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Piața globală de 
cloud computing

“Norii” de 
deasupra 
României

Aplicații 
software. 

Tendințe 2014



Companiile mici și mijlocii dețin un rol esențial în construirea și în creșterea 
pieței de servicii de cloud computing la nivel global.

Până în anul 2015, se estimează ca piața de cloud computing să fie evaluată la 
28 de miliarde de dolari, cu un profit de 3.5 de miliarde de dolari, ceea ce 
înseamnă 40-50% din oportunitatea totală derivată din industria serviciilor de 
cloud.

Piața cloud computing



Rata de adop ie în diferite ăriț ț



Solu ii cloudț



SaaS vs On-Premises

SaaS (cloud) On-Premises

Costuri Recurente (lunar, trimestrial, anual)
În funcție de utilizare
Nu este necesară investiția în 
hardware și nici specializarea IT-ului

Costuri mai mari de 
implementare (licențe)
Costuri de adiționale 
(hardware, infrastructură)

Configurări Posibilitate limitată de configurare Configurări avansate
Dezvoltări personalizate

Hardware Nu sunt necesare anumite 
caracteristici speciale pentru device-
urile utilizatorilor

Sunt necesare anumite 
specificații pentru 
calculatoarele utilizatorilor

Securitate Vulnerabilitate ridicată, dacă se 
accesează prin Internet

Securitate scăzută, dacă 
este utilizat local

Back-up Backup-ul este asigurat de provider Este necesară efectuarea 
back-up—ului de către 
client, sau prin intermediul 
altor aplicații 

Controlul datelor Date sunt stocate de provider Datele sunt stocate de 
Client



SaaS vs On-Premises

SaaS (cloud) On-Premises

Upgrade Inclus în abonament Se plătește separat

Implementare Implementare rapidă Implementare mai lentă

Scalabilitate Scalabilitate ridicată și rapidă Scalabilitate greoaie 
(achiziție de echipamente, 
licențe, implementare)



Cei mai importan i factori în decizia alegerii serviciilor de cloud computingț

• Orientarea către func ionalită i tehnice complete (securitate, u urin ă în folosire i în ț ț ș ț ș
accesare)

• Partenerii furnizorului (ex. datacenter, infrastructura etc,)

• Flexibilitate i scalabilitateș

• Suport tehnic (post vânzare i asigurarea serviciilor de mentenan ă, posibilitatea accesării ș ț