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entru ca serviciile de outsourcing s\ fie eficiente,
ele trebuie standardizate. În acela[i timp, clientul
are nevoi specifice [i nu va fi mul]umit dac\ nu
poate adapta sistemul cu care lucreaz\ conform
proceselor proprii. SaaS-ul de succes permite
configur\ri ale sistemelor de c\tre clien]i, f\r\ a fi

nevoie de interven]ia furnizorului. Astfel, sunt realizate cele dou\
criterii de standardizare pe partea furnizorului [i de adaptare la
nevoile interne pe partea clientului.

La nivel european sunt mai multe sisteme în acest regim, a c\ror
extindere dau încredere c\ tendin]a SaaS este de viitor. Una din cele
mai cunoscute implement\ri este cea pentru monitorizarea [i
dezvoltarea vânz\rilor Salesforce.com. Mii de companii utilizeaz\
pentru for]a lor de vânz\ri o platform\ pe internet, f\r\ a fi nevoie s\
achizi]ioneze o aplica]ie proprie de vânz\ri. 

EXEMPLE CONVING|TOARE

În domeniul solu]iilor ERP (Enterprise Resource Planning) sau/[i
de CRM (Customer Relationship Management) sunt sisteme
dezvoltate pe baza tehnologiilor OpenSource, SocratesOpen, de
exemplu, fiind o solu]ie extins\ din Canada în Europa pentru
managementul componentelor necesare activit\]ii unei companii.
Vorbind de sistemele pentru administrarea IT, [i acestea pot fi
preluate cu succes în regim de outsourcing, de exemplu platforma
SolveDirect este una dintre cele mai de succes solu]ii, care sus]ine
servicii SaaS pentru managementul incidentelor, al tichetelor, al
configura]iilor [i nivelelor de servicii. Extrapolând, putem prezenta [i
platformele de c\utare [i socializare ca platforme de servicii pentru
utilizatorii s\i, dar în acest caz pentru utilizatori persoane fizice, de la
celebrele Facebook sau LinkedIn pân\ la solu]iile române[ti.

{i în România se dezvolt\ astfel de servicii în industrii diferite. De
exemplu, în domeniul medical, platforma CautaMedici.ro dore[te s\
devin\ în viitor o platform\ multipl\, de c\utare, dar [i de servicii

oferite elitei medicale, de tip Second Medical Opinion (o platform\
interna]ional\, care se adreseaz\ companiilor medicale, cabinetelor
medicale, dar [i pacien]ilor). În domeniul instruirii la distan]\, un
domeniu din ce în ce mai c\utat [i necesar pentru implementarea de
solu]ii [i produse la nivel na]ional, au ap\rut platforme de instruire
interactive, care practic se adaug\ la alte servicii colaborative [i de
acces de la distan]\. De exemplu, o astfel de platform\ este
appswave.com, operat\ de la Londra.

Un exemplu deja clasic, chiar înainte de apari]ia conceptului
SaaS, este cel al marilor procesatori VISA [i Mastercard, care au
redefinit business-ul de plat\ cu c\r]i de credit, dup\ anii 1970, fiind
precursorii business-ului cu sisteme de pl\]i din acest moment,
majoritatea desf\[urându-se în regim externalizat c\tre mari
procesatori care pun la dispozi]ie platforma software, dezvolt\ noi
produse, care sunt oferite b\ncilor sub form\ de serviciu.

S| NU REINVENT|M ROATA!

Strategiile de utilizare a serviciilor de tip SaaS se bazeaz\ pe ni[te
avantaje directe. În primul rând, pe succesul proiectului. În IT,
statisticile arat\ c\ pân\ la 60% dintre proiectele mari nu se termin\
în timp util [i la costurile estimate ini]ial. Atunci de ce s\ reinventezi
roata, s\ investe[ti sume importante, s\-]i angajezi personal propriu
sau externalizat, dar asupra c\ruia s\ p\strezi responsabilitatea,
când po]i lua un serviciu cu acelea[i func]ionalit\]i, preg\tit [i testat
de al]ii? Practic, furnizorul serviciului [i-a asumat responsabilitatea
solu]iei, a implementat-o [i numai dup\ ce s-a asigurat c\ func]io -
neaz\, a oferit serviciul pe pia]\. În plus, se asigur\ o transparen]\
clar\ a costurilor. Proiectele interne au costuri ascunse greu de
eviden]iat. Luând un serviciu de la un ter], [tii exact care este costul,
cât s\ bugetezi, po]i construi u[or un business-case corect. Dar
aceast\ abordare trebuie s\ fac\ parte dintr-o strategie bine definit\
de utilizare a resurselor externalizate, întrucât, considerând proiec -
tele separate, ar putea ap\rea alte tipuri de probleme. �
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OUTSOURCINGUL, ÎNCOTRO? (V)

Cel mai corect [i avansat model de servicii de outsourcing în
domeniul software-ului este cel descris de conceptul SaaS
(Software as a Service). În acest caz, furnizorul a dezvoltat
solu]ia pentru el însu[i (pentru a oferi software în regim de
serviciu, f\r\ a vinde o solu]ie de implementat la client, în
general tarifat\ la utilizare), el o administreaz\, el o opereaz\ [i
d\ posibilitatea clientului s\ o foloseasc\ [i eventual s\ o
parametrizeze dup\ nevoile proprii.

P




