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PERP-RENdSZEREk 
A SZÁMítÁSi fELhÔBEN
(CLOud COMPutiNG)
A fELhÔ tEChNikÁvAL öSSZEfüGGÕ 
Új ERP-kivÁLASZtÁSi kRitéRiuMOk ELEMZéSE

Számtalan vállalkozásnál, de főleg a nagyvállalatoknál 
általánosnak tekinthető egy ERP-rendszer használata. 
Nélkülük a vállalkozás folyamatainak kezelése (gyár-
tás, eladás, kooperáció stb.) megoldhatatlan, ezért a 
vállalati rendszereket a piaci környezet változásával, 
illetve az IT-technika fejlődésével összhangban folya-
matosan továbbfejlesztik. A világszerte tapasztalható 
globalizáció nemcsak a nagy- és nemzetközi vállalko-
zásokat, hanem manapság már a kis- és középvállal-
kozásokat (KKV) is érinti, melyek egyre gyakrabban 
országon kívüli kooperációs partnerrel, beszállítóval 
együtt dolgoznak, vagy egyszerűen csak a vevői igény-
re gyártanak, szolgáltatnak. Így olyan magyar vállalko-
zások is érintettek a globalizációban, melyek jóllehet 
nem nemzetközi irányultságúak, de a munkamegosztás 
következtében sok esetben a fejlesztés, az alkatrész-
gyártás vagy szerelés, esetleg a szerviz területén vál-
lalaton kívüli partnercéggel működnek együtt, vagyis 
széles kapcsolatrendszerben tevékenykednek. Ennek 
következtében  tevékenységük egy részét már nem lo-
kálisan a vállalaton belül, hanem különböző telephe-
lyeken, esetleg a megrendelőnél bonyolítják le.

A globalizálódási tendencia, illetve a növekvő ko-
operációs tevékenység a kommunikáció és irányítás 
magasabb fokozatát, új megoldási formáját követeli 
meg. A korábbi irányítási, adat-feldolgozási módszer 
(pl. ERP) a környezeti változásokhoz való gyors alkal-
mazkodás gátjává válhat, mert a széles körű informá-
ciószolgáltatási elvárást nem képes kielégíteni. Milyen 
módon lehet az új kihívásnak megfelelni, mellyel a 
növekvő külső-belső bonyolítási, kooperációs, kap-
csolatrendszeri igény lefedhető? A válasz olyan kom-
munikációs megoldásban keresendő, mely telephely-
függetlenül épül fel és ezzel a vállalkozási folyamat 
különböző, gyakran országon kívüli területeit hatéko-
nyan képes összekötni.

A gazdasági háttér

Ilyen megoldások a számítási felhő lehetőségével mű-
ködő ERP-rendszerek, melyek technikai megvalósítá-
suk következtében a mai igényeknek megfelelően szé-
les körű, az országhatárokon átnyúló együttműködést 
lehetővé teszik, és például a helyileg installált hagyo-

Néhány éve vonult be a köztudatba a cloud computing fogalom, mely ma már a szakirodalomban és az 
informatikai alkalmazásokban is egyre nagyobb teret foglal el. Ez az új IT-technológia a számítási felhő 
számítástechnikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó ERP-rendszerek szabványosítását, elterjedését eredménye-
zi. A szerzők cikkükben áttekintést adnak a cloud computing mai helyzetéről és a számítási felhőben mű-
ködő adatfeldolgozó rendszerekkel (kiemelten ERP) kapcsolatos felhasználói elvárásokról, illetve kezdeti, 
németországi alkalmazási tapasztalatokról. Külön tárgyalják az ERP-rendszerek új kiválasztási céljait és 
kritériumait, melyek a felhő környezet speciális lehetőségei miatt alakultak ki.
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mányos ERP-vel szemben skálázhatóan, interneten ke-
resztül érhetők el. A számítási felhőben üzemelő szoft-
vermegoldás ugyanis a felhasználóinak biztosítja, hogy 
a szoftverszolgáltatások különböző telephelyekről, 
ugyanazon központi adatbázishoz hozzáférjenek, illet-
ve azon feldolgozásokat végezzenek. Nagy előnyük, 
hogy skálázhatóságuk révén funkcionalitásukban is a 
vállalatok fejlődését könnyen követni tudják és a fel-
dolgozórendszer kapacitásának sincs korlátja.

