Českým firmám chybí elektronizace. Pomoci
může cloud
Tisková zpráva
Praha 20. dubna - Malé a střední firmy odkládají investice do moderních
technologií. Ty přitom hrají klíčovou roli v konkurenceschopnosti
podniků. Příkladem může být vedení účetnictví, kde firmy zbytečně ztrácí
peníze. Podle Jiřího Jingera ze Sprinx Systems českým podnikům chybí
elektronizace. Cloudové služby využívá zhruba 15 % českých firem.
„V našem právním prostředí je papír takovou účetní jistotou,” míní Jiří Jinger.
„Ostatně úřady po nás neustále vyžadují papírová podání. Elektronizace státní
správy, ale nejen jí, by byla velmi žádoucím krokem vpřed. Vždyť se současnými
požadavky na rychlost a pružnost reakce je papír neslučitelný.”
V praxi se nadmíra papírování projevuje například tím, že podnikatel přinese své
účetní štos vytištěných dokladů – nejčastěji z jiného účetního systému, nebo
Wordu či Excelu. První co pak účetní dělá je, že několik dní sedí a doklady
přepisuje do svého systému.
„Řešením by přitom mohlo být, že nechám klienta přistupovat do účetního
systému a tím odpadne přepisování papírových dokladů. Klient přitom má
k dispozici potřebné reporty a tedy není nutné je posílat e-mailem nebo tisknout,”
říká Jiří Jinger. „Samozřejmě kouzlo je i v cloudu, protože se k účetnímu systému
můžu spolehlivě připojit odkudkoli a z různých platforem, ať už se jedná o
počítač, notebook, tablet nebo dokonce mobil.”
Vše se tím velmi zrychlí. Účetní firma díky elektronizaci a správě infrastruktury
ušetří čas i peníze a může se věnovat mnohem většímu počtu klientů a tím
dosáhnout vyššího zisku. Čili stručně řečeno cloud jde ruku v ruce s elektronizací.
To bylo i téma workshopu, který pořádala společnost Sprinx Systems.
Cloud zvyšuje výkonnost firmy
„Cloud je pro mě rozhodně příležitost k dalšímu zefektivnění firemních procesů a
zlevnění provozu a zlepšení výkonnosti firmy,“ říká Tomáš Rybička, konzultant a
Interim Manažer specializující se na oblast řízení výkonnosti a rizika firmy, řízení
financí, controlling a interní kontroly. „Důležité pro mě je, aby služba byla
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neustále dostupná a poskytovatel zajišťoval také naprostou neproniknutelnost do
cloudové aplikace.”
Důrazem na bezpečnost Tomáš Rybička potvrzuje obavy, které právě v otázce
elektronizace účetnictví mají malé a střední podniky. Nejvíce se čeští podnikatelé
totiž strachují o bezpečnost svých dat.
Ostatně podle evropského statistického úřadu Eurostat pouze 19 % evropských
firem využívá cloudové služby, ačkoli přístup k internetovému připojení má 97 %
z nich. V ČR cloud využívá okolo 15 % firem a to zejména pro e-mail a jako
úložiště dat. Důvod, proč nevyužívají cloud? Strach ze ztráty a zneužití firemních
dat. „V cloudu jsou přitom data klienta obvykle ve větším bezpečí, než ve firemní
síti,” dodává Jiří Jinger. „Je to dáno hlavně tím, jak je postavena logika
jednotlivých cloudových aplikací, kdy data nejsou ukládána na konkrétním
serveru a není možné je cíleně ukládat, pokud to aplikace vysloveně nedovoluje.”

O společnosti Sprinx Systems
Společnost Sprinx Systems, a.s. se specializuje na vývoj, prodej, implementaci a
správu obchodních systémů. Vyvíjí webová řešení, poskytuje služby v oblasti
hostingu a správy aplikací a je významným dodavatelem produktů HPC (High
Performance Computing). Společnost působí i ve Spojených státech amerických,
kde má v Los Angeles pobočku. Více naleznete na http://www.sprinx.cz.
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