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25 YEARS RENOME:
ФОКУС НА ПЕРСОНУ
Як Ви
уявляли
собі
майбутнє
«РЕНОМЕ»
на етапі
створення
компанії?
Чи
співпадає
ця візія
з тим, що є
зараз,
через
25 років
діяльності?
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Анатолій
Кричильський

Надія
Гладкевич

Змінюватись і ще
раз змінюватись

Рухатись і
розвиватися

На початку нашої діяльності ми не будували
планів так далеко, але ідея створення дійсно
серйозної компанії поступово формувалась.
Я вже тоді відчував, що ми маємо потенціал
досягнути дійсно серйозних висот. Говорячи
про компанію на етапі створення, важливо
сказати не стільки про плани, скільки про
принципи ведення бізнесу. Чесність, довіра,
прозорість – ми старались завжди працювати,
керуючись цими поняттями. Люди заробляли за
короткий термін великі гроші, так само швидко
їх втрачали. Ми ж поступово нарощували свій
потенціал, за рахунок того, що намагалися
всі зароблені кошти інвестувати у подальший
розвиток. Нам пощастило, що у команді
зібрались абсолютно різні люди, які довіряли
один одному і вносили у спільний проект
свій особливий внесок. Розпочавши роботу
у напрямку комп’ютерної техніки, в умовах
нестабільної економіки, ми згодом зрозуміли,
що потрібно щось змінювати. Диверсифікація
– перший важливий крок у цьому напрямку.
Другим була трансформація фірми – розподіл за
напрямками та оформлення кількох юридичних
осіб. Це безперечно дало позитивний поштовх
до того, чим є зараз група компаній «РЕНОМЕ».
Якщо ти не прагнеш чогось нового, більшого,
кращого, зупиняєшся на досягнутому
– неодмінно починаєш деградувати.
Змінюватися і ще раз змінюватися. Сьогодні
наша компанія постійно рухається, шукає
нові вигідні можливості. Гнучкість бізнесу,
відкритість до інновацій і правильні стратегічні
рішення – запорука успіху будь-якого проекту.

Візія компанії у витоках і те, що ми бачимо
сьогодні, безперечно співпадає. Але такого
бачення, яке прийшло, скажімо, після 10
років діяльності, на етапі створення не було.
Був зовсім інший час і про те, що ми будемо
однією з найбільших компаній в Рівному, не
думалось. Зібралась група амбіційних людей
з наполегливістю, бажанням працювати і
потребою довести, що ми чогось варті у
цьому житті. Звичайно ж, на шляху постійно
траплялися і трапляються різні перепони, з яких
ми виносимо життєві уроки. Вони дозволяють
нам набувати досвіду і вибудовувати в
подальшому правильну стратегію. Одним
з таких випадків для нас було завершення
впровадження паспортної системи, коли ми
встановили її по всій Україні і в усіх українських
консульствах за кордоном, повністю наситивши
таким чином ринок і на той момент не знали
куди рухатися далі. Ми зіткнулися з тим фактом,
що наш продукт – «Паспортна система»
перестав розвиватися, потрібно було придумати
щось нове. Згідно теорії творчого руйнування,
якою успішно користуються великі світові
компанії, потрібно вчасно «вбивати» свій
продукт, доки він не вичерпав себе, і на його
місце пропонувати щось нове – ще краще, і
ще прогресивніше. Ситуація, в якій опинилось
«РЕНОМЕ», стала гарним життєвим досвідом і
поштовхом до розуміння, що компанія постійно
повинна виводити на ринок нові продукти,
перебувати в русі і розвиватися. Ми керуємося
цим принципом сьогодні. Бізнес, крім того, що
він створений для прибутку, має ще одну з
основних характеристик – гнучкість до змін і
потребу рости.