A számítási felhőt alkalmazó felhasználók száma 
folyamatosan nő! „Manapság már nagyszámú olyan 
ERP-szállító van a piacon, aki a termékéhez a számítási 
felhőt ajánlja. Egyes szállítók az elkövetkező négy év-
ben a teljes árbevételükön belül, e szolgáltatási terület 
15%-os növekedését várják“ (Eggert, 2011). Mi is eb-
ben a fejlődésben látjuk az ERP jövőjét, melyet néhány 
idézet is szemléltet.

Sok magyar kis- és középvállalkozás használja ma 
már a felhő számítástechnikát. „Az e területen veze-
tő szerepet betöltő BCSS Kft. ügyfeleinek száma egy 
éven belül megnégyszereződött. Az elmúlt évben 600 
millió forint árbevételt elérő Proserver Kft. évek óta 
magas, kétszámjegyű fejlődést ér el, virtuális gépeinek 
számát megkétszerezte.“ [2]

„A Novell Magyarország felmérése kimutatta, hogy 
hazánkban a megkérdezett nagyvállalatok 56 százaléka 
már használ virtualizációs megoldásokat, 26 százalé-
kuk három éven belül tervezi a bevezetését (ebből 14 
százalék már egy éven belül), és mindössze 18 száza-
lékuk nem tudja, vagy nem tervezi ilyen megoldások 
használatát.“ [1]

„Kiemelkedő gazdasági szerepe lesz a jövőben a 
számítási felhőnek az IDC globális IT-piackutató és 
-tanácsadó cég kutatása szerint is. A Microsoft gaz-
dasági hatásáról készített felmérésből kiderül, hogy a 
felhőalapú szolgáltatások 2011 és 2015 között nettó ér-
tékben 87,3 milliárd forinttal járulnak hozzá a gazdaság 
szereplőinek bevételéhez. Ez az ágazat az IDC szerint 
csak Magyarországon 2000 új munkahely létrejöttéhez 
járul hozzá…” [3]

A számítási felhő felhasználói szemszögből

A számítási felhő szoftverek rohamos terjedése egy-
részt azzal magyarázható, hogy alkalmazóinak hatéko-
nyabb információs kapcsolatrendszert nyújt, másrészt 
a szoftver használatban anyagi előnyöket biztosít a ha-
gyományos megoldásokkal szemben.

Néhány idézet a német szakirodalomból a számítási 
felhőről: 

– „A felhő ERP-rendszerek a helyileg installált 
rendszereknél jobban megfelelnek a mai elvá-

rásoknak, melyek hatékony, problémamentes 
együttműködést igényelnek, ugyanis az interne-
ten működnek és ez által minden PC-ről, - mely 
internetkapcsolattal rendelkezik – elérhetőek“ 
(Rosbach, 2011).

– „A számítási felhő olyan szolgáltatások, alkal-
mazások és erőforrások sokasága, melyeket a 
felhasználónak flexibilisen és skálázhatóan (test-
re szabhatóan) az interneten keresztül ajánlanak 
anélkül, hogy egy hosszú távú tőke lekötés és IT-
specifikus know-how lenne szükséges. A felhasz-
náló, a vertikális integrációs mélység függvényé-
ben vagy egy komplett szoftveralkalmazást, vagy 
csak a szükséges IT-infrastruktúrát tudja igénybe 
venni“ (Repschläger, 2011).

– „A számítási felhő iránti nagy érdeklődés főként 
azzal magyarázható, hogy a vállalkozások egyre 
inkább felismerik, hogy a standardizált IT-alkal-
mazások üzemeltetése a cégnek nem biztosít iga-
zi versenyelőnyt. Számítási felhő alatt skálázható 
számítástechnikai szolgáltatás értendő, melyet a 
felhasználó az internettechnológia segítségével, 
igény szerint használhat“ (Fröschle, 2011).

A számítási felhő alkalmazásának egyik kézzel-
fogható előnye, hogy a vállalkozás részéről jelentős 
mértékben csökkenti az IT-infrastruktúra kialakításá-
val, fenntartásával kapcsolatos beruházási és műkö-
dési költségeket. Ez az előny akkor jelentős, ha a cég 
gyártmányai iránt a kereslet nagymértékben ingadozik, 
a vállalat terjeszkedik, vagy a vállalkozás mérete mi-
att  saját számítóközpont létrehozása gazdaságilag nem 
lenne kifizetődő.

