
 

   BALANCE bazat pe SaaS - avantaje: 
Modelul SaaS (Software-as-a-Service) – este o alternativă demnă de modelul 
tradițional de utilizare a software-ului. În loc să achiziționați servere, să 
cumpărați licențe software, să instalați și să configurați pe termen lung, veți 
obține o soluție gata de închiriat. Un set de aplicații necesare este instalat pe 
serverele de la distanță ale furnizorului de servicii și este disponibil pentru 
utilizatori prin intermediul rețelei.     
Mai jos principalele avantaje ale modelului SaaS: 

 Reducerea costurilor. Modelul SaaS își asumă o taxă de 
abonament pentru utilizarea produsului. Aceasta înseamnă că 
nu există taxe inițiale de licențiere atât pentru soluția în sine, 
cât și pentru baza de date utilizată - și aceasta este o parte 
semnificativă a bugetului. Investițiile inițiale se apropie de zero 

- nu există investiții în servere noi, echipamente suplimentare sau stații de lucru. 
Modelul SaaS utilizează în mod eficient ceea ce aveți deja. 
 

 
 Economisește timp. Introducerea unui complex multi-
component de sisteme informatice durează cel puțin câteva 
luni. Spre deosebire de software-ul clasic, soluțiile SaaS nu 
necesită pregătirea serverelor, configurarea stațiilor de lucru. 
Soluțiile necesare sunt deja instalate, configurate în configurația 

minimă necesară și pregătite pentru operare. Un computer cu acces la Internet 
sau un smartphone este tot ce aveți nevoie pentru a începe imediat. 
 

Scalabilitate și flexibilitate. Odată cu creșterea afacerii dvs., nu 
este necesar să achiziționați licențe suplimentare pentru baza de 
abonați sau numărul de utilizatori. Conectarea unor locuri de 
muncă suplimentare la sistem, deschiderea birourilor noi sau 

relocarea - nu mai provoacă nici o problemă. Dacă doriți, în timp, puteți include, 
de asemenea, în soluția generală module suplimentare care rezolvă anumite 
sarcini. 

 
Actualizare automată. Nu mai trebuie să plătiți suplimentar 
pentru versiuni noi de produse. Toate actualizările sunt 
introduse în sistem într-un mod sigur și imediat obțineți acces la 

funcții noi. Nu aveți nevoie să instalați actualizări pe cont propriu sau să plătiți 
companiile terțe pentru o actualizare. Nu există riscul pierderii datelor în cazul 
în care actualizarea eșuează. Totul se întâmplă neobservat, fără participarea 
dvs. și investițiile financiare. Utilizați întotdeauna cea mai recentă versiune a 
produsului. 

Accesibilitate de oriunde. Tot ceea ce au nevoie angajații dvs. 
pentru muncă este un browser și o conexiune la Internet. Nu 
contează ce folosesc - o stație de lucru puternică, laptop, tabletă 
sau smartphone. Vedeți rapoarte analitice de la cafenea sau de 
acasă - fără probleme. Organizarea relocării biroului într-o altă 

locație poate fi într-o singură zi - suficient pentru a transporta mobilierul și 
calculatoarele, nu va mai fi necesar de serverul personal. 

Rezistența la influențe externe. Datele dvs. sunt stocate într-o 
formă criptată în centre de date fiabile, protejate împotriva 
efectelor dăunătoare. Incendiul, inundațiile, brusc aerul condiționat 
ars în camera de servere, un fost angajat răzbunător - aceste 

amenințări nu mai sunt periculoase pentru tine. Vă puteți concentra complet 
asupra sarcinilor afacerii, lăsând profesioniștilor să se îngrijească de partea 
tehnică a problemei. 

Cerințe reduse pentru infrastructură și personal. Cerințele 
infrastructurii sunt reduse - nu aveți nevoie de servere proprii și de 
spațiu de stocare de rezervă, camere de server special echipate. 
Stațiile de lucru și accesul la Internet reprezintă un set suficient 

pentru activitățile de operare. Avem multe funcții - suport tehnic și service, 
întreținere, control al compatibilității, securitate, upgrade, protecție împotriva 
atacurilor etc. - nu aveți nevoie de personal suplimentar pentru a face acest 
lucru. 

