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ERP iz oblaka? Zakaj pa ne!
Danes v svetu IT velja, da so
proizvodna podjetja eden
temeljnih kamnov za lokalne namestitve sistemov
ERP. Ti veljajo hkrati za vsemogočne, a posledično tudi okorne. Oziroma so veljali. Z vse večjo uveljavitvijo tehnologij računalništva
v oblaku se poraja vprašanje, ali lahko rešitve iz oblaka klasične namestitve sistemov ERP nadomestijo ali
celo »izkoreninijo«. Podjetje Perftech je denimo poskrbelo, da je kakovosten
sistem ERP v oblaku podjetjem dosegljiv že za 25
evrov na mesec.
Ne glede na to, ali gre za mikro
podjetje ali za veliko organizacijo, so točne informacije temelj uspešnega poslovanja. Kakovostne informacije v pravem
času lahko zagotovi le uspešno
integriran informacijski sistem
ERP. Takšen je na primer AirLargo podjetja Perftech, ki gostuje v oblaku. Podjetje je tako svoj poslovno-informacijski sistem Perftech.Largo uspešno preselilo v računalniški
oblak in ga strankam ponudilo kot storitev. S tem so uresničili scenarij, ki marsikateremu
ponudniku poslovne programske opreme še danes predstavlja velik izziv.
ERP omogoča popoln
nadzor nad proizvodnjo
Za sistem ERP velja, da je integriran v različne procese podjetja, ki jih medsebojno povezuje in skrbi za mirno plovbo
po posamičnem procesnem
področju. »Cilj integracije sistema ERP je pokritje vseh procesov, ki jih podjetje uporablja. Tako zagotovimo, da so vse
potrebne informacije skoncentrirane na enem mestu, kar zagotavlja boljši pregled nad poslovanjem ter bolj točne in bolj
napredne analize tako poslo-

vanja kot tudi celotnega proizvodnega procesa,« pravi Denis Uranjek, vodja prodaje aplikativne programske opreme v
podjetju Perftech. Dodaja, da
sistem ERP omogoča popoln
nadzor nad tehnologijo proizvodnje in tudi nad delovnimi
postopki, ki potekajo v proizvodnji. Rezultat strokovne uvedbe in uporabe pa je bolj optimizirana proizvodnja ter s tem
večja razlika med posrednimi
in neposrednimi stroški in prihodki od prodaje.
»Ob dodatnem dejstvu,
da se sistem ERP integrira z
zdajšnjimi sistemi, celotno
podjetje povezuje v logično
celoto in tako povečuje učinkovitost celotnega podjetja in posameznih zaposlenih v podjetju,« pravi sogovornik.
Strli tudi najtrši oreh
S tem, ko so v Perftechu AirLargo uspešno implementirali v več proizvodnih podjetjih,
so dokazali, da oblačna implementacija sistema ERP lahko
deluje v še tako zahtevnih okoljih. A še bolj kot za velika podjetja, je to dobra novica za manjša
proizvodna podjetja ali samostojne podjetnike s proizvodno
dejavnostjo, saj za mesečno nadomestilo uporabljajo zmogljiv
sistem, katerega samostojni nakup in lokalno namestitev si ne
bi mogli privoščiti. V Perftechu
so prepričani, da bo po rešitvi
ERP iz oblaka v prihodnje posegal večji del podjetij iz vseh
panog gospodarstva.
Funkcionalnosti oblačnih
namestitve ERP so standardizirane, zato lahko pokrijejo vse
tipične potrebe proizvodnih in
podjetij iz drugih panog. Standardizacija prinaša še eno dobro novico: sam postopek uvedbe rešitve je lahko znatno krajši in cenejši. Zamenjava starejšega ERP z novim oblačnim lahko
v primeru enostavnejših proizvodenj (in poslovnih procesov)

""Perftech je poslovno-informacijski sistem Perftech.Largo uspešno preselil v računalniški oblak in ga strankam ponudil kot storitev.

Oblačni Air Largo je hkrati
povezljiv z drugimi poslovnimi rešitvami prek spletnih storitev. Perftech lahko uporabnikom ponudi še oblačno postavitev sistema za podporo odločanju in dokumentnega sistema.

