
Икономическа ефективност 
и Облачни услуги
ERP системи в модерния бизнес

Началото на септември си личи и по времето, улиците се пълнят 
с  хора и коли, а компаниите започват да се суетят около очак-
ваните напрегнати есенни месеци. Много от тях планират заку-
пуване и внедряване на ERP софтуер и това поставя финансите 
им под напрежение, а всеки разход трябва да бъде взет отнякъде, 
планиран в бюджета и изработен от компанията. 

В това отношение закупуването на професионален ERP софтуер е 
сериозен разход. Но не винаги. 

Какви са начините да внедрите в компанията си модерен и ефек-
тивен софтуер, от утвърдена компания, като запазите разходите 
в рамките на здравия разум? 

Облачни услуги
Нека веднага да видим, какви са най-големите разходи, които се 
оптимизират, ако ползваме ERP софтуер, като облачна услуга:

1. сървъри и тяхната поддръжка. Не е ясно кое е по-скъпо – да 
закупите сървърите или да успявате да ги поддържате след 
това. Квалифицираният персонал, който да осъществява тази 
поддръжка струва скъпо. За радост този разход може да бъде 
оптимизиран, чрез облачните услуги, които предлагат достав-
чиците на ERP софтуер. 

2. сигурност при възстановяването на данни. Елиминирате всякак-
ва възможност да загубите данни и съответните потенциални 
разходи свързани с тяхното възстановяване. За пример нашата 
компания ползва най-модерните Центрове за данни в България 
и информацията на нашите клиенти е 100% възстановяема. 

3. сигурност на данните. Криптираната връзка дава сигурност, че 
няма да има неоторизиран достъп до вашите данни. Отпадат 
разходите и времето, което ще похарчи вашият персонал, за да 
осигури защитата на данните на локалните компютри и сървъри.

4. няма локални инсталации на компютрите в компанията. Слу-
жителите ползват софтуера през уеб браузър, съответно мо-
гат да го ползват от всеки компютър и навсякъде, без локална 
инсталация. Отново се спестява време и пари.

5. бърза интеграция на нови модули. Ако ви потрябва нов модул 
на софтуера той не се инсталира по локалните компютри а 
централно от доставчика на софтуера и това става бързо и 
без загуба на време. 

Има и много други ползи, но тези са директно свързани с ефек-
тивността. 

сОфтуер, катО услуга (SaaS)
След време този вид ползване на софтуер ще стане обичайно нещо, 
по простата причина, че е значително по-ефективен от обичайно-
то, стандартно закупуване на софтуер. 

какви са директните пОлзи за кОмпаниите?
1. плащате разумна месечна вноска, която е постижима за бю-

джета ви, вместо да отделите веднага (или на части) голяма 
сума, за да придобиете страхотен, но скъп софтуер. По този 
начин професионалният софтуер става достижим за много по-
голям кръг от компании.

2. Обновявани и нови версии. Знаете, че всички обновявания, нови 
версии и нови функционалности се заплащат допълнително....
но не винаги. 

за пример, ако ползвате Zeron/V4 във варианта му като услуга, то 
вие ще получите всичко това (или повечето от него) безплатно, 
веднага и без локална инсталация. Харесвам модерните времена...

Колко силни са тенденциите в ползването на тези две услуги, при 
професионалния ERP софтуер?

Мога само да кажа, че Елит Софтуер планира към 2018 година  да 
има само клиенти на Облачни услуги, които ползват софтуера като 
услуга (SaaS), като локалните инсталации ще останат като редки 
изключения за тези клиенти, които имат огромна инфраструктура 
и възможности да я поддържат. 

запОвядайте в бъдещетО!
Облачните услуги не са нещо съвсем ново или много непознато. 
Подобни начини за ползване на софтуера се предлагат от почти 
всички голями производители на ERP софтуер. Но ние в Елит Соф-
туер ги правим добре!

Ако имате интересни въпроси или просто неизяснени теми ще ни 
бъде приятно да се свържете с нас, за да ги дискутираме и на-
мерим тяхното решение.

Пламен Боев, CEO, Елит Софтуер
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