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ВВсичко свързано с прилагането 
на ERP системи е сложно. Лесната 
част минава, когато си планирал 
придобиването на подобна система 
и си я закупил, но сега софтуерът 
трябва да „оживее“, да заработи и 
да започне да носи полза за твоята 
компания.

Внедряването е продължите-
лен процес, който, да си признаем 
честно, е труден за клиентите и 
полезното действие на ERP систе-
мата зависи и от тях, и от опита 
на производителя/внедрителя на 
системата. Прегледът и настрой-
ката на софтуера към оперативни-
те процеси в компанията изискват 
практика, възможности на систе-
мата и огромен опит на хората, 
които го правят.

Тук трябва да добавя  
два детайла:
Настройката на ERP софтуера за-
виси и от неговите възможности 
да се адаптира към изискванията на 
компанията (това не всеки софтуер 
го може)

Компанията получава възмож-
ност да прегледа работните си 
процеси (защото така или иначе 
го прави) и да ги коригира към по-
висока ефективност и бързина.

Потребителите са наясно с тези 
проблеми и затова казват: „Дайте 
ни добрата практика...“ Годините 
внедряване, познанието на различ-
ни индустрии и компании ми позво-
ляват да преобразувам „добрата 
практика“ в по-полезното: „Ние 
знаем как не се прави...“

Често срещани проблеми  
при внедряване  
на ERP софтуер
Независимо дали грешката се до-
пуска в периода преди покупката на 
софтуера или в процеса на внедря-
ване, една от основните грешки на 
потребителите е при формулиране 
на целите.

До момента на покупка или дори 
до внедряването хората не са се 
замисляли в дребни, дребни детай-
ли какво, как и къде ще прави този 
софтуер. Тук могат да се пропуснат 
важни неща, а да се обърне внимание 
на дребни такива, които да отне-
мат време и ресурси на клиента.

Ограничаване  
на желанията
Често при писане на плана за внед-
ряване (има такъв план, в който 
всичко е разписано в детайли) хо-
рата се опитват да прогнозират 
и предвидят всичко, което би им 
потрябвало в следващите 15 годи-
ни (примерно).

Това е грешка – технологиите се 
променят толкова бързо и прогно-
зата за дългосрочни периоди е поч-
ти невъзможна.

Последствия

#1 Затруднява се мениджъ-
рът на проекта да фор-

мулира и проследи резултата.

#2 Програмирането на не-
съществуващи процеси 

води до невъзможност за тества-
нето им.

 Ние знаем как  
не се прави, или малко 
за добрите практики 
на компаниите

#3 Увеличаване на цената. В 
общия случай това пре-

връща хубавия и стегнат проект в 
тромав и  скъп гигант.

Как можем да избегнем това
Най-накрая стигнахме и до „добра-
та практика“ и до това как не се 
правят нещата. Дългогодишният 
опит на вашия доставчик и негово-
то отношение към проекта ви е от 
първостепенно значение. Вярвайте 
на вашите консултанти – те са хо-
рата, с които да работите като 
колеги, за да постигнете на само 
най-добрия, но и най-ефективния 
резултат за вашите нужди. В наша-
та практика сме внедрявали Zeron 
ERP в толкова много различни ком-
пании от почти всички индустрии, 
че предварително имаме идея какво 
да направим и как да го направим 
най-добре.

Изборът на софтуер също е от 
решаващо значение. В последните 
години технологиите направиха фи-
нансово достъпен професионалния 
ERP софтуер не само за компаниите 
гиганти, но и за всяка средноста-
тистическа компания. Важното е 
да изберете такава технология и 
софтуер, които ще се адаптират 
към процесите на компанията ви, 
а няма да карат вашите служители 
да променят стила си на работа и 
да се адаптират към софтуера.

Ясното знание какво точно ви 
трябва, къде отивате и какво ис-
кате да постигнете ще ви помогне 
да го постигнете без излишни раз-
ходи и по най-бързия и ефективен 
начин. Определете целите си и ги 
разкажете на консултанта си и той 
ще ви спести пари.

Всички сме наясно с тези въз-
можности и опасности, но някак в 
забързаната работа и трудния ден 
не им отделяме голямо внимание. 
Затова и част от нашата работа 
на консултанти в сложния и ин-
тересен свят на ERP системите 
е постоянно да ви обръщаме вни-
мание на това.
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