Віктор
Матчук

Зоя
Ходаковська

Сергій
Бербенець

Стратегія
наполегливої праці та
прозорих
стосунків з
партнерами

Труднощі –
стимул до
руху вперед

Велике
плавання
великого
корабля

Безперечно те, що ми маємо зараз
краще ніж, те про що мріялось тоді.
Було бажання на старті створити
невеличку, дуже пластичну
компанію, в якій працювалося
б і з задоволенням, і з користю
для інших. Так воно і трапилось,
але охопило набагато більшу
кількість людей. Ми починали у
час активного руху по створенню
приватних компаній, які не просто
виходили на ринок, а починали
його формувати. Потрапили туди,
де державний сектор в принципі
не був присутній, де не було
усталених правил гри – це був
час, коли кожен міг робити що
завгодно, як в хорошому, так і в
поганому сенсі слова. Обрати
для себе стратегію наполегливої
праці, прозорих стосунків з бізнеспартнерами та інвестицій прибутку
у розвиток компанії – на мій погляд,
це було одним з наших найкращих
рішень. На сьогоднішній
день мені дуже подобається
атмосфера в компанії, її динаміка,
ставлення людей до тих, хто
працює за межами «РЕНОМЕ».
Хочу переказати величезні
слова вдячності тим, з ким у різні
періоди доводилось працювати.
Не принципово як довго, головне
те, скільки задоволення ми
отримали від спільної роботи.
Також дякую тим, хто зараз працює
в компанії, хто працював тут
вчора, і дуже сподіваюсь, що ця
традиція збережеться надалі. Тут
працюватимуть хороші люди, які
роблять хороші справи і приносять
користь іншим.

На початку своєї роботи ми
точно не замислювались над
тим, що буде через 25 років. Ми
були молоді, сповнені енергії,
нових ідей та ентузіазму. Було
величезне бажання відійти
від старої радянської системи,
хотілось чогось нового, цікавого і
прогресивного.
Працюючи, паралельно
доводилось вивчати нові закони
і правила ведення бізнесу.
Звичайно, періодично з’являлись
проблеми, мали місце деякі
прикрощі. Думаю, все це нас лише
загартовувало і стимулювало до
руху вперед. Разом з тим робота
приносила задоволення, було
цікаво і захоплююче. Була віра в те,
що все вийде і все буде чудово.
А головне – був зведений
монолітний фундамент компанії
«Реноме», на мій погляд,
найкращої компанії у місті.
Компанія сьогодні – це справжня
родина амбітних працівників,
професіоналів своєї справи
і патріотів. Переконана, що
попереду ще багато нового,
цікавого і величного. З Днем
народження, «РЕНОМЕ»!

Усе відбувалося так, як ми
планували. Ми сіли в маленький
човен, який за 25 років
перетворився на великий
корабель. Довіру клієнтів ми
завойовували добросовісною
працею, наданням якісних послуг.
Прикладом такого підходу, на
мою думку, стала реконструкція
кінотеатру «Україна» (2002 р.)
у центрі Рівного. Це був цінний
досвід роботи в короткі терміни
і за новими технологіями. Ми
впоралися вчасно, а про якість
виконаних робіт і дотепер свідчить
зовнішній вигляд будівлі. Рухатися
вперед, працювати на совість,
орієнтуватися на потреби клієнтів
– пріоритетні завдання для нашого
колективу.
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100 персон

понад 10 років з компанією

GOLD CLUB

RENOME 2015
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АТМ

«РЕНОМЕ-СМАРТ»

Сервіс WINCOR NIXDORF

УСПІХ. ТЕХНОЛОГІЇ. ІННОВАЦІЇ.
Лідер ІТ-ринку України у галузях
банківської техніки, програмних та
мережевих рішень для бізнесу.

В

умовах

глобалізації

світових

ської готівки cash-recycling

фінансових

ринків і домінування на окремих їх сегмен-

джується у банківській сфері в

тах потужних фінансових корпорацій, знач-

вого обслуговування.
підвищення

Тому,

світових трендів і тому активно працює над роз-

важливим чинником

конкурентоспроможності,

робкою програмного забезпечення для банко-

розвитку

матів у цьому ключі.