A Synventive Molding Solutions cég gyakorlati ese-
te bizonyítja, hogy egy felhőszoftver (CRM) átgondolt 
kiválasztása és a felhőtechnikára való áttérés a cégnek 
gazdasági előnnyel jár. „A CRM kiválasztási projekt-
csoport minden egyes alkalmazandó rendszerfunkciót 
gazdasági szempontból költség-használati előny vizs-
gálat alá vetett.  …Végeredményben világos, pontosan 
kalkulálható költségeket kaptak, minden munkatársra 
és hónapra vetítve.“ A rendszer sikeres bevezetése után 
a vállalat Finance & IT elnökhelyettese kijelentette: 
„Még soha nem került nekem ilyen kevés pénzbe egy 
komplett új, teljes körű IT-rendszer“ (Radecke, 2011).

A pénzügyi szektor bankjait, intézményeit is utolérte 
a válság, a korábbiakhoz képest sokkal több saját tőkét 
kell tartalékolniuk krízishelyzetek kezelésére. Így nekik 
is takarékoskodniuk kell, már nemcsak a munkaerő, 
hanem az IT-infrastruktúra területén is. Ezért került a 
napirendi pontok közé előkelő helyre egy téma, a ne-
hezen megfogható tartalmú „Cloud Computing“, azaz 
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a számítási felhő, melynek alkalmazását nem kerülhetik 
el. Hermann-Josef Lamberti, a Deutsche Bank IT-terü-
letért felelős elnökségi tagja a DZ Bank IT-vezetőjének, 
Ulrich úr nyilatkozatával megegyezően látja a jelenlegi 
helyzetet: „A számítási felhő alkalmazása elkerülhetet-
len. Ez ma már nemcsak egyszerűen egy jelszó, hanem 
régóta aktivitásokkal kitöltött fogalom.“ [4]

Nemcsak a szakirodalomban, hanem gazdaságban 
is napirendre került a számítási felhő  költségtervezé-
sének témája. Cégek ajánlják az interneten keresztül 
például TCO (Total Cost of Ownership) elemzésen 
alapuló szolgáltatásukat, mellyel egy informatikai be-
ruházás pénzügyi tervezése elvégezhető. „Az elemzés 
a hardver, szoftver és az üzemeltetés direkt költsége-
in túlmenően indirekt költségfaktorokat is figyelembe 
vesz, mint például a kieső idők okozta termelékenységi 
veszteséget. Emellett nemcsak a rövid távú megtakarí-
tási potenciált elemzik, fontosabb inkább annak vizsgá-
lata, hogy egy felhőmodell a szervezet részére gazda-
ságosabb-e, mint egy saját IT-környezet kiépítése.” [6] 

A TCO-módszernél ugyan kevesebb tényezőre ala-
puló, de mégis szemléletes költségtervezési összeha-
sonlítást találunk a Computerworld-ben. A publikáció 
példaként egy KKV részére kiválasztott szoftver beru-
házási költségeit (szerver és operációs rendszer vásárlá-
sa, rendszergazda munkájának díja, elérési lehetőségek 
megteremtése okos telefonon keresztül stb.) veti össze 
a felhőszoftver bérletének díjaival. A cikk megállapítá-
sa: „A havidíjas konstrukcióban elérhető, biztonságos 
és redundáns felhőalapú vállalati IT-infrastruktúrával 
szemben a cégek többsége által használt helyiszerver-
alapú informatikai megoldások nemhogy 5, de 10 év 
alatt sem térülnek meg, az egyes gépek amortizációját 
és cseréjét nem számolva.” [8]  Ez a következtetés is 
alátámasztja eddigi kutatásaink eredményét, mely sze-
rint a szervezetek részére a felhő alkalmazások bérlete 
gazdasági szempontból előnyösebb lehet a saját beru-
házással szemben.

A számítási felhő szolgáltatások bérleti formái

ERP-rendszereket, vagy egyedi szoftver megoldáso-
kat (pl. CRM) már hosszú évek óta bérleti formában 
is kínálnak a szállítók, mely konstrukciók a vállalatok 
szempontjából egyre nagyobb jelentőségűek. A leggya-
koribb bérleti modellek közé tartozik a Hosting és az 
Application Service Providing (ASP) forma. Jellem-
zőjük, hogy a felhasználónak nem kell saját számító-
központot üzemeltetnie, a bérelt szoftver egy külső cég 
gépén fut.

