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DOBRZE CZUJEMY TRENDY
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a te wody wypłynęliśmy już dość dawno. W naszej ofercie mamy zarówno aplikacje czysto SaaS-owe, jak

i hybrydowe, co znaczy, że w klasycznej pudełkowej aplikacji część funkcjonalności jest dostępna wyłącznie
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w modelu SaaS. Dlaczego jest to przyszłość oprogramowania? Widzę cztery argumenty. Pierwszy jest czysto

biznesowy - nazwijmy go zachłannością producentów. Przecież o wiele bardziej zyskowne jest obciążanie klienta co
miesiąc przez nieokreślony czas, niż pobranie opłaty jednorazowo. Drugi powód jest istotny szczególnie w obszarze
programów do obsługi działalności gospodarczej. Co roku - a nawet częściej - zmieniają się regulacje prawne, które
często uniemożliwiają prowadzenie działalności na starszej wersji programu. Ktoś przecież musi finansować zmiany
w programie - bardzo często bardzo poważne. I tym kimś jest użytkownik/klient. Kolejny argument należy do kategorii
spisku. Wielcy tego świata zbudowali (i nadal budują) ogromne centra danych i chcą je maksymalnie wykorzystywać.
W związku z tym ciśnienie marketingowe jest ogromne. I ostatni powód - czysto praktyczny. Niejednokrotnie (ale nie
zawsze!) aplikacje napisane w modelu SaaS są po prostu wygodniejsze w obsłudze i utrzymaniu.
Jarosław Szawlis

prezes InsERT