ресурсної та клієнтської баз учасників ринку стає

«циркуляції»

їх готовність надавати широкий спектр сучасних

Компанія «РЕНОМЕ-СМАРТ», працюючи у сфері банківського технічного та програмного забезпечення, надає своїм
клієнтам такі можливості.
З моменту свого заснування група компаній «РЕНОМЕ» активно працює на ринку ІТ і насьогодні
«РЕНОМЕ-СМАРТ» є одним з лідерів цієї галузі в
Україні. Передові технології і якісний сервіс - головні принципи роботи підприємства . Починаючи
з 1995 року, компанія стала офіційним кваліфікованим партнером німецької компанії-виробника
Wincor Nixdorf в Україні. Сфера устаткування і ПЗ
для банківського бізнесу – основне поле діяльності компанії.
У 2015 році попри нестабільну економічну і політичну ситуацію «РЕНОМЕ-СМАРТ» продовжує
розвиватися. Спроби співпраці з новими іноземними замовниками виявилися вдалими і те-

дозволяє

фінансових послуг клієнтам.

пер компанія впроваджує системи відеонагляду

ATMVision в Тунісі, проект програмного комплексу
«ToMaS» в К амеруні, а також активно напрацьовує
контакти з індійськими компаніями.
Серед найновіших розробок – автоматизований
електронний сейф ES 3000. Це ефективне рішення
для економії часу та спрощення банківських операцій користувачів. ES 3000 — це надійний сейф,
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Україні. Компанія

«РЕНОМЕ-СМАРТ» намагається дотримуватися

но зростають вимоги клієнтів до рівня фінансо-

Це

технологія своєрідної

готівки всередині банкомату.

використовувати

внесену

Вона

клієнтами

готівку для подальших банківських операцій у
банкоматі.
сертифікований у відповідності до вимог

НБУ, що

дозволяє використовувати його в тому числі для
зберігання готівки вночі, без необхідності щоденних інкасацій.

З

метою підвищення безпеки банкоматів та по-

кращення захисту від шахраїв , компанія

«РЕНОМЕ-СМАРТ» пропонує своїм клієнтам anticash-trapping розробку. Зважаючи на поширення
останнім часом нового виду шахрайства , cashtrapping, це рішення лишається актуальним. Шахраї встановлюють додаткові пристрої, що обмежують доступ клієнта до частини грошей, виданих
банкоматом. По завершенні клієнтської грошової
операції, зловмисник забирає готівку, що залишається в trapping-пристрої. Щоб уникнути подібних
інцидентів , фахівці «РЕНОМЕ-СМАРТ» розробили антитрапінговий шатер зі спеціальною заслінкою – захисний пристрій, що унеможливлює
встановлення сторонніх апаратів на банкомат. Ц я
розробка дозволить забезпечити надійність банківських операцій і зберегти клієнтські кошти.
Інноваційна технологія автоматизованого повторного використання внесеної в банкомат клієнт-

На

ОБЛАДНАННЯ

– досить поширена

у світовій практиці, і тепер поступово впрова-

 Кожен

третій АТМ
в Україні від
«РЕНОМЕ-СМАРТ»
 Доставка.
Монтаж. Інсталіція
 Гарантійне
обслуговування

сьогодні серед продуктів компанії

Wincor Nixdorf серії
CINEO з функцією ресайклингу: CINEO C4040,
CINEO C4060, CINEO C4060 (4+4), CINEO
C4080, CINEO C4560, CINEO C4580.
Д ля підтримки стабільної роботи своїх продуктів , компанія «РЕНОМЕ-СМАРТ» займається

СОФТ

вже представлені банкомати

систематичним

моніторингом

працездатності

мережі банківської техніки, діагностування та
віддаленим відновленням елементів , що вийшли з ладу. Інженери компанії надають телефонні
консультацій банківським працівникам у випадку

 40

банків із 7 країн
використовують ПЗ
«РЕНОМЕ-СМАРТ»
 30 розробників
і проектних
менеджерів
 15 років досвіду в розробці банківського ПЗ

виникнення проблем та контролюють виконання
нарядів FLM та SLM.
Сьогодні послугами та рішеннями «РЕНОМЕ-СМАРТ», як компанії-лідера на IT-ринку
України, користуються банки та фінансові організації з країн Європи, А зії та Африки. Успіх для
нас – це можливість відмінно виконувати свою
роботу та постійно самовдосконалюватись , не
боячись інновацій і кардинальних змін.