A Hosting esetében a teljes szoftver használatát egy 
megállapodott összegért biztosítják, szemben az ASP-

vel, melynél az alapgondolat a használat alapján való 
fizetés (pay-per-use). Az ASP bérleti forma lehetővé 
teszi nemcsak a teljes ERP, hanem egyes részeinek, bi-
zonyos szoftver moduljainak használatát, és azok ins-
tallálási, karbantartási munkáira is megállapodást tar-
talmazhat. Rendelkezik az adatállományok mentéséről, 
a tárolási kapacitás nagyságáról is, vagyis a felhasználó 
számára a teljes körű üzemeltetést megoldja.

Hazánkban ezek a bérleti, üzemeltetési formák 
nem jellemzőek, jóllehet az országban a 2000-es évek 
elején jelentek meg az első regionális szolgáltató köz-
pontok. 2010-ig „hozzávetőleg félszáz kisebb-nagyobb 
centrum telepedett ide, összesen több mint húszezer 
munkahelyet teremtve. A leggyakoribbak a pénzügyi, 
számviteli, HR és egyéb háttértevékenységet, illetve 
informatikai és call center feladatokat végző, munka-
erő-intenzív, de kis döntési kompetenciával bíró köz-
pontok.“  [7]

A korábbi, hagyományos IT-bérleti módok mellett 
az SaaS (Software as a Service) kifejezetten felhő szá-
mítástechnikai szolgáltatás. Ez egy új bérleti modellt 
kínál, mely magában foglalja a szabványosítás mellett a 
felhasználónkénti flexibilis kiszolgálást. Eggert a lénye-
gét a következőképpen foglalja össze: „Végeredmény-
ben az SaaS a jelenleg sokat tárgyalt Cloud Computing 
egy formája, melyen keresztül online-képes szabványo-
sított alkalmazások, mint pl. az ERP-rendszerek, ská-
lázhatóan vehetők igénybe. Az SaaS az IT-bérletnek 
olyan formája, melynél a teljes üzemeltetés és a karban-
tartás a szolgáltatónál marad” (Eggert, 2011).

Eggert szerint a számítási felhőben a hardver-szol-
gáltatások és -alkalmazások bérleti módozataiban álta-
lában három koncepció különböztethető meg:

Infrastructure as a Service (IaaS): E szolgáltatási 
koncepció keretében a felhasználó megkapja az infra-
struktúra egy részét.

Platform as a Service (PaaS): E megoldásnál a fel-
használó még egy fejlesztési környezetet is használhat. 
Ez például olyan esetekben megfontolandó lehetőség, 
amikor a szoftverfejlesztési projektben sok, egymástól 
távoli helyeken dolgozó fejlesztő vesz részt.

Harmadik, lehetséges konstrukció az SaaS tipusú 
bérleti forma, melynél a felhasználónak olyan alkalma-
zási szoftvereket is bérletbe lehet adni, mellyel a saját 
adatait dolgozhatja fel” (Eggert, 2011).

Kijelenthető, hogy a számítási felhő használata a 
KKV-szektorban, illetve bizonyos szakmai területe-
ken (pl. kutató laborok) előnyös, ahol egy kiválasz-
tott IT-terméket hosszadalmas bevezetési folyamat és 
az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása nélkül 
gyorsan használatba vehetnek. Újabban a középvállal-
kozások kívánják a vevői körüket egy széles körű szol-
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gáltatási csomaggal magukhoz kötni. A német piacon 
nagyszámú cég ajánl erre a keresletre megoldásokat. 
A PIRONET NDH Datacenter által kifejlesztett üzle-
ti csomag cloud-szolgáltatást, Desktop-as-a-Service 
megoldásokat és virtuális IT-infrastruktúrát foglal ma-
gában, és a bérlet átfogó biztonsági rendszerrel, szé-
lessávú átviteli kapcsolattal, valamint LAN-szervizzel 
is kiegészíthető. A számlázás a „Pay-per-Use-Modell“ 
elv alapján történik, vagyis csak a ténylegesen igénybe 
vett cloud-szolgáltatásokat kell megfizetni. Ez biztosít-
ja, hogy a felhasználó a változó környezeti feltételek-
hez rugalmasan alkalmazkodhasson.[5]

Egy felmérés a német piacon ajánlott licenc-konst-
rukciókat vizsgálta és a szállítók által ajánlott 53 ERP-
rendszerre vonatkozóan a következő megállapításokat 
tartalmazza:

– 40 szállító ajánlja a rendszerét Hosting konstruk-
cióban, melyből pontosan a fele a saját számító-
központjából üzemelteti az ERP-t,

– 49 ERP-rendszer SaaS és On Demand modell 
szerint bérelhető, az On Demand esetén, – mely 
az SaaS-hez hasonló konstrukció – a felhasz-
náló a szolgáltatást normál internet vagy VPN-
csatlakozással érheti el (Eggert et al., 2010).