Denis Uranjek, vodja
prodaje aplikativne
programske opreme v
podjetju Perftech:

Po naših izkušnjah
so z najemnim
modelom poslovne
rešitve ERP AirLargo
zadovoljni tako končni
uporabniki kot tudi
interni informatiki.
traja en dan ali pa nekaj tednov,
odvisna je predvsem od zahtevnosti prenosa podatkov. Hkrati mora najemnik tudi svoje poslovanje prilagoditi možnostim,
ki jih ponujajo standardne rešitve. Zato pa je ponudnik oblačne
rešitve tisti, zagotavlja njeno zakonsko skladnost in redno posodabljanje.

Cenovna učinkovitost
selitve v oblak in najemni
model
Zaradi ponujanja sistema ERP
kot storitve (SaaS) je ta postal dosegljiv podjetjem vseh velikosti. Najemni model in stroškovna učinkovitost, ki je posledica
premišljene integracije AirLarga v oblak, omogočata, da si podjetje poslovni sistem zagotovi že
za dobrih 24,90 evra na mesec.
Doplačati je treba le še za hrambo podatkov v oblaku, če podjetje podatkov ne hrani lokalno.
Enkratni strošek, ki ga podjetje
ima poleg mesečnega zneska za
najem AirLargo, je zgolj plačilo
morebitnih stroškov prenosa podatkov iz starejšega sistema (če se
odloči za zamenjavo) in izobraževanja uporabnikov.
Število uporabniških licenc
in drugih virov lahko dinamično spreminjamo, kar prinaša
prožnost, ki je v teh časih zelo
pomembna, da podjetje osta-

ne konkurenčno. Rešitve v oblaku pomenijo za podjetje razbremenitev, saj ne prinašajo visokih zagonskih stroškov, ki smo
jih navadno vajeni pri nakupu
licenčne programske opreme.
Prednosti sta gotovo tudi skalabilnost in virtualizirano okolje,
v katerem delujejo rešitve v oblaku. To omogoča prožnost pri
uporabi vseh virov, kar pomeni, da stranka plača ceno, ki je
skladna z dejansko porabo najetih virov.
»Po naših izkušnjah so z najemnim modelom poslovne rešitve ERP AirLargo zadovoljni tako
končni uporabniki kot tudi interni informatiki,« pove Uranjek. Izkušnje namreč kažejo, da končni uporabniki sploh ne vedo, da
uporabljajo rešitev v oblaku, informatiki pa navajajo, da zaradi
visoke zanesljivosti in razpoložljivosti sistema lahko več časa
namenijo drugim nalogam. Pri
srednjih in velikih podjetjih poročajo tudi o kadrovski optimizaciji oddelka za informatiko, saj so
za zanesljivo delovanje sistema
izbrali pravo podjetje.
Zanesljivost in
razpoložljivost
Razlika med uporabo rešitev

v oblaku v Sloveniji in drugje po Evropi postaja vse manjša. Razloga sta pristop ponudnikov in zavedanje uporabnikov, da so rešitve v oblaku
zanesljive, dostopne in varne. Strežniška oprema v podatkovnem centru ponudnika
je namreč zaradi stalnega nadzora in vzdrževanja veliko bolj
zanesljiva od opreme pri uporabniku, internetno omrežje
pa je v Sloveniji po hitrosti in
zanesljivosti daleč nad evropskim povprečjem. Če torej še
vedno plačujete visoke zneske
za vzdrževanje poslovnega sistema ERP in strežniške opreme, je morda res že čas, da razmislite o prehodu na AirLargo
ERP, poslovni sistem v oblaku,
poudarja Uranjek.
Prihaja mobilni ERP
V podjetju Perftech že razmišljajo o prihodnosti. Skladno z
razvojem mikropodjetništva,
ki je čedalje bolj priljubljeno
tudi v Sloveniji, in vse višjimi
zahtevami glede prilagodljivosti upravljanja poslovanja
že pripravljajo mobilno različico sistema AirLargo. Ta bo v
prihodnje na voljo tudi na različnih mobilnih platformah.