СЕРВІС
 32

регіональних
представництва в
Україні
 Центр моніторингу
і керування
інцедентами
 Послуги FLM і SLM
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«ЄВРОБУД»&«КОМФОРТ»
ФІНІШ І ЗНОВУ СТАРТ
Творення нової архітектури – одна з
основних цілей, що постали перед фахівцями
будівельного напрямку групи компаній
«РЕНОМЕ». Завершивши один масштабний
проект, одразу розпочинають наступний –
сучасний, неординарний, яскравий.

К

омпанії «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» і
«РЕНОМЕ-КОМФОРТ» – ідеальний професійний тандем. Злагоджена співпраця фахівців компанії
забудовника і компанії по управлінню
та реалізації проектів у сфері нерухомості, дозволяє успішно здійснювати
різноманітні будівельні проекти і формувати красиве архітектурне обличчя
Рівного. Цьогоріч завершується будівництво житлового комплексу «Гетьман Виговський». Квартири у сучасних
багатоповерхових будинках в одному
з престижних районів Рівного вже віднайшли своїх власників.
Відзначити свою 25 річницю група
компаній «РЕНОМЕ» вирішила не лише успішним завершенням будівництва та здачею в експлуатацію квартир
ЖК «Гетьман Виговський», а і грандіозним стартом нового неординарного архітектурного проекту. Житловий
комплекс «Spectrum», запроектований київським бюро «ARCHIMATIKA»,
вирізняється оригінальним архітектурним виконанням. Проектом передбачено застосування передових
технологій, матеріалів і будівельного
обладнання. Приступаючи до робіт,
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фахівці «РЕНОМЕ» поставили високу
планку, досягнення якої потребує щоденних цілеспрямованих зусиль. Гармонія умов міського життя, комфорту
і природи – основна ідея ландшафтної концепції житлового комплексу
«Spectrum». В центрі міського квартального планування – урбаністична
чіткість, гострі кути та прямі лінії.
Робота над проектом відбувалася з
урахуванням розміщення вже існуючих зелених насаджень території.
Тобто по завершенню будівництва нові мешканці матимуть житло у центрі
зеленої зони. З метою створення неповторного вигляду кожного будинку,
архітектори та дизайнери розробили
його індивідуальне планування та надали унікальний відтінок кольорового
спектру. Фасадні рішення комплексу виконано у стилі постмодернізму з
елементами high-tech. Заплановано
будівництво восьми багатоквартирних будинків різних за кольоровою
гамою та формою. Кожен з них матиме
індивідуальний характер та яскраву
оригінальну назву, що вирізнятиме його серед інших – «Сливовий», «Оливковий», «М’ятний», «Шафрановий»,

«Лляний», «Фіалковий», «Ванільний» та
«Медовий».
На вибір клієнтів запропоновано квартири площею 38-44 кв.м. – однокімнатні, 55-70 кв.м. – двокімнатні, 75-90 кв.м.
– трикімнатні, які мають більше двадцяти унікальних планувань. Це дозволить не прив’язуватись до стандарту, а
обрати варіант на свій смак та створити
власне унікальне середовище. Квартири на перших поверхах житлового
комплексу обладнані зручними та просторими терасами, а найвищі поверхи
– антресольними приміщеннями.
Задля гарантії комфорту та безпеки
мешканців, проект передбачає закриту територію з пропускною системою,

