Умни решения за умен бизнес

Повече ефективност за Вашия
бизнес с модерната ERP система
ZERON V/4
МОДЕРНА ERP СИСТЕМА ЗА ПОВЕЧЕ
ЕФEКТИВНОСТ В БИЗНЕСА ВИ

Вече можете да поръчате Zeron V/4 и като
услуга (Software as a Service).

КАКВО Е
ZERON V/4?

ZERON V/4
КАТО УСЛУГА

ПРЕДИМСТВА
НА ПРОДУКТА

Zeron V/4 е ERP система от
висок клас и има мащабна
функционалност, която покрива
всички аспекти на бизнеса. В
основата си Zeron V/4 е различен
от останалите ERP системи.
Той се базира на BPM (Business
Process Management) система
за управление. Това е система,
при която функционалностите не
се изпълняват чрез кликване на
стандартни менюта, а се работи
с предварително нарисувани
последователности на действията.

Zeron V/4 се предлага и като
услуга (Software as a Service). Това
означава, че Вие не закупувате
дадения продукт, а го ползвате
като услуга, като заплащате за
това месечна такса. Продуктът е
облачна услуга, която се хоства на
наши сървъри.

Ползването на различни видове
софтуер, като услуга, става все
по-популярно в световен мащаб.
Основните причини компаниите
да ползват софтуер, а не да го
закупуват, са няколко:

При високия клас ERP системи
BPM възможностите са част от
софтуера, негова концепция, а
чертаенето на BPM диаграмите
е вградено в самия ERP
софтуер, като всяка промяна във
визуализацията на диаграмата
на даден бизнес процес директно
променя и начина, по който работи
ERP софтуера.

Във фиксираната стойност се
включва всичко необходимо за
ползването на софтуера - лицензи,
внедряване и обучение, хостинг на
данните и поддръжка. Практически
потребителят получава всичко
необходимо, “до ключ”, в единна
месечна такса, подобно на
оперативен лизинг на автомобил,
ползване услугите на счетоводна
къща и други.

 Липса на първоначална
мащабна инвестиция
 Липсва инвестиция в сървъри и
тяхната поддръжка
 Една единствена такса, вместо
няколко
 Получавате всичко „до ключ“
 Бърз старт на използване на
софтуера
 Получавате всички обновления,
без да плащате за тях
 Отчитане на счетоводен разход,
не на дълготраен актив
 Бързина и гъвкавост при
добавяне и махане на работни
места

ПРОДУКТ, ПРОДАЖБА, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
ИМА ЛИ РАЗЛИКИ В ПРОДУКТА ПРИ ЗАКУПУВАНЕ И ПРИ ПОЛЗВАНЕ КАТО УСЛУГА?
Не, няма разлики. ERP системата ZERON V/4 е една и
съща, независимо дали я закупувате по стандартния
начин, или предпочитате да я ползвате като услуга
(SaaS). Вие получавате един и същ продукт, модули,
функционалност и т.н., като е добавен избор за
клиента, да го закупи или да го ползва, под наем.

Във всяка компания бюджетите, изискванията към работата,
времето за внедряване и други обстоятелства са много различни.
Потребителите изискват специални решения, проектирани за
тях, и затова добавихме в нашите възможности за продажба и
това решение, което да даде на клиента възможност за избор,
както и да разшири аудиторията на продукта.

ИМА ЛИ РАЗЛИКИ В ПРОЦЕСА НА
ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА?

ИМА ЛИ РАЗЛИКИ В ПРОЦЕСА НА
ПРОДАЖБА?

Не, няма разлика в процеса на внедряване и
поддръжка. Тези важни процеси се улесняват, тъй
като продуктът се хоства на наши сървъри, което
улеснява неговото внедряване и ползване от клиента.
Процесът на поддръжка е абсолютно същият, който
получават и потребителите на Zeron, които са
закупили продукта.

Процесът на продажба е ускорен, тъй като
клиентът получава една единствена цена за
ползване на продукта. Хостинг, лицензи, работни
места, поддръжка, внедряване – всички тези
неща са включени в цената за ползване. Това
улеснява процеса на продажба и вземането на
решение за покупка.

ПОВЕЧЕ ДЕТАЙЛИ ЗА ПРЕДИМСТВАТА
Zeron V/4, (SaaS) е уеб базирана, облачна услуга, хоства се на сървъри на Елит Софтуер и така процесът на
внедряване и поддръжка протича по-бързо и безпроблемно. От своя страна клиентът спестява разходи за поддръжка
на сървърна част, като този процес протича незабележимо и безпроблемно за него.
Единната и единствена цена включва в себе си всичко необходимо за клиента – лицензи, поддръжка, внедряване
и т.н., като предоставя гъвкавост в ползването и спестява средства на потребителя. Той може да ползва толкова
работни места, колкото иска, като регулира това всеки месец.
Бърз старт на ползването на продукта. Това е добър аргумент за компаниите, които искат бързо да внедрят и
започнат работа с продукта. Те получават една цена, бързо взимат решение, не се безпокоят за сървъри и тяхната
поддръжка, като в рамките на седмица или две могат да имат работеща, модерна ERP система от висок клас.
Получавате всички обновления, без допълнителни такси. Те са включени в цената, която потребителите плащат
за ползването на продукта. Така клиентът винаги има последната актуална версия на продукта и не се притеснява,
дали това ще му струва още пари.

КАК ДА КУПЯ ZERON V/4?
Закупуването на модерен ERP софтуер обикновено е скъпа, сложна и времеемка задача.
НЕ И ПРИ НАС.
С няколко прости стъпки ще ви преведем през този етап:
 Свържете се с търговския ни отдел, за да обсъдим общите детайли за компанията Ви.
 Попълнете онлайн въпросника, от който ще разберем детайлите на Вашия
бизнес и неговите нужди.
 Ще изработим оферта, която да ви даде прецизна крайна цена.
След кратко внедряване и тестове на системата можете да започнете
работа, като процесът отнема средно около една или две
календарни седмици, но това време може да се увеличи, ако
изискванията към софтуера са по-комплексни.
Нашите търговски представители Ви очакват на телефон
02 962 60 81 или на телефоните на локалните ни
дистрибутори и офиси в страната.

За повече информация, моля посетете

