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Інформаційно-технологічний супровід (ІТС) – це комплексна підтримка 
облікових систем, яку методисти і розробники програм "1С:Підприємство" та 
партнери-франчайзі надають користувачам програм "1С:Підприємство". 

Підтримка надається при укладенні користувачем договору інформаційно-технологічного супроводу 
(ІТС) з партнером-франчайзі. 

Після покупки програми «1С:Підприємство» користувач має право на пільговий супровід по одній з 
вибраних схем: 

 три місяці пільгового супроводу без додаткової оплати; 

 чотири місяці пільгового супроводу без додаткової оплати при укладанні договору ІТС на 12 
місяців за ціною 8 місяців. 

Подробиці Ви можете уточнити у партнера-франчайзі, який продав Вам програму. Скористатися 
пільговим супроводом можна протягом трьох місяців після придбання програми. 

Що таке  інформаційно-технологічний супровід 

Сервіси ІТС разом з послугами партнерів складають велику систему супроводу, яка забезпечує 
сучасну і надійну підтримку користувачів і комфортні умови роботи з програмами «1С:Підприємство». 

Сервіси ІТС дозволяють отримати легальні оновлення (релізи, версії) програм «1С:Підприємство», 
підготовити, перевірити та здати регламентовану звітність через Інтернет, обмінюватися 
електронними юридично значущими документами, консультуватися у аудиторів і багато іншого. 

Всі сервіси ІТС представлені на порталі інформаційно-технологічного супроводу portal.1c.eu. 

Партнери-франчайзі допомагають підключити і налаштувати сервіси, навчають роботі з ними, 
проводять регламентні роботи з оновлення та обслуговування програм, налаштовують програми 
«1С:Підприємство» під потреби користувачів, надають інші послуги з супроводу. 

Ви можете підібрати сервіси ІТС і послуги партнерів-франчайзі у різних комбінаціях, залежно від своїх 
потреб. 

Як отримати пільговий супровід? 

Для того щоб отримувати пільговий супровід, необхідно не пізніше трьох місяців з моменту придбання 
програми укласти договір інформаційно-технологічного супроводу з партнерами-франчайзі 
(http://its.1c.ua/db/aboutitsu#content:20:1:issogl1_kupon). 

Типові умови експлуатації програм "1С:Підприємство" 

Інформаційно-технологічна підтримка рівня ПРОФ без додаткової оплати на період пільгового 
супроводу надається тільки у разі експлуатації програми в типових умовах: 

1. Використання типової конфігурації «1С:Підприємство». 

2. Час проїзду від офісу партнера до офісу користувача на громадському транспорті не перевищує 
однієї години. 

3. Роботи із супроводу «1С:Підприємство», здійснюються для одного програмного продукту, для 
однієї інформаційної бази, на одному робочому місці користувача. 

Продовження обслуговування після закінчення пільгового періоду 

Після закінчення пільгового періоду супроводу для отримання офіційної підтримки, послуг із 
супроводу та доступу до сервісів необхідно укласти договір ІТС з партнером-франчайзі 
(its.1c.ua/zakaz). 

Умови супроводу програмних продуктів «1С:Підприємство» опубліковані на сайті 
http://1c.ua/support/how_get.php. 

Вибрати партнера для супроводу 

Супровід користувачів програм «1С:Підприємство» здійснюють всі партнери-франчайзі. 

Договір ІТС рекомендується укласти з сертифікованими Центрами супроводу, Сертифікованими 
сервісними партнерами або з провідними партнерами-франчайзі вашого регіону. 

Центри супроводу та Сертифіковані сервісні партнери надають всі види консультаційного та 
технологічного обслуговування користувачів програм «1С:Підприємство» за єдиною технологією 
супроводу користувачів, що підтверджується відповідним сертифікатом (its.1c.ua/partners). 


