Interviu CRIsoft – Evolutie piata solutiilor business
Sursa: Club IT&C, decembrie 2011

Aprecierea asupra evoluţiei nivelului pieţei soluţiilor de business pe fiecare segment în parte (BI, CRM, ERP) în acest an.
Pe piaţa românească, oferta de soluţii IT&C de tipul ERP, CRM, BI a devenit tot mai bogată, în ultimii ani. Au apărut numeroase soluţii
software şi tehnologice, menite să ajute la dezvoltarea tuturor domeniilor economice, atât soluţii generale cât şi dedicate unor segmente
de piaţă.
Previziunile experţilor realizate anul trecut, referitoare la creşterea de pe piaţa românească de IT, se dovedesc a se concretiza în anul
curent. Tendinţa actuală este de creştere a volumului serviciilor IT şi de dezvoltare software, însă la un nivel mai mic comparativ cu anul
2008.
Anul 2011 a creat speranţe pentru o redresare a cererii de sisteme ERP în sectorul privat, fenomenul fiind susţinut şi de finanţările
existente pe piaţă.
Principalii factori care au influenţat evoluţia acestei pieţe.
Climatul general se caracterizează prin moderaţie, deciziile sunt luate cu mai multă atenţie, iar banii sunt cheltuiţi pentru a îndeplinii
obiective clare. Pentru optimizarea costurilor şi pentru creşterea puterii de analiză, clienţii se orientează spre furnizori ce oferă sisteme
informatice integrate capabile să răspundă cu succes la cerinţele de flexibilitate şi adaptabilitate ale companiei. Astfel clienţii beneficiază
de cele mai bune practici operaţionale, servicii calificate şi personal cu experienţă în domeniu, putând să se concentreze pe activitatile
generatoare de profit.
Cererea s-a relansat şi dinspre operatorii economici care au supravieţuit până acum fără a deţine un sistem informatic integrat şi care au
conştientizat necesitatea deţinerii unui astfel de instrument pentru gestionarea afacerii mai mult decât în perioada anterioară. Deci
factorul „necesitate” are influenţa cea mai puternică în ceea ce priveşte evoluţia produselor şi serviciilor oferite de CRIsoft.
Aprecierea asupra tendinţelor pieţei soluţiilor de business pentru anul următor.
Luând în considerare climatul economic şi previziunile de redresare reală pentru anul 2012, precum şi potenţialul ridicat al pieţei IT
locale, prognoza pentru acest an este destul de optimistă. Pe o piaţă mai stabilă şi mai sigură vom face aceleaşi lucruri ca şi până acum „Programe care gândesc” şi le vom oferi clienţilor împreună cu întregul nostru know-how acumulat în cei 20 de ani de experienţă.
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