Backup automat de date. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la 
copierea unor cantități mari de date. Toate informațiile dvs. sunt 
protejate în siguranță - în mod automat facem backup-uri periodice 
ale datelor. În cazul unor defecțiuni de sistem, erori de operator 

sau interferențe deliberate cu integritatea datelor, suntem siguri că vom 
restabili datele din copia de rezervă 
 
 Modelul SaaS are avantaje incontestabile și permite întreprinderilor mici și 
mijlocii să utilizeze produse industriale, licențe pentru care depășesc bugetul. 
 
Vrei să afli mai multe? Site-urile noastre  www.djv-com.ru,   www.djv-com.org. 
Material preluat de pe site http://billingsaas.ru  
 

      BALANCE based on SaaS - advantages: 
The SaaS (Software-as-a-Service) model is a worthy alternative to the traditional 
model of software use. Instead of purchasing servers, purchasing software 
licenses, installing and long-term configuration, you get a ready-made solution 
for rent. A set of necessary applications is installed on the remote servers of the 
service provider and is available to users through the network. 
 
Below are the main advantages of the SaaS model: 

 Reducing costs. The SaaS model assumes a subscription fee for 
the use of the product. This means no initial licensing fees for 
both the solution itself and the database used - and this is a 
significant part of the budget. Your initial investments are 
approaching zero - there are no investments in new servers, 

additional equipment or workstations. The SaaS model effectively uses what 
you already have. 
 

  
Saves time. The introduction of a multi-component complex of 
information systems takes at least a few months. Unlike the 
classic software, SaaS solutions do not require the preparation of 
servers, the configuration of workstations. The required 
solutions are already installed, configured in the minimum 

required configuration and ready for operation. A computer with an Internet 
connection or Smartphone - is all you need to get started immediately. 
 

Scalability and flexibility. As your business grows, you do not 
need to purchase additional licenses for the subscriber base or 
the number of users. Connecting additional workplaces to the 
system, opening new offices or relocating - no longer makes any 

problems. If desired, in time, you can also include in the general solution 
additional modules that solve specific tasks. 
 

 
Automatic update. You no longer need to pay extra for new 
versions of products. All updates are introduced into the system 
in a safe mode, and you immediately gain access to new features. 

You do not need to install updates yourself, or pay third-party companies for 
an update. There is no risk of losing your data if the update fails. Everything 
happens unnoticed, without your participation and financial investments. You 
always use the latest version of the product. 
 

Accessibility from anywhere. All that your employees need for 
work is a browser and an Internet connection. It does not matter 
what they use - a powerful workstation, laptop, tablet or 
Smartphone. See analytical reports from the cafe or from home - 
no problem. Organize the relocation of the office to another 

location can be in one day - enough to transport furniture and computers, you 
will no longer need your own server. 

Resistance to external influences. Your data is stored in an 
encrypted form in reliable data centers, protected from harmful 
effects. Fire, flooding, suddenly burnt air conditioning in the 
server, a vindictive former employee - these threats are no longer 

dangerous to you. You can completely concentrate on the tasks of business, 
leaving professionals care about the technical side of the issue. 

 
Reduced requirements for infrastructure and staff. Infrastructure 
requirements are reduced - you do not need your own servers and 
backup storage, specially equipped server rooms. Workstations 
and access to the Internet are a sufficient set for operating 

activities. We take on many functions - technical and service support, 
maintenance, compatibility control, security, upgrade, protection from attacks, 
etc. - you do not need additional staff to do this. 
 

Automatic data backup. You do not need to worry about backing 
up large amounts of data. All your information is securely 
protected - we automatically make regular backups of data in a 
reliable store. In the event of system failures, operator errors or 

deliberate interference with the integrity of the data, we are guaranteed to 
restore the data from the backup. 
  
The SaaS model has undeniable advantages and allows small and medium-
sized businesses to use industrial products, licenses for which go beyond its 
budget. 
Want  to   know   more?   Our  sites   are  www.djv-com.ru,  www.djv-com.org. 
Material taken from the site http://billingsaas.ru 
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