
Облачните услуги са 
достъпни за всички

В ДЪЛГАТА МИ практика като разработчик на професи-
онален софтуер за управление на бизнеса съм говорил 
с много потребители по различни аспекти, които ги 
вълнуват. Те са свързани с функционалността, цената, 
внедряването, поддръжката и още много въпроси, кои-
то пряко засягат техния бизнес и неговото развитие.

И разработчиците, и потребителите на ERP софтуер 
трябва да са наясно, че внедряването на подобна систе-
ма е много сериозна, но и необходима стъпка в съвремен-
ния и много конкурентен икономически живот.

Какви са две от най-сериозните заблуждения, 
които срещам често в практиката?
•	 Цената е непосилна.
•	 Мога да мина и без това.

Да, имаше времена, когато и мобилните телефони 
бяха непосилни за повечето хора, също така и повечето 
хора живееха прекрасно и без тях. Прогресът променя 
нещата много бързо и кардинално и често хората изо-
стават от него.

Съвременната бърза, умна и безмилостна конкурент-
на среда изисква компаниите да имат цялата информа-
ция за бизнеса и да я ползват по предназначение – да я 
преглеждат, анализират и взимат съответните реше-
ния.

Ключов компонент на тези среда е професионалната 
система за управление на бизнеса и искаме или не, но 
трябва да започнем да мислим за нея като за задължи-
телно условие в съвременната компания.

Защо цената е възможна и каква е връзката на 
облачните системи с нея?

Все още понятието „облачни услуги“ е доста мъгля-
во за повечето потенциални потребители и ролята 
на компаниите е да обясняват и помагат на хората да 
разберат и ползват тези услуги. На достъпен език и в 
нашия случай „облачна услуга“ означава, че вие можете 
да ползвате Zeron ERP, инсталиран и настроен за вас, 
който обаче е качен на наши сървъри.
•	 Спестявате пари от закупуване на сървъри.
•	 Спестявате пари и работни места, от поддръжката 

на сървърите.
•	 Спестявате пари и усилия от постоянната грижа за 

сигурността на вашата информация.
•	 Гъвкаво увеличавате или намалявате работните мес-

та, които ползват ERP софтуера.

•	 Спестявате време и средства от по-лесната под-
дръжка на самия ERP софтуер.
Всяко нещо, което е изгодно за компанията, необходи-

мо за бизнеса и възможно за финансовия бюджет се при-
ема от мениджърите и къде по-лесно, къде по-трудно 
започва да се налага.

Пътят на ERP системите като задължителен компо-
нент на бизнеса вече е започнал.

Нека отделя и още малко време на цената. Ако се полз-
ват едновременно облачни услуги и услуги от типа SaaS  
(Software as a Service), цената, която плащат компании-
те, става още по-изгодна.

Нека да обобщя със следното – отминаха времената, 
когато професионалната ERP система беше малко дос-
тъпна и привилегия само на много богати и големи ком-
пании. Тя вече е възможна за всяка работеща средноста-
тистическа компания. И това е добре. Прогресът прави 
качествените неща достъпни за всеки.

Защо ви е необходима ERP система?
Темата е огромна и по нея е говорено ужасно много. Ще 

се опитам да изложа няколко очевидни неща, които мо-
гат да нарастват или намаляват спрямо спецификите 
на вашата компания.
•	 Анализ на продажбите

Вие винаги трябва да знаете какво се продава, защо, 
на каква цена, каква е печалбата ви от него, какви са на-
личностите, слаби и силни периоди на продуктите и т.н. 
Както и обратните неща – какво не се продава и защо.
•	 Анализ на търговците

Кой се справя добре с продажбите, какви отстъпки 
дава, как всеки изпълнява плана за продажби.
•	 Анализ на наличностите

Никой не иска да има поръчки, а в склада му да няма 
стока. И обратното – пълен склад с непродаваема сто-
ка. Как ще разберете кога е дошло време за промоции на 
определени продукти?
•	 Процеси и дисциплина

Процесите, които са онагледени много ясно, с ясно 
разписани персонални отговорности, внасят дисципли-
на и спокойствие сред служителите ви. Всеки знае какво 
и кога трябва да направи. Отпадат напрежението и не-
яснотата. Това е незаменимо за вашата компания.
•	 Ясен документооборот

Приключвате с хилядите листчета, които някъде са 
се загубили и не е ясно какво и къде се намира или трябва 
да го търсите из десетки папки.

Обобщение
Една кратка статия не е достатъчна да изясним ясно и коректно всички аспекти 

на това, защо съвременните ERP системи са много необходими на компанията ви или 
защо съвременните ERP системи са достъпни за компанията ви.

Винаги можете да посетите сайта ни www.zeron.bg за повече информация или 
просто да ни се обадите (на сайта може да намерите подробните ни контакти), за 
да обсъдим необходимостите и възможностите на вашата компания и да ви дадем 
честен и професионален съвет.

www.zeron.bg
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