Az SaaS bérleti konstrukció terjed a legjobban a 
gyakorlatban. Míg korábban csak néhány szerviz jel-
legű szolgáltatásnál használták (útvonaltervezés, vál-
lalkozásokról információk keresése), ma már az SaaS-t 
növekvő mértékben alkalmazzák olyan vállalati szoft-
verek területén is, mint amilyenek a CRM, HR-megol-
dások (Sontow et al., 2010).

Az IT-Trends 2010/2011-es tanulmánya szerint –
mely 33 német nagyvállalat véleményét összegzi –, az 
SaaS az IT-technológia legfontosabb trendjévé vált.  
A megkérdezett IT-vezetők fele két éven belül 50%-os 
növekedési rátát vár, további harminc százalékuk pedig 
20%-os növekedést prognosztizál (Rittinghaus, 2010).

Biztonsági szempontok

A bérlő mérhető anyagi előnye abban jelentkezik, hogy 
miután a kiválasztott szoftvert egy szolgáltatónál lévő 
felhő-számítóközpontban telepítik, a felhasználó ilyen 
jellegű beruházástól és a rendszer üzemeltetésétől men-
tesül. Feldolgozása viszont sok más vállalkozás rend-
szerével együtt kerül át egy külső számítóközpontba.  
A kihelyezés, a géprendszer másokkal való közös hasz-
nálata például az adatállományok, futtatási eredmények 
kezelésében adatvédelmi, biztonsági kérdéseket vet fel. 
„Az adatok, illetve az információ általában a legértéke-
sebb javakhoz sorolhatók, amelyekkel egy vállalkozás 

rendelkezik” (efinancelab, 2009), vagyis ezek védelme, 
a kezelésükkel kapcsolatos kockázati tényezők felmé-
rése kiemelt fontosságú. A szolgáltatás felhőjellegéből 
fakadó üzleti és műszaki kockázatok széles skálájának 
felsorolása és definiálása, illetve e kockázatok kezelé-
sének lehetőségei Racskó munkájában található. Meg-
állapítja, hogy „Az üzleti kockázatok alapvető oka a 
számításifelhő-piac éretlensége, és ebből következően 
alacsony szintű szabályozása. Jelenleg még nem létez-
nek sem cloud-specifikus szabványok, sem erre vonat-
kozó jogi szabályozás” (Racskó, 2012). Ezek hiányában 
a már meglévő adatkezelési törvényeket alkalmazzák 
a felhőszolgáltatások esetében. Az EU tagországai az 
adatvédelmi iránymutatásnak (95/94/EG) megfelelő 
adatkezelési törvényeket fogadtak el az adatvédelem 
biztosítására. Németországban például a személyi ada-
tok harmadik félnek történő átadására szigorú előírások 
vonatkoznak (§4 Abs.1 BDSG) és a feldolgozás is csak 
a §11 BDSG törvény betartásával engedélyezett.

EU-n kívüli adatforgalom esetén meg kell győződni, 
hogy a számításifelhő-szolgáltató csatlakozott-e  a Safe 
Harbour-Egyezményhez, annak előírásait biztosítja-e.

Nemzetközi, illetve nagyvállalkozások a meglévő 
gépparkjukon is létrehozhatnak ún. belső cloud közpon-
tot, mellyel a cég különböző egységein, telephelyein be-
lüli felhőszolgáltatást biztosítják. A felhőszolgáltatásra 
kialakított megoldások az alábbiak szerint csoportosít-
hatók, mely differenciálás az említett adatvédelmi, szer-
ződéskötési, és jogi szempontból is fontos:

– belső cloud: megvalósítás a saját számítóköz-
pontban,

– külső cloud: megvalósítás a szolgáltatónál, a 
szolgáltatási hely az EU-ban van,

– globális cloud: a szolgáltatás EU-n kívülről, vagy 
ismeretlen helyről történik,

– hibrid cloud: a leírt cloud típusok kombinációja 
(Dovenmühle et al., 2011).