де буде здійснюватись цілодобовий
відеонагляд. Зони відпочинку та межі
пішохідних шляхів буде відокремлено
від зон розміщення транспорту. Також
передбачено розвиток розширеної
інфраструктури.
ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» – інвестор і
генпідрядник, має на меті будувати не
елітне, а навпаки, доступне житло. Ця
новобудова сподобається як тим, хто
шукає затишку і комфорту майбутньої
оселі, так і активним людям, котрі живуть в динамічному ритмі та цінують
яскраві моменти життя.
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«РЕНОМЕ-ПАРТНЕР»

БАГАТОГРАННІСТЬ. ЯКІСТЬ. НАДІЙНІСТЬ.
Багаторічний досвід роботи, бездоганна репутація та якісний сервіс дозволяють компанії сьогодні залишатися
лідером галузі виготовлення металопластикової продукції в Україні.
Від початку діяльності ТОВ «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР»
співпрацює виключно з німецькими партнерами – виробниками профілю Rehau та фурнітури
Winkhaus, адже якість вікна починається з комплектуючих. Наші партнери – європейські лідери у
своїх ринкових нішах, відомі своїми ідеями та інноваціями.

Технології
15 років свого існування «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» постійно розвивається, модернізує виробничі операції. В 2011 році інстальовано лінію з виготовлення
склопакетів за технологією, «Теплий край», адже
склопакет займає до 80 % площини вікна і безпосередньо впливає на якість вікон. Термін експлуатації
такого склопакету – понад 30 років. Ймовірність
утворення конденсату знижується більш ніж на
80%, це знижує утворення цвілі, повністю виключається промерзання. В 2015 році придбано нове обладнання для зняття енергонапилення. Правильна
технологія виготовлення енергоскла вимагає зняття тонкого шару напилення по контуру склопакету,
що запобігає утворенню корозії всередині вікна.
Покращується не лише виробництво, а й процеси
установки. «Теплий монтаж» – сучасна європейська технологія установки і герметизації вікон. Вона
дозволяє надійно герметизувати віконні з’єднання,
захистити піну від пошкодження та вологи. Проте
головне в монтажі — це кваліфікація спеціалістів.
Тому компанія щороку проводить навчальні семінари для своїх працівників, за результатами яких
відбувається атестація. Сьогодні на стадії впровадження автоматична система контролю замовлень,
де зафіксовані всі етапи виконання.
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Новітні продукти.
Європейський рівень якості
Поступово споживачі відходять від думки, що на
вікнах потрібно економити. Саме вікна стають
окрасою фасаду будинку, будь то багатоповерхівка чи приватний котедж. Але окрім естетики, вони
повинні відповідати умовам енергоефективності та комфорту в експлуатації. Новий об’єкт – ЖК
«Уютный» в Софіївській Борщагівці, гарно демонструє, які вікна сьогодні хочуть люди. Всі вікна — з
5-тикамерного профілю, мають нестандартну ламінацію та мультифункціональні склопакети. Такі
склопакети взимку не випускають тепло, а в спеку
поверхня скла пропускає сонячне світло, але відбиває тепло і зберігає прохолоду кімнати. Всі без
вийнятку вікна обладнані протизламною фурніту-

рою і мають армування навіть не 1,5 мм, як вимагає
існуючий ДСТУ, а 2 мм.
Сьогодні на віконному ринку мова не йде про унікальний готовий продукт. Кожне замовлення є унікальним, адже поєднує технології і враховує індивідуальні потреби та побажання споживача. Нікого вже
не здивуєш широкою кольоровою гамою ламінації,
люди прагнуть мати додаткові переваги. Приміром
нестандартні за формою та величиною вікна, які
максимально забезпечують освітленість приміщення природним світлом. Рішення – профільна система
REHAU ECOSOL-Design, що збільшує світлопрозору
частину вікна. Для того, щоб візуально «розсіяти»
межі кімнати, але зберегти при цьому затишок – розсувні системи. Конструкція дозволяє засклити стіну
від підлоги до стелі, при цьому забезпечує провітрювання та протизламність. А з точки зору енергозбереження профільна система GENEO – це найкраща
віконна система з конструктивною глибиною 86 мм.
Використання цього профілю дозволяє заощаджувати до 76% енергії. Окрім вікон ТОВ «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР»
є виробником вхідних металопластикових дверей.
Причому пропонується не лише асортимент готових
рішень, а є можливість сворення дверей за унікальним дизайном.

