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PREDSTAVITEV

Standard ERP by HansaWorld

Poslovna aplikacija v IBM-jevem oblaku
..Prilagodljiv, udoben, sodoben ERP skozi izkušnje več kot 25 let podjetja HansaWorld. Odporen, robusten v poslovnem oblaku podjetja
IBM. Zadovoljne stranke lahko standard ERP zaradi novih tehnologij uporabljajo že po enem mesecu..

Standard ERP by HansaWorld se poslovnemu
uprabniku prilagaja kot integrirana poslovna
platforma tako po funkcionalnost kot tudi po
poslovnem modelu plačaj kot uporabljaš
(Storitve v Oblaku) na osnovi mesečnega
obračuna uporabljenih IT resursov. Ta v svetu
že povsem uveljavljen model poslovanja uporabnikom omogoča enostaven, razumljiv in
stroškovno predvidljiv način uporabe, ki seveda vključuje vrhunske strojne opreme, kvalitetnih uslug strokovnjakov in varnosti vaših
ključnih podatkov. Za vse to poskrbijo specializirani ponudniki storitev Oblaka, vam pa ostaja samo osredotočenje na poslovanje vašega
podjetja.

Standard ERP v Oblaku
Kvaliteta celotne storitve je zelo pomembna zato HansaWorld zaradi izredno kompatibilnih
tehnologij tesneje sodeluje s podjetjem IBMom preko njihove infrastrukture SoftLayer. HansaWorld seveda lahko gostuje v Oblaku ne
glede na ponudnika.

HansaWorld in IBM Softlayer
S petimi podatkovni centri v Evropi (in 23 zunaj
Evrope) je Softlayer zasnovan tako, da ponuja
varnost, trpežnost in učinkovitost na vsakem
koraku, ne glede na to, ali gre za učinkovito porabo energije, redundanco, zmogljivost in hlajenje, lokacijo ali dostopnost.

Preko 45 integriranih modulov v
Standard ERP by HansaWorld
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nabavno-skladiščno-prodajna logistika;
računovodstvo, osnovna sredstva, potni
nalogi in stroški;
CRM, HRM, BI, KPI;
dokumentni sistem, grafični prikaz
prodajnega lijaka;
spletna trgovina, eRačuni;
e-poštni strežnik, telefonija IP:
številne vertikale: POS, servisne dejav
nosti, projekti, upravljanje s pogodbami,
planiranje virov, proizvodnja, upravljanje
hotelov in drugo.
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Namestitve Standard ERP by HansaWorld na
IBM SoftLayer virtualnih oziroma na IBM Power
Systems strežnikih v njihovih mednarodnih
podatkovnih centrih uvršča HansaWorld med
pomembne partnerje IBM-a na področju
poslovnih ERP aplikacij. HansaWorld in IBM
uspešno sodelujeta tudi v domačem okolju regionalnega centra v Ljubljani.

SaaS model uporabe IT infrastructure
SaaS model uporabe IT infrastructure je namenjen tistim ki želijo samo uporabljati rešitev, vendar pa ne želijo biti lastnik tehnologije, ki je
potrebna za njeno uporabo. Če ste še vedno
negotovi ali vam lahko katera od ponujenih
SaaS storitev dejansko pomaga si odgovorite na
naslednja vprašanja:
Katere strežnike in IT infrastrukturo uporabljate?
Koliko ljudi skrbi za tehnologijo? Kako odporna
je tehnologija na izpade delovanja? Ena od
največjih prednosti prehoda v podlovanje v
Oblaku je ta, da boste v bodoče lažje uskladili
denarni tok med prihodki in odhodki ob pa vam
ne bo potrebno več kupovati nove strežniške
opreme. Če pa že imate primerno infrastrukturo
za namestitev in varnostno kopiranje imate še
vedno možnost uporabe on-site modela.  (P. R.)

Multiplatformnost
Standard ERP deluje v strežniških okoljih
Linux, Mac in Windows OS, na računalnikih
skupaj z operacijskim sistemom Windows 8
in tudi na tabličnih računalnikih, iPhonu in
Androidu.
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