Platforma Deschisă de Business în Cloud

Soluţie ERP & CRM & BI. Platformă pentru dezvoltare rapidă de aplicaţii.
SocrateCloud este platforma de business în cloud care permite companiilor să utilizeze o
soluţie ERP & CRM & BI de clasă mondială, motoare de business pentru automatizarea
proceselor și să extindă și să dezvolte rapid aplicaţii personalizate.
SocrateCloud oferă performanţă crescută, implementare rapidă și costuri reduse de deţinere.

Business eficient
SocrateCloud oferă o funcţionalitate completă ERP&CRM&BI pentru companii moderne
care doresc să-și gestioneze eficient toate procesele financiare, de producţie,
distribuţie, vânzări și servicii. Motoarele de business incluse ajută la automatizarea
proceselor și eficientizarea activităţii.

Soluţie ERP & CRM & BI

Platformă flexibilă
Arhitectura inovativă pentru dezvoltare rapidă de aplicaţii, utilizând servicii web și
infrastructura și procesele deja existente în SocrateCloud, ajută la extinderea aplicaţiei
cu noi functionalităţi pentru nevoi specifice de business.

Cost redus
SocrateCloud este scalabil, flexibil și adaptabil, utilizarea sistemului în cloud elimină
costurile cu infrastructura, putând fi utilizat pe baza unui abonament anual. Acest mod
de plată ajută la planificarea facilă a cheltuielilor pentru ERP. Infrastuctura cloud
furnizează disponibilitate, securizare și securitatea datelor.

Deschis 100%

Funcţionalitate integrată
Specializat pe industrii
Acoperire globală
Implementare rapidă
Migrare automată la versiuni noi
Fără investiţii în infrastructură
Securizare date şi aplicaţie
Abonament anual/lunar cu costuri mici

SocrateCloud este prima platformă 100% deschisă. Având la bază conceptul de
“‘Eliberare a datelor și a aplicaţiei’’, oferă posibilitatea de a muta oricând datele dintr-un
cloud în altul sau din cloud pe propria infrastructură.
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SocrateCloud este un produs BITSoftware

Implementare lină, mai rapidă
Un proiect de implementare ERP trebuie privit întotdeauna ca un proiect de management al schimbării. Implementarea poate
avea multe consecinţe în modul de lucru al angajaţilor. Asta înseamnă că interesele angajaţilor şi al companiei trebuie să fie
aliniate.
BITSoftware introduce o metodologie de implementare lină, fiind cunoscut faptul că performanţele unei organizaţii sunt
determinate de modelul de construcţie al acesteia.
Acesta cuprinde nişte procese, o interacţiune între actorii din organizaţie şi organizaţia în sine. Modelele oferă o mai bună
transparenţă când vine vorba de maparea soluţiei ERP în organizaţie, furnizând informaţii despre aplicabilitatea soluţiei în
companie şi despre posibilele probleme pe care sistemul trebuie să le rezolve. Chiar dacă modelul organizaţional este specific
fiecărei companii în parte, SocrateCloud include deja câteva modele specifice pentru anumite industrii, făcând implementarea
mai rapidă şi mai uşoară.

Arhitectură Cloud
SocrateCloud are la bază o arhitectură modulară care furnizează scalabilitate şi adaptabilitate sporite şi suportă servere multiple,
tranzacţii mari de date, un număr foarte mare de utilizatori, pentru a asigura cel mai scurt timp posibil de dezvoltare şi
implementare. Mai mult de atât, în cloud nu există timpi morţi şi indisponibilitate a serviciului, deorece fiecare modul poate fi
actualizat independent, pe baza conceptului de actualizare continuă a versiunilor.

Platformă/tehnologie
• Independent de sistemul de operare
• Baze de date: Oracle 11 g
• Tehnologie: J2EE & SOA
• Independent de serverul de
aplicaţie: Glassfish, Jboss, Oracle
Weblogic
• Servicii Web RESTful
• Interfaţă utilizatori: Ajax-GWT
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STANDARD

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Companii mici/medii
Tip instanţă: partajată
Max. 25 utilizatori
Nr. max documente / lună: 10.000

Companii mari
Tip instanţă: partajată
Max. 50 utilizatori
Nr. max documente / lună: 50.000

Enterprise
Tip instanţă: Privată/Non-Partajată
Nr. utilizatori: nelimitat
Nr. max documente / lună: nelimitat
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