
Хайде да опитаме с по-обикновено обяснение на ERP системите. 
Обикновено те са скучни, скъпи, трудни за внедряване, НО....всич-
ки тези неща се възместяват с лихва от едно тяхно свойство 
– дават уникална информация. Това е  първата и най-важна задача 
на този софтуер – да ви предостави всички мотиви за взимане 
на важни решения относно вашата компания и нейното развитие.

Виждал съм Кен Блок да кара и с превръзка на очите, но това е по 
силите на малко хора. Затова е добре  компаниите  да шофират 
по магистралата на пазара, имайки цялата възможна и достъпна 
информация – вие ще виждате препятствията, завоите и най-ве-
че конкурентите, които се опитват да ви отрежат от състеза-
телната права. 

Втори постулат на информацията – Информацията се разчита 
по един начин, когато е в таблици, и съвсем по друг, когато е 
визуализирана в някакъв вид графики. Знаем, че професионалните 
ERP системи са в състояние да предоставят огромна планина от 
информация, но когато тази информация може да бъде избрана 
(от вас) в подходящите рамки, обеми и е визуализирана в графики, 
то тя може да ви обясни много неща, които се случват в компа-
нията ви, а също и да ви посочи лесния път за по-нататъшното 
развитие. 

Когато в началото на годината с колегите ми започнахме да раз-
работваме нова функционалност на Business Intelligence (BI) моду-

ла на Zeron V/4, знаехме, че резултатът за клиентите ни ще бъде 
голям, но още след първите бета-тестове вече знаехме, че сме 
постигнали WoW ефект. Какво всъщност направихме?

В новата версия  на Zeron – 2016.4 внедрихме две важни неща:

1. Нов "BI център" (Система за бизнес анализи чрез табла/
dashboard) 
2. Ключови Индикатори за Ефективност (Key Performance 
Indicators - KPI)

Новата система за анализи чрез dashboards табла е последният 
писък на модата в областта на бизнес анализите. Чрез избираеми 
комбинации от данни и графики вие може да виждате най-важни-
те данни за вашата компания. Какво означава, че графиките са 
интерактивни? Чрез кликване на всеки отделен компонент вие 
можете да променяте останалата част от информацията, при-
състваща на таблото:

Купищата информация вече не ви заливат с трудната логика на 
таблиците от цифри, а се подрежда в избран от вас порядък и 
визуализирана по начин, който ви дава лесен и приятен начин на 
възприятие. 

Когато демонстрирахме тези възможности на подбрани клиен-
ти, с които да проведем тестове, ефектът беше огромен. При 
големите, професионални ERP системи, клиентите винаги имат 
бележки, искания и желание за промяна на софтуера, което не ста-

ва лесно. Сега обаче реакцията на хората беше отлична и инте-
ресът към тези функции – огромен. Звъняха ни по телефона и ни 
питаха кога ще приключим тестовете и ще могат да го ползват 
в реалната им работа. Това вече е факт и от няколко дни новата 
версия на Zeron V/4 работи. 

Ключовите индикатори за ефективност, или от английски Key 
Performance Indicators - KPI, са ценна система за поставяне на 
цели и проследяване на изпълнението им. Мислете за KPI като за 
вид бюджет, при който вие казвате какви цели си поставяте, на-
пример за продажбите, след което казвате кои търговци отгова-
рят за различните видове продажби.

За това ние ги добавихме в Zeron V/4. Разбира се, следенето и кон-
фигурацията на KPI се осъществяват чрез новия BI център, като 
визуализацията на данните е на същото отлично ниво, както и 
другата функционалност. 

Как това е реализирано в конкурентните ни професионални ERP 
системи? Този въпрос вълнува всеки потенциален потребител на 
тези сложни системи...

В повечето случаи това става чрез интеграция на допълнителен 
софтуер, от различен доставчик. Това дава допълнителни въз-
можности на ERP системите и допълнителна стойност в очите 
на клиента. Сами можете да се досетите, че два доставчика, на 
два различни и сложни софтуера не могат да работят гладко и 
винаги има проблеми при ползването на данните, забавяне на да-
нните във времето и други подобни трудности. 

Затова и нашата цел беше да предложим на клиентите на Zeron 
V/4 тези възможности, като част от софтуера, която да им 
спести всички трудности, бюджет и забавяния във времето. 

Пламен Боев, CEO, Елит Софтуер

ВълнуВащият ноВ сВят на информацията
Или как BI функциите на ERP системите могат да направят деня ви интересен

Повече информация за тези промени можете да намерите на уеб сайта ни www.zeron.bg, и се надяваме и на вашите отзиви, относно новите възможности на нашата ERP система. 


