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Както и ежедневието ни, така и работните процеси стават все 
по-сложни, комплексни и започваме да „тичаме“ след тях, опит-
вайки да прочетем, осмислим, успеем с купищата информация, 
която се струпва върху нас. Опитваме се да направим бизнеса си 
по-модерен, по-конкурентен и по-печеливш в лудницата на пазара, 
което не винаги ни се отдава. Много неща остават намерения, 
които да осъществим „когато имаме време“. 

Всичко оПира до технологии и хора, които да работят с тях. 

Тук идва моментът да споменем и BI функциите на ERP софтуера. 
И докато ERP софтуерът е жизнено важен за повечето компании 
и вкарва ред и удобство в редица области от фирмения живот, 
то BI е тази страна на софтуера, която ни дава възможност да 
осмислим, обобщим, да получим в реално време цялата ни необхо-
дима информация.

ПолучаВане-осмисляне-анализ-Взимане на решение

Това е простата логика на взимането на решение в една компания 
и ако това става и бързо/навременно, то тогава тази компания 
има пазарно предимство. 

Започнахме да разработваме Business Intelligence функциите на 
нашата ERP система още със самото начало на разработката на 
Zeron V/4. Още тогава бяхме наясно, че системите за получаване, 
показване и анализ на информацията имат страхотно бъдеще. В 
момента,  в който един мениджър започне да използва модул за 
бизнес анализи, той няма да може да си представи бизнеса си без 
него. Нещо като климатика в колата и също толкова страхотно. 

с какВо можем да се ПохВалим сега? докъде стигнахме В 
разВитието на ERP софтуера  ни?

След последните промени, които направихме в BI модула на Zeron 
V/4, вече сме конкурентни на най-добрите образци в бранша. По-
криваме всички BI елементи: BI дашбордове, BI pivot grid справки, 
KPI (Key Performance Indicators) и всички елементи, които правят 
от нашата система незаменим помощник на мениджърите от 
всяко ниво, в следене на ключовите елементи от бизнеса – цели, 
състояние на целите, отговорности  и т.н. 

разбирам колебанието на потенциалните потребители на ERP 
системи и въпросите им, от кого и от какъв доставчик да си ку-
пят софтуера. При всички случаи това е дългосрочна инвестиция, 
в която човек трябва да е внимателен и прецизен.  Със сигурност, 
обаче, мога да кажа, че възможностите на Zeron/V4 са не само на 
равнището на най-добрите продукти на международни компании 
в бранша, но и често ги надминават. 

Големият плюс при нас е, че BI модулът е интегриран в основна-
та ERP система. При другите той се закупува отделно и трябва 
да се интегрира с основната система.

При нас имате един доставчик и на BI и на ERP, при другите има-
те - два доставчика с две отделни такси, 2 отделни отдела за 
поддръжка и т.н.

Радостното за нас е, когато покажем някои от възможностите 
на софтуера и видим учудването и отличната реакция на нашите 
клиенти. Това оправдава дългите дни и нощи на работа и усилия-
та, вложени в продукта. 

как да надградим ERP системата си с BI модул/функции. 
много ли Време и  ресурси отнема тоВа? 

Това е най-често задаваният въпрос, който чуваме от нашите 
потребители. Основните  BI справки и дашбордове са заложени 
и работят в Zeron. Чрез системата ни за къстъмизация вашите 
специфични дашбордове могът да бъдат добавени  само за някол-
ко дни. Значи отговорът е, че това става сравнително лесно и не 
отнема много време.

Другият често задаван въпрос е как потребителите могат да 
изпробват BI функциите на Zeron. Тук нещата са пределно прости 
– свържете се с наш консултант и ние ще ви дадем тестов он-
лайн достъп. Все пак не искаме да пазим в тайна продукта, който 
харесваме и в който влагаме толкова усилия.
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