ERP systém Apprise® v cloudu
Řešení v cloudu Vám poskytne stejné integrované nástroje a funkce jako základní ERP systém Apprise®, aniž byste
museli investovat do nákladného hardwaru. Získáte vysoké zabezpečení, spolehlivost a škálovatelnost, umožňující
přizpůsobit systém Vašim budoucím požadavkům.

Vyšší škálovatelnost
a efektivita
Tradiční provoz ERP systému vyžaduje přídavný
hardwere, což zpravidla vede k nákladné a zdlouhavé
implementaci, aktualizacím a škálování. ERP systém
Apprise v cloudu umožňuje firmám vyhnout se těmto
problémům a nabízí snadnější a cenově výhodnější
obousměrné škálování v souladu s aktuálními
prostředky a požadavky. Provoz v cloudu tak může být
přínosem pro podniky, které čelí sezónním výkyvům
poptávky nebo očekávají prudký růst. Počet uživatelů
je neomezený. Když vzroste uživatelská základna
a objem zpracovaných objednávek, poradíme Vám
vhodné přídavné nástroje, které zajistí hladký chod
systému a rychlou odezvu.

Zabezpečení
a námi zajišťovaná údržba
Pokud si zvolíte ERP systém Apprise v cloudu, můžete
nám přenechat časově náročnou správu, údržbu
a aktualizace systému i jiné úkoly spojené s hostováním
databáze. Vaši zaměstnanci se tak nebudou muset
zabývat správou hardwaru, firewallu a šířky pásma ani
zálohováním a replikací dat, a budou moci pracovat
na jiných důležitých projektech. Využíváme všechna
standardní opatření, abychom zajistili zabezpečení
Vašich dat. Podniková data jsou v bezpečí a máte k nim
neustálý přístup.

Předplacená licence
Eliminace nákupu hardwaru není jediným důvodem,
proč je systém v cloudu cenově výhodný. Používání
našeho ERP systému je zpoplatněno dle konceptu SaaS
(software jako služba), proto přesně víte, jaké poplatky
každý měsíc očekávat. Předností tohoto cenového
modelu jsou nízké počáteční náklady, a navíc můžete
lépe plánovat měsíční rozpočet, stabilizovat výdaje
a vytvářet přesnější finanční výhledy. ERP systém
Apprise v cloudu bude mít také pozitivní dopad na
Vaše cash flow, protože s pravidelným měsíčním
předplatným odpadá potřeba vysokých jednorázových
investic.

ERP systém Apprise pro spotřební odvětví propojí
Váš podnik a zvýší efektivitu, přehlednost a ziskovost
dodavatelského řetězce.

ERP systém Apprise® v cloudu
Přehled funkcí a přínosů
>> Funkce pro spotřební odvětví – ERP systém
Apprise v cloudu obsahuje stejné plně integrované
nástroje jako naše tradiční řešení.
>> Nízké náklady – Jednou z mnoha výhod
cloudu jsou nízké počáteční náklady a dobrá
předvídatelnost měsíčních poplatků za provoz, což
Vám umožní efektivně řídit podnikový rozpočet.
>> Námi zajišťovaná správa – Zvolíte-li provoz
v cloudu, postaráme se o správu systému
i databáze. Zajistíme:
>>
>>
>>
>>

Monitorování dat
Každodenní zálohování
Monitorování šířky pásma
Úlohy spojené s replikací dat a s obnovou
systému
>> Aktualizace
>> Škálovatelnost – Systém v cloudu se přizpůsobí
růstu Vašeho podniku. Ať už vzroste počet
uživatelů, množství přenášených dat či sezónní
objem prodeje, poradíme Vám vhodné přídavné
nástroje, které zajistí hladký chod systému
a rychlou odezvu.

>> Spolehlivost a méně starostí – Uvažujete-li
o cloudu, potřebujete vědět, že budete mít svá
data neustále k dispozici. My to dokážeme zajistit.
Vaše data každodenně zálohujeme a v případě
havárie systému je můžeme obnovit. Nabízíme
také replikaci databáze, umožňující zmírnit
prodlevy, nastanou-li neočekávané problémy.
Spolupráce s Microsoft Azure zaručuje, že systém
poskytuje vysokou spolehlivost, dle Vašich nároků.
Když se však přesto vyskytne nějaký problém,
stačí nás pouze kontaktovat.
>> Spuštění systému – Naším cílem je umožnit co
nejsnazší spuštění ERP systému Apprise v cloudu.
Abyste ze systému vytěžili maximum, měli byste
splnit následující požadavky:
>> Stabilní profesionální připojení k internetu
>> Brána firewall podporující site-to-site
VPN (nejedná se o požadavek, pouze
o doporučení)
>> Stolní a přenosné počítače umožňující
provoz ERP systému Apprise

>> Přístup k datům – Nezáleží na tom, na kolika
místech se nacházejí Vaše provozovny, data
v cloudu máte k dispozici prostřednictvím
zabezpečeného připojení k síti site-to-site VPN.
Užívání našeho systému v cloudu je stejné, jako
když používáte místní server. Uživatelům v terénu
lze navíc snadno nastavit zabezpečený přístup
prostřednictvím přenosného počítače.
>> Zabezpečení – Zabezpečení Vašich údajů je naší
prioritou. Při správě serverů využíváme všechna
standardní opatření, včetně následujících:
>> Každodenní šifrované zálohování
>> Segregace dat (tj. jejich oddělení pro
jednotlivé zákazníky)
>> Přísná pravidla správy sítě a brány firewall
>> Síť site-to-site VPN či MSVPN
>> Pravidelné obnovování hesla
>> Kontrolovaný přístup pro koncové uživatele
>> Monitorování a protokolování sítě
a hardwaru
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Apprise zefektivní Váš dodavatelský
řetězec i podnikání
Apprise se zaměřuje na řešení specifických problémů, s nimiž
se v rámci svých dodavatelských řetězců potýkají výrobci,
dovozci a distributoři spotřebního zboží. Řešení Apprise
Vám spolu s naším zkušeným mezinárodním týmem pomůže
dosáhnout obchodního úspěchu, stejně jako mnoha klientům
před Vámi.
Pro více informací nás kontaktujte na adrese
emea@apprise.com nebo navštivte naše stránky apprise.cz.
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