ми і надалі залишаємо лідером на ринку, пропонуючи якісні 

продукти, якісний сервіс, постійне вдосконалення. 

Наша перевага в тому що ми постійно інвестуємо у розвиток 

програми та наших фахівців,  а тому наші рішення є завжди 

актуальними та новітніми. 

Наші цінові пропозиції є відповідними до розміру установи. Ми 

маємо достатньо ефективну систему лояльності до клієнтів за 

принципом: “забезпечуємо сталий розвиток разом з нами”.

Розробник «ВВО: 
CUProgram» прагне 
бути ближче до своїх 
клієнтів, щоб надавати 
всебічну підтримку в 
роботі з програмою.
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Робота із клієнтами

(фізичними особами, 

юридичними особами)

Депозити, кредити, 

інвестиції

Облік застав, контроль 

платежів

Головні 
блоки

02. 

03. 04. 

01. СЕРВІСНИЙ ПРОДУКТИ 

АНАЛІТИЧНИЙ ФІН МОНІТОРИНГ

Наступні
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Зарплата і кадри, ОЗ,  первинні 

документи, журнал операцій, 

звітність бух і регламент, МСБО.

06. 

07. 08. 

05. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБМІН ІЗ БКІ

СУД І 
ВИКОНАННЯ

CRM

Наступні

09. 10. РРО POS 

Апаратні і програмний Платіжні термінали

05

Формування справ, контроль 

рішень та виконання і звітність

УБКІ, ПВБКІ, МБКІ 

Вибір груп клієнтів, формування 

довільних схем роботи

Головні 
блоки



окремий блок, який 

інтегрується, можливість 

працювати off line

Договори, заяви, документи 

ідентифікації особи і т.п.)

Для зовнішніх інтеграцій: 

web, перекази, обмін валют 

і т.п.

12. 

13. 14. 

11. ОБМІН ВАЛЮТ ДОКУМЕНТОСХОВИЩЕ 

АРІ КОЛЦЕНТР 

Вхідні/вихідні дзвінки, 

завдання на прозвон, 

сценарії розмов
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Головні 
блоки

(блок у розробці)



Наші 
переваги

Наступні

01 02

Включає всі блоки, 

які необхідні для 

ефективної роботи

Інтуїтивний  

інтерфейс

02

Досвід понад 20 років 

на ринку!

ЗРУЧНІСТЬ НАДІЙНІСТЬ 03

Досвід понад 20 років 

на ринку!

НАДІЙНІСТЬКОМПЛЕКСНІСТЬ
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Наступні

01 02 0202

04 АНАЛІТИЧНІСТЬ 05

Включає звітність 

різних операцій 

клієнтів

Включає бухалтерський 

облік: зарплата і кадри, 

ОЗ та МШП, оренда   та 

звітність МСБО

02

Досвід понад 20 років 

на ринку!

ОБЛІКОВІСТЬ НАДІЙНІСТЬ 06

Включає роботу у 

локальних мережах, 

хмарних серверах, 

малі/великі об'єми

АДАПТИВНІСТЬ 

08

Досвід понад 20 років 

на ринку!



07 ІНТЕГРОВАНІСТЬ 08

Через власне АРІ із  

Web платформами та 

іншими прикладними 

додатками

Включає використання 

OpenOffice, 

автоматизація 

процесів, звільнення 

людських ресурсів

02

Досвід понад 20 років 

на ринку!

ЕКОНОМІЧНІСТЬ НАДІЙНІСТЬ 09

Швидко вивчається 

користувачами

ПРОСТОТА 02

Досвід понад 20 років 

на ринку!

НАДІЙНІСТЬ 10
Комфортність 

вирішення будь-яких 

проблем через 

команду постійної 

підтримки

ПІДТРИМКА 
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Анкетні дані, дані фінмону, ПЕП

Кредитним спілкам:

Облік членства 

Облік вступних, 
пайових, особових 
рахунків

По кредитах і депозитах

Особові картки 

Кредитна історія

Прийом та обробка кредитних заявок, прийняття 

рішення

Кредитний комітет 

01. 

03. 

04. 

05. 

02. 

Наступні
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При вступі та періодичний, звітність

Фінмоніторинг 

Кредитний 
контроль та 
контроль платежів

за договорами кредитів та депозитів

Нарахування 

Каса/банк+РРО 

Звіти в НБУ  та 
управлінські

06. 

08. 

09. 

10. 

07. 

Програмний/апаратний+рознесення виписки 

Наступні
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Облік банківських 
кредитів та 
фінансових 
інвестицій
Облік кредитних 
спілок 

Картки, платіжна система

Бонусна система 

Підтримка 
системи шаблонів

11. 

13. 

14. 

12. 
Як позичальників

Які легко змінюються
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Бухгалтерський 
блок

15. 
Зарплата і кадри, основні засоби,

оренда, звітність



Анкетні дані, дані фінмону,ПЕП

Облік клієнтів 
фізичних осіб

Облік юридичних 
осіб

По кредитах і операціях

Особові картки 

Кредитна історія

Прийом та обробка кредитних заявок, прийняття 

рішення

Кредитний комітет 

01. 

03. 

04. 

05. 

02. 

Наступні

Фінансовим компаніям:

При встановленні ділових стосунків та 

періодичний, звітність

Фінмоніторинг06. 
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Кредитний контроль 
та контроль платежів

Задоговорами кредитів

Нарахування 

Каса/банк+РРО 

Звіти в НБУ  та 
управлінські

08. 

09. 

10. 

07. 

Програмний/апаратний+рознесення виписки 

Облік банківських 
кредитів та фінансових 
інвестицій

11. 

Інтеграція12. 
Із зовнішніми системами (web платформ, платежів, 

обміну валют і т.п.)
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Бухгалтерський блок13. 
Зарплата і кадри, основні засоби,

оренда, звітність



Анкетні дані, дані фінмону,ПЕП

Облік клієнтів 
фізичних осіб

Облік застав 

Згідно категорій

Облік дорогоцінних 
металів 

Особові картки 

Кредитна історія

01. 

03. 

04. 

05. 

02. 

Наступні

Ломбардам:

Карткова і платіжна

Бонусна система 06. 

Згідно по кредитах та операціях
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Кредитний 
контроль та 
контроль платежів

Задоговорами кредитів

Нарахування 

Каса/банк+РРО 

Звіти в НБУ  та 
управлінські

08. 

09. 

10. 

07. 

Програмний/апаратний+рознесення виписки 

Магазин  товарів11. 

Інтеграція12. 
Із зовнішніми системами (web платформи, платежі)
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Бухгалтерський блок13. 
Зарплата і кадри, основні засоби,

оренда, звітність
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Наші компанія працює із всіма регіонами 

України.

Регіони охоплення

Альфа-Омега Плюс

239 Максимальна кількість користувачів нашого 

продукту складала 239!, це включаючи кредитні 

спілки, які працювали у Криму, на Донеччині та 

Луганщині (території, які зараз знаходяться під 

окупацією).
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Наш 
реферант-лист

«Вигода» м.Стрий

«Ощадність» м.Камянець-Подільський

«Актив» м.Енергодар 

«Імпульс-плюс» м.Вугледар

«Фермер» м.Старобільськ 

«Профспілкова скарбниця» м.Київ 

і т.д.

Кредитні 
спілки:

Фінансові 
компанії:

Ломбарди:

«Європошта» м.Івано-Франківськ

«Галицька фінансова компанія» м.Львів 

і т.д.

«Сакура Качанова Л.В. і компанія»

«Рояль Шепель і компанія» 

і т.д.

20



Шановні колеги!

Відомо, що у фінансових установах працюють люди і ІТ. По витратах на ІТ 

судять про технологічність компанії, про її інвестиції у майбутнє компанії, 

її позиціонування на ринку, її стійкість та адаптивність. Не даремно про 

один із найбільших банків України, який дуже популярний серед українців, 

жартівливо говорять, що це ІТ, яке має банківську ліцензію. 

Наша компанія прагне своїм клієнтам забезпечити такі IT-рішення, які 

дозволять їм бути конкурентними та високопродуктивними і заробити 

максимум. Бажаю Вам зібрати гарну команду виконавців із якими Ви 

зможете заробити багато, а ми будемо раді Вам допомогти.

Бажаю Вам як найкращих успіхів та процвітання.

З повагою,
Петро Маковський

Авторське слово


