Soft-urile tip ERP Cloud schimbă concepția despre gestionarea unei afaceri
Scris de Sighet Online
Sâmbătă, 06 Ianuarie 2018 12:29 - Ultima actualizare Sâmbătă, 06 Ianuarie 2018 12:42

Atunci când pornești pe drumul antreprenoriatului, îți dai seama că nevoile tale pentru
propria afacere sunt mult mai mari decât ți-ai imaginat la început. Îți dai seama că, pe lângă
munca ta de a vinde produsele/ serviciile tale, te lovești de nenumărate probleme care necesită
multă muncă. De acest lucru și-au dat seama și informaticienii cu multă experiență care au
creat soft-uri specializate de tipul ERP cloud , care sunt un tip de aplicații mobile și web care
integrează module complexe și puternice ce pot fi accesate prin Cloud.

Un astfel de soft ce funcționează în Cloud, având astfel avantajul securității, mobilității și
accesului foarte ușor, permite analiza indicilor unei afaceri cu ajutorul unor aplicații disponibile
pe orice tip de platformă, putând avea acces la respectivele informații din absolut orice colț al
lumii și de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Cu alte cuvinte, printr-un sistem ERP cloud poți vedea în orice moment și din orice loc unde ai
acces la internet, managementul financiar-contabil propriei firme, productie, vanzari, CRM,
resurse umane, service, rapoarte de management, business intelligence, putând lua decizii
esențiale pentru propria afacere în orice moment.

Achiziția unui astfel de soft ușurează mult munca oricărui antreprenor care își dorește
creșterea randamentului afacerii sale fără să devină sclavul propriului bussiness, așa cum devin
mulți antreprenori care ajung să lucreze 24 de ore din 24 pentru afacerea lor și să nu mai aibă
timp pentru familie, distracție, relaxare În fond, o afacere nu trebuie să ne distrugă viața, ci să
ne-o facă mai frumoasă.

Dacă te decizi pentru achiziția unui astfel de soft tip ERP, e bine să te orientezi către o
companie care are o experiență serioasă în domeniu, cu un portofoliu care poate oferi incredere
în expertiza sa.
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