ERP-rendszerek a felhőben

A gazdasági, piaci környezet és az ezzel összefüggő 
vásárlói igények változása, a rövidebb termék-életcik-
lusok, a széles körű gyártási/piaci kooperációk kiala-
kulása mind-mind olyan tényezők, melynek követése, 
kézben tartása a vállalkozásokat is a gyorsabb infor-
mációs kapcsolatok kialakítására ösztönzik. Az infor-
mációs hálózat mai, korszerű kialakítási technológiája 
a számítási felhő. Sok vállalkozásnál előtérbe kerül a 
felhőszolgáltatásokra való áttérés, illetve a szolgáltatá-
sok különböző formáinak bérlete, melyek az alkalma-
zók oldaláról a testre szabható (skálázható), olcsó ERP-
megoldások iránti keresletet jelenti.
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Az „ERP a felhőben” koncepció kapcsán ismét fel-
lobbant a nyolcvanas években folytatott vita, mely a 
rendszerek egyes funkcióinak (pl. pénzügy, beszerzések 
kezelése, raktárkezelés) a folyamatok szintjén történő 
szabványosításával kapcsolatos. A szabványosítással 
ugyanis a szolgáltatás olcsóbbá és a szoftverkarban-
tartás egyszerűbbé válik. A szabványosítás ellenfelei a 
szolgáltatótól való függőség növekedésével érvelnek. 
A függőség a használat következtében fellépő kérdések 
megoldásában a betanításban, a hibák kijavításában je-
lentkezhet. A felhasználó részéről a legnagyobb prob-
lémát azonban az okozhatja, ha a korábban, szabvá-
nyosított funkciókkal ajánlott, és a telephelyek igényei 
szerint skálázott rendszert a vállalat tevékenységi köré-
nek növekedése miatt az új vállalati folyamatokhoz kell 
igazítani. Ez a kiegészítés, szoftver továbbfejlesztés a 
szabványosítás miatt nem lehetséges, hiszen az adott 
terméket más cégek is használják. A vállalkozások-
nak tehát el kell dönteniük, hogy olcsó felhőmegoldást 
választanak-e, vagy a magasabb költségeket okozó, 
egyedi szoftvereket üzemeltetnek.Az ERP-szállítók is 
figyelembe veszik rendszereik fejlesztésénél a számítá-
si felhő által nyújtott új IKT-lehetőséget és rugalmasan 
használható szoftvereket dobnak piacra, melyek egyik, 
új jellemzője a mobilitás. Egy felmérésből kiderült, 
hogy 53 vizsgált szoftver közül mintegy 14 ERP már 
iPhone használatával is elérhető (Eggert et al., 2010).

A felhőben működő ERP-vel kapcsolatos további 
elvárás, hogy a rendszerbe például a cég beszállítói 
és ügyfél köre is beléphessen. Ezáltal megrendelések 
adhatók fel, a termékekkel kapcsolatos lekérdezések, 
információk legyenek szolgáltathatók a vállalat szak-
osztályának bevonása nélkül, mégpedig a számítási 
felhőben tárolt központi adatok elérésével, feldolgozá-
suk útján. Az ERP-k ilyen irányú tovább fejlesztése a 
vállalkozás információs hálózatának kibővítését ered-
ményezi és a jogosult felhasználóknak helyfüggetlen 
elérést biztosít.

Gartner, az ismert amerikai informatikai tanácsadó 
„Forecast: Software as a Service, Worldwide, 2000-
2015, 1H11 Update” tanulmányából vett adatokkal 
szemlélteti a (Rosbach, et al., 2011) cikk a cloud-
szoftverek várható forgalmát, melyek egy növekvő ke-
resletet prognosztizálnak:

„2010-hez képest már ebben az évben azzal lehet 
számolni, hogy a cloud-szoftverek forgalma 12,1 mil-
liárd $-ra, 21%-al nő, 2015-ig Gartner 21,3 milliárd $ 
forgalommal számol világviszonylatban.” Ez a fejlődés 
azzal magyarázható, hogy az ERP-rendszerek, melyek 
korábban a nagyvállalati szférában voltak honosak, 
most a KKV-területen terjednek el. A növekvő alkal-
mazást kétségkívül a számítási felhő segíti, ugyanis a 

kisebb anyagi erővel rendelkező cégeknek is elérhető-
vé válik az új IT-technika által egy korszerű megoldás 
használata. Mely tényezők jellemzik a felhő szoftve-
reket, melyek a térhódításukat elősegítik? A kérdésre 
szakirodalmi elemzés és gyakorlati esettanulmányok 
végkövetkeztetései alapján a következő három fő jel-
lemző adja meg a választ:

– Szoftverstrukturálás: „Egy komponensekből álló 
ERP-megoldás elválaszt és izolál architektúra 
szinteket, melyek a későbbiekben változtathatóak. 
A komponens-architektúra lehetővé teszi a lépé-
senkénti implementálást“ (Gschneidinger, 2011).