Розгалужена дилерська мережа.
Фірмові салони «Вікнова» є в Рівному, Львові, Новограді, Ужгороді. Дилерська мережа охоплює Західні
області України, хоча проекти виконуються по всій
території держави. Серед наймасштабніших об’єктів,
засклених в області: кінопалац «Україна», обласний
онкологічний диспансер та перинатальний центр, ДП
«Бурштин України», Спасо-Преображенський собор в
м. Кузнецовськ, Рівненська АЕС, культурно-археологічний центр «Пересопниця». Компанія також долучились до розбудови храму Преображення Господнього
Свято-Успенської Почаївської лаври.

Енергозбереження.
Активна соціальна позиція.
Товариство бере участь у програмах з енергозбереження європейського рівня. Під егідою USAID проведено заміну вікон у львівській поліклініці №4, де обслуговується більше 105 тисяч жителів міста. В рамках
проекту «MODEL-CIUDAD» замінили вікна гімназії
«Сихівська» (Львів). Сьогодні товариство працює за
урядовою програмою підтримки енергоефективності, що передбачає відшкодування до 30% коштів, витрачених споживачем на придбання вікон.

Турбота про клієнтів.
З 2015 року співпраця з банком «Львів» дозволяє дилерам та клієнтам ТМ «Вікнова» не сплачувати банківську комісію, а платити виключно за своє замовлення.
Впевненість у власній продукції дозволяє надавати
20 років гарантії на металопластиковий профіль. ТОВ
«РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» приділяє особливу увагу виконанню побажань замовника на усіх етапах спільної
роботи – від консультацій, опрацювання технічного
проекту і надання комерційної пропозиції до монтажу
готових вікон.
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«РІВНЕРИБГОСП»

НОВІ РІШЕННЯ. НОВІ МОЖЛИВОСТІ.
Якість продукту та бездоганний
сервіс завжди були монументальним
кредо компанії. На даному етапі
діяльності ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП»
відкриває для себе нові горизонти
бізнесу.

Рибальство
Хороший рибалка перш за все шукає водойму, де
риболовля виявиться найбільш продуктивною, навіть якщо при цьому потрібно знехтувати комфортом. Найкраще рішення завжди знаходиться зовсім
поруч. ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» надає послуги оренди
водойми і пропонує своїм відвідувачам насолодитися комфортною, результативною риболовлею.

Пляж
Після інтенсивної очистки ставків і дамб підприємства стало можливим адаптувати територію під пляж.
Зручний спуск до води, чисте піщане дно – все, що
необхідно для комфортного відпочинку відвідувачів.

© фото Олександра Харвата

Т
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овариство впродовж 12 років займає лідерські позиції у галузі вирощування і реалізації живої риби на Рівненщині. Процес
роботи відбувається під наглядом кращих
фахівців ветеринарної медицини, котрі, з допомогою лабораторних досліджень, контролюють стан здоров’я риби. Кожна партія реалізується після отримання ветеринарного
свідоцтва, яке є гарантом якості. У ставках
підприємства вирощують коропів, товстолобів, яких реалізовують в Україні під торговою
маркою «Понебельська риба». Кращий продукт та бездоганний сервіс — це основа роботи товариства «РІВНЕРИБГОСП».
На сьогоднішній день, у час кардинальних
змін та непересічної потреби до інновацій,
компанія перебуває у стані активного пошуку нового для себе. Одним з перспективних
напрямків розширення діяльності може стати
рекреаційний бізнес. Потенціал території в
поєднанні з вигідним транспортним сполученням є важливою передумовою його розвитку. Наразі активно розгядаються можливості реалізації компанії у цій сфері.

