
ERP софтуер и темата  
за облачните услуги
Смартфоните постоянно се усъвършенстват, а употребата им за 
всякакви цели постоянно се разширява. Дори и сега се налага, като 
се приберем след някоя екскурзия, да сваляме снимките си от те-
лефона, защото паметта му се е препълнила. Много скоро това ще 
остане в историята, а снимките можем директно да качим в Drop 
Box, Google Drive или някоя от многото облачни услуги.

Облачните услуги са бъдещето в съхранението и обработката на 
данни. 

Всичко, което улеснява потребителите  е обречено на успех и знаей-
ки това компанията ни влага значителни ресурси в разработката и 
въвеждането на облачни услуги. Тенденцията не е нова, като всички 
по-големи производители на ERP софтуер разработват и предлагат 
подобни услуги, но както е и в много други области една иновативна 
услуга първо трябва да докаже полезността си и да спечели доверието 
на клиентите, а това отнема време. В България предлагането на ERP 
софтуер, като облачна услуга тепърва се развива, но тенденцията е 
категорична и това е посоката, в която ще вървят индустрията и 
предпочитанията на потребителите.

Как реагират клиентите на ERP софтуера, предлаган като облач-
на услуга?

Нека да кажем, все по-добре и позитивно. Хората разбират прие-
муществата на тези услуги, но просто им трябва време, за да ги 
приемат. ERP софтуера и темата за съхранението и обработката 
на чувствителни за компаниите данни винаги е била деликатна и 
приемането на нещо ново в тази област изисква време. 

Практиката на Елит Софтуер показва, че малките компании, които 
имат нужда от ERP софтуер имат опасения свързани със сигурността 
на данните. Тук е моментът да кажем, че всички сериозни доставчици 
на ERP софтуер, ползват услугите на огромни data центрове (и ние в 
това число), с многократна резервираност на свързаността, сигур-
ност, производителност и т.н., което дава огромни възможности 
на малките компании, за ползване на професионална услуга, каквато 
те иначе не биха имали.

Средните до голями компании, които нямат собствени IT отдели, 
оценяват много реално плюсовете на подобна услуга, като те са и 
клиентите, които най-лесно и бързо се приспособяват към подобен 
тип услуга.

Много голямите компании, които имат собствени IT отдели, създа-
дена инфраструктура, закупени сървъри и много други системи все 
още (в болшинството си) предпочитат традиционното закупуване 

на ERP софтуер, но е въпрос на време и там тази тенденция да се 
промени. Просто при техните мащаби спестяванията могат да бъ-
дат много големи и е въпрос на време да променят навиците си.

Мога да обобщя ситуацията със следното изречение  – Локалната 
инсталация става демоде.

Какви са предимствата на облачните услуги?

Нека изброим главните предимства на облачните услуги, за да изя-
сним напълно картината:

1. Нямате инвестиция в сървъри и тяхната поддръжка

2. Нямате инвестиция свързана с администрацията на тези сървъри

3. Достъп през уеб браузър, от всяка точка, в която имате интернет

4. Сигурна, криптирана връзка, която 100% гарантира сигурността 
на вашите данни

5. Сигурност при възстановяването на данни

6. Липса на локални инсталации и свързаните с това не удобства по 
компютрите на служителите ви

7. Гъвкавост при поръчка на нови модули на ERP системата и по-
голяма бързина, при тяхното внедряване

8. Можете да спестите още повече от бюджета, ако ползвате соф-
туера и като услуга (SaaS – software as a service)

Понеже сигурността е важна тема за всички компании, мога да от-
бележа, че SSL връзката е с 4096 битов ключ, което е значително 
по-сигурно от това на много от банките, предоставящи интернет 
банкиране. 

Тенденцията за нашата компания е до 2018 година да имаме само 
клиенти на облачни услуги, ползващи продукта ни Zeron, предимно 
като услуга (SaaS). Локалните инсталации ще останат в много редки 
случаи, за тези клиенти, които имат огромна вътрешна инфраструк-
тура и възможностти да я поддържат.

Заповядайте в Бъдещето!

Облачните услуги не са нещо съвсем ново или много непознато. По-
добни услуги предлагат всички големи доставчици на ERP софтуер. 
Но ние, в Елит Софтуер ги правим добре. 

Ако имате интересни въпроси или просто неизяснени теми, ще ни 
бъде приятно да се свържете с нас, за да дискутираме вашите про-
блеми и да търсим решения за тях. 
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