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Największe oczekiwania względem ERP 
Większa responsywność i lepszy dostęp do informacji

ŁATWOŚĆ DOSTĘPU

Najważniejsze potrzeby 
Responsywność i łatwiejszy dostęp do informacji

Mobilne i społecznościowe ERP

Przedsiębiorcy preferują możliwość 
częściowej implementacji ERP w chmurze

Wizja nowoczesnego ERP:
Światowi liderzy i maruderzy
„Tak” dla przyszłości: kraje, w których respondenci postrzegają 
współpracę w oparciu o mechanizmy znane z sieci 
społecznościowych jako „ważną” dla przyszłości biznesu

połowa

połowa

ALE

• szybszy czas uzyskania pierwszych korzyści 
• wyższą wydajność
• skalowalność i łatwość wdrożenia

Opinia respondentów:

System ERP powinien zapewnić
„łatwiejszą obsługę wszystkim użytkownikom”
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OBECNIE

1 na 2 25%
użytkowników 

ma mobilny 
dostęp do 

systemu ERP

 ma dostęp do 
ERP za pomocą 
smartfonu lub 

tabletu

wierzy, że jest ona szczególnie korzystna 
w komunikacji z 
klientami/dostawcami

BLISKO

Większość respondentów postrzega 
współpracę w oparciu o mechanizmy znane 
z sieci społecznościowych

jako ważną dla 
przyszłości ich �rmy

uważa, że ich system 
ERP może wykorzystać 
media społecznościowe 
„w dużym stopniu”

TY
LK

O

wybiera implementację w 
chmurze lub możliwość 
mieszania i łączenia 
rozwiązania stacjonarnego 
i wdrożenia w chmurze

MOBILNOŚĆ NA ŚWIECIE
fińskich przedsiębiorstw NIE 

MA takiego dostępu
chińskich firm posiada 
mobilny dostęp do ERP

W PRZYSZŁOŚCI

43%

38%

43% chce 
dostępu do 
ERP z poziomu 
smartfonów

38% chce 
dostępu do 
ERP za pomocą 
tabletów

80%

WIELKA 
BRYTANIAUSANIEMCYMEKSYKCHINY

73% 57% 56% 52%

„chce łatwiejszego dostępu do informacji”

35%

48%

Wyniki globalnego badania systemów ERP, przeprowadzonego przez Epicor, pomogą lepiej 
zrozumieć oczekiwania biznesu. Które z tych danych odzwierciedlają sytuację w TWOJEJ firmie?

Czego firmy z całego świata oczekują 
od nowoczesnego systemu ERP?

twierdzi, 
że

system ERP jest KLUCZOWY 
dla ich przedsiębiorstwa

określa wydajność ich obecnego 
systemu ERP zaledwie jako 

„WYSTARCZAJĄCĄ” 
lub „PODSTAWOWĄ”

uważa, że „RESPONSYWNOŚĆ”, 
niezbędna dla sprawnego działania 
oraz rozwoju biznesu, oznacza:

twierdzi, że „dostęp do informacji zajmuje 
zbyt dużo czasu”

postrzega mobilność za 
„ważną” w uzyskaniu 
LEPSZEGO DOSTĘPU do 
informacji i WSPARCIU 
KOMUNIKACJI zdalnych 
pracowników

wykazuje chęć 
dalszego 
inwestowania w 
usługi stacjonarne