– Skálázhatóság: (szoftver, felhasználószám és 
szerver szinten). (Heinrich, 2010), (Sontow et al., 
2010).

– Költségcsökkentés: A számítási felhő jelentősen 
csökkenti a bekerülési és használati költségeket 
a hagyományos ERP-rendszerekkel szemben 
(Radecke, 2011), [4], [5], [6].

Az ERP-rendszerek fejlesztése tehát a modularizálás, 
a strukturálás és a mobilítás irányában történik, hogy 
a cloud-elvárásoknak megfeleljenek. Már most bérel-
hetők egyenként is az IFS cég pénzügyi alkalmazásai, 
SCP és gyártásirányítási moduljai (Gschneidinger, 
2011).

A CRM-megoldások is a cloud felé tolódnak el.  
 A közelmúltban az Oracle megvásárolta a Right Now 
CRM-fejlesztő céget, és termékeit kizárólagosan az in-
terneten keresztül szolgáltatja (CW, 2012).

Egy ERP sikerét a jövőben, komponenseinek sikere 
fogja meghatározni, amire a szállítók is a strukturálá-
son keresztül, fokozatosan felkészülnek.

ERP kiválasztási célok és kritériumok változása

Az internet széles körű, mindennapi használata, illet-
ve az erre alapuló számítási felhő az ERP-rendszerek 
korábbi kiválasztási, bevezetési módszereire is jelentős 
hatást gyakorol. A nem felhőben üzemelő (hagyomá-
nyos) ERP-rendszerek kiválasztási céljai, kritériumai a 
cégek jelentős részében – korábbi kutatásaink alapján 
– az alábbiak:

– az ERP szakterület-orientáltsága, a szoftverrel 
kapcsolatos referenciák,

– a jelenlegi, illetve a jövőbeni üzleti folyamatok 
kezelése, lefedettsége,

– a pénzügyi, gazdasági szempontok,
– a konkurencia ERP-alkalmazásának figyelembe-

vétele,
– az ERP könnyű integrálhatósága a szervezet töb-

bi rendszeréhez,
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– az ERP továbbfejlesztési, módosítási lehetősége, 
költsége,

– a megvalósított adatfeldolgozási és szoftvertech-
nológia,

– a szállító piaci pozíciója, hosszú távú kilátásai,
– a szállító által nyújtott szakmai támogatás a be-

vezetés és használat során.

Nemzetközi vállalkozások esetén a globalizált ERP-k 
kiválasztásánál még további tényezők lépnek fel:

– nyelvi verziók megléte, kezelési megoldása,
– országspecifikus modulok és megoldások megléte,
– a szoftver bevezetéséhez szükséges támogatás 

színvonala, partner megléte az adott ország(ok)ban,
– az ország szintű ERP-k és a centralizált (kon-

szernszintű) feldolgozás között kialakítható kom-
munikációs kapcsolat minősége, modellekhez 
rendelhetőség (ELTE, 2010), (Szabó et al., 2011).

A számítási felhő használatával további, új kiválasz-
tási kritériumok lépnek be, melyek az adatvédelem, biz-
tonság, szoftverstrukturálás, skálázhatóság, mobilitás 
és használati-fejlesztési költségszinttel kapcsolatosak.

– Az adatvédelem kérdéseit országonként törvé-
nyekkel szabályozzák. Az adatok felügyelete a 
számítási felhő használatánál kikerül a cég IT-
vezetésének hatásköréből. Azok tárolási-kezelési 
védelmét, a feldolgozások biztonságát (mentések 
gyakorisága, helyreállítások stb.) az üzemeltető-
nél alkalmazott biztonsági rendszer kialakítása 
határozza meg.

– A strukturáláson keresztül az ERP-ből az éppen 
szükséges funkció választható ki, pl. az ügyfél-
kapcsolatok kezelése, vagy a pénzügyi modulok 
külön-külön is installálhatók.

– A rendszer moduljait használó munkaállomások 
száma, az igényelt szolgáltatási szint tervezhető-
vé válik, és összhangba hozható a vállalat gazda-
sági teherbíró képességével.