Пікнік
На території планується обладнати пікнік-зони, де
можна орендувати альтанку з мангалом або ж просто розташуватися у зеленій зоні. Відпочинок на природі біля води, шашлик, активні ігри – такий пікнік
неодмінно принесе масу позитиву та залишить найприємніші спогади.

Альпіністські
розваги
На невеликій площі поміж дерев змонтують систему
дерев’яних платформ, канатів, драбин та переходів,
які потім закріплять над землею. Це не лише цікаве дозвілля, а й спосіб випробувати свої спортивні
навички, кмітливість і логічне мислення. Такий вид
спортивних розваг розрахований на усіх, хто полюбляє активний відпочинок.
«РІВНЕРИБГОСП» – перспективна компанія, що не
стоїть на місці. Реалізовуючи себе у нових галузях,
за посередництвом правильної стратегії, поступово
здійснює вдалі проекти і досягає успіху.
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«1С». Професійна
підтримка для бізнесу
Компанія-лідер рейтингу «1С»
в Рівненській області.
Ми гарантуємо клієнту якість
сервісу і найкращий результат
впровадження системи обліку.

«РЕНОМЕ-СМАРТ» з 1999 року має статус
франчайзі розробника програмного забезпечення для бізнесу «1С». На даний час компанія
також має статуси «Центр Сертифікованого
Навчання» та кандидат на отримання статусу
«Центр компетенції виробництва».
Впродовж всього часу своєї діяльності працівникам відділу довелось працювати із різними поколіннями систем 1С:Підприємство –
від версії 6.0 до версії 8.3. З кожним роком
вони стають все складнішими, охоплюють
все більше процесів функціонування підприємств. Насьогодні роботу побудовано
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на основі системної платформи «1С: Підприємство 8». Ця розробка є досить гнучкою у
впровадженні, що дозволяє адаптувати її
під потреби будь-якого бізнесу, враховуючи
усталені внутрішні бізнес-процеси. Послуги
компанії у напрямку «1С» – це продаж, розробка та впровадження комплексних систем
автоматизації, сервісне обслуговування програм, консультації по впровадженню ERP-систем, а також сертифіковане навчання. Лінійка
систем «1С: Підприємство 8» включає в себе
близько 20 стандартних універсальних, галузевих і спеціалізованих рішень.
На сьогоднішній день компанія має успішний
досвід впровадження ERP-систем для виробництв різних галузей економіки, торгових підприємств, бюджетних організацій.
З усієї лінійки програм «1С:Підприємство 8»
в Україні є лише один продукт класу ERP –
«1С:Підприємство 8 Управління виробничим
підприємством для України». Перше впровадження цього продукту було здійснено в
групі компаній «РЕНОМЕ» в січні 2010 року. Це
стало першим важливим досвідом компанії у
цій сфері.

Успіх впровадження на 100% залежить від компетенцій команди проекту – від з’ясування потреб замовника і вибору програмного продукту, до кваліфікованої
адаптації і допрограмування вибраної системи. Без
постійного підвищення кваліфікації, удосконалення,
набуття успішного досвіду неможливо втримати лідируючі позиції. Основним правилом для всіх працівників відділу є отримання сертифікатів фірми 1С, які
гарантують високий професіоналізм у вказаній сфері.
На даний час компанія «РЕНОМЕ-СМАРТ» має найкращі показники в регіоні по кількості успішних проектів
консалтингу та автоматизації.

8 сертифікатів
«1С:Спеціаліст» та
«1С:Спеціаліст-консультант»

Понад 100 успішних
проектів впровадження
ІТ-систем на підприємствах

5 сертифікатів
«1С:Викладач»

Навчальні курси «1С»
«РЕНОМЕ-СМАРТ» – єдиний представник «1С» у регіоні, що проводить колективні та індивідуальні сертифіковані навчання в межах програмного продукту
«1С:Підприємство 8 Управління виробничим підприємством для України». Впродовж навчального терміну
слухачі вивчають можливості та функціонал програм
«1С». Курси відбуваються в групах до десяти учасників у форматі круглого столу. Програма передбачає
виконання теоретичних та індивідуальних практичних
завдань. По завершенню навчання слухачі складають
іспити на отримання кваліфікаційного сертифікату.
У 2015 році основною ціллю компанії «РЕНОМЕ-СМАРТ»
за напрямком 1С є вивчення запитів ринку консалтингових послуг та їх задоволення, з метою ствердження
себе як одного з лідерів на ринку Західної України.