– Sok alkalmazásnál ma már elvárás a mobilitás. 
Szolgáltató cégek, melyek tevékenységüket a 
megrendelőnél végzik (p. szerviz), a mobil vég-
berendezésről, (iPad, iPhone, MID) is elérhető 
megoldásokat keresnek.

– A fejlesztési és üzemeltetési költségek alakulá-
sa a KKV-k területén a szoftver kiválasztásában 
meghatározó helyen szerepel. Természetes elvá-
rás, hogy csak a tényleges használat után, tehát pl. 
a pénzügyi feldolgozásoknál az eseti-napi, illetve 
a havi, negyedéves, éves futtatásoknak megfele-
lően kelljen fizetni. További kritérium a kiválasz-
tott szoftver karbantartásának és továbbfejlesz-
tésének kérdése. Kisvállalkozások, melyek saját 

IT-személyzetet nem foglalkoztatnak, nyilván 
előnybe részesítik azon termékeket, melyekkel a 
szükséges szoftverfejlesztést is megajánlják.

Mindezen tényezőket a költségszint elemzésé-
vel együtt vizsgálják. A korábbi költségtervezési 
módszereket, mint pl. RoI = Return on Investment 
(Gronau, 2010), vagy TCO (Bodri, 2008) most a 
felhő számítástechnikai szolgáltatás keretében ki-
választott funkcióra kell alkalmazni.

A teljeskörűség miatt említjük, hogy felhőszoftver 
integrálása a már meglévő feldolgozásokhoz (Bieber, 
2011), vagy az adatmigráció (Dovenmühle et al., 2011) 
is a kiválasztási folyamat része lehet, melyet a szállító-
val együtt célszerű megtervezni.

A tárgyalt, új kritériumok lehetővé teszik, hogy az 
ERP kiválasztási folyamatában a felhasználó igényeit a 
számítási felhő által nyújtott lehetőségeknek megfelelő-
en, a korábbinál több szempontból vegyék figyelembe.

Összefoglalás

A számítási felhő manapság egy sokat tárgyalt téma. 
Számos előnye mellett gyakran említenek  kockázati 
tényezőket is, így például a kiforrott cloud környezet 
hiányát (Wagner et al., 2010). Sok publikáció foglalko-
zik az adatvédelem jogi feltétel-rendszerével is. Mások 
az IT-irányítás és a számítástechnikai üzemeltetési fel-
adatok megváltozására, az ezzel kapcsolatos új elvárá-
sokra hívják fel a figyelmet (Fröschle, 2011; Heinrich, 
2010). Mi csak a témakör egy részét, a számítási felhő-
re alapuló ERP-rendszerek kiválasztásával, használatá-
val kapcsolatos új módszereket, lehetőségeket tekintet-
tük át. A német szakirodalomból merített tapasztalatok 
alapján a hazai fejlődési irány prognosztizálható, vagy-
is a hazai KKV-szektorban várható a felhőszoftverek 
növekvő alkalmazása.

Rohamosan terjednek a számításifelhő-szolgáltatá-
sok az irodai alkalmazások területén is, mint a desktop-
rendszerek, e-mail bonyolítás, melyek infrastruktúrája 
nagyvállalatoknál a meglévő, saját számítóközponton 
belül is kialakítható. „Az on-line tárolási kapacitás bér-
lése viszont már az első lépés lehet a teljes IT-kiszer-
vezés felé vezető úton, hiszen ez által a vállalkozás a 
keresletnek megfelelő mértékben veheti igénybe a szá-
mítástechnikai kapacitást (Repschläger et al., 2011). 
Ezzel a döntéssel párosulhat a feldolgozó rendszerek 
bérlete is, mely a számítási felhő további térnyeréséhez 
vezet. Rittinghaus felmérése szerint az SaaS és Cloud 
Computing széles körű elterjedésének útjába álló aka-
dályok közül legfontosabb a biztonsági és adatvédelmi 
kérdések megoldása, melyek a szolgáltatásként igény-
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be vett szoftverhasználat és az adatoknak „internetfel-
hőben” való kihelyezésével kapcsolatban jelentkeznek 
(Rittinghaus, 2010).

A számítási felhő előnyei a helyileg installált rend-
szerekkel szemben a gazdaság széles területein vitat-
hatatlanok, ez nem elmúló divatirányzat és növekvő 
jelentőségével a jövőben számolni kell.
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