Перші з-поміж п’яти
фірм-франчайзі
в Рівненській області.

20 сертификатів
«1С: Професіонал»
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КОРПОРАТИВНІ СОЦІАЛЬНІ
ПРОГРАМИ
Благодійна діяльність

Грантові програми

ОБ’ЄДНУЙМОСЬ ЗАДЛЯ ДОБРИХ СПРАВ

«Зелена компанія»

Допомога
військовим

Інвестуємо
кошти та сили у
покращення якості
дитячого життя і
здоров’я
Керуємося
концепцією 3GR:
зменшуй, повторно
використовуй,
перероблюй

Долучаємось
до культурного
життя Рівного.
Спонсорська
підтримка музичних
та спортивних
заходів

Розширюємо
світогляд
дітей, сприяємо
зваженому вибору
професії в
майбутньому

Профорієнтаційна програма
для школярів «Майстри нашого міста»
18

Спонсорство у сфері
культури та мистецтва
19

WITHIN UKRAINE:
РАЗОМ ДО ВЕРШИНИ
Серпневі вихідні в Карпатах.
Серпень для групи компаній «РЕНОМЕ» розпочався
мандрівкою до карпатських гір. У рамках
святкування 25 річниці діяльності компанії учасники
подались у мальовничі Карпати подолати найвищу
гірську вершину України і встановити там
корпоративний прапор. Подорож тривала
впродовж трьох днів і у ній взяли участь 48
працівників компанії.
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Мандрівка розпочалася легко та весело – в
дорозі сміялися, спілкувались, співали пісень.
Навіть дощ, який розпочався на шляху до Ворохти, не зміг налякати нас і відбити бажання
провести приємний вечір біля вогнища у
дружньому колі.
В суботу зранку погода поліпшилась, ми сіли
в автобус і, перетнувши контрольно-пропускний пункт Карпатського національного
природного парку, попрямували до урочища Заросляк біля підніжжя найвищої гори
України. Сходження на Говерлу, а тим більш
спуск з неї, навіть за хорошої погоди, потребує гарної фізичної підготовки. Попри
складність сходження, серед нас знайшлися
рекордсмени, які змогли підкорити вершину
за півтори години. Для тих, хто йшов у гори

вперше, ця корпоративна альпініада виявилась справжнім випробуванням. Дорога була
нелегкою, проте краса, яку можна побачити
з вершини, безперечно вартує усіх зусиль,
затрачених на її подолання. Панорама, що
відкривається згори, перехоплює подих і
заворожує. Подолавши останні переможні
метри гірської висоти, учасники підняли над
головою корпоративний прапор та зробили
кілька яскравих світлин на тлі заворожуючих
карпатських краєвидів. Сходження і повернення до наметового табору зайняло нашій
туристичній групі близько восьми годин
пішого маршруту. Повертались до табору
складнішим шляхом, долаючи круті схили,
дорогою натрапили на невеликий гірський
водоспад та розлогі галявини чорниць. По
поверненню до наметового містечка, настав
час довгоочікуваного відпочинку та смачної
вечері. В неділю вранці, поснідавши, ми згорнули табір, і вирушили додому.
Ці три дні стали для працівників компанії
справжньою пригодою, впродовж якої
вони насолоджувалися свіжим гірським
повітрям, непересічною гірською
красою і активним відпочинком на
природі. Ця поїздка залишила багато позитивних вражень, яскраві
спогади та веселі фото. Мандруємо
Україною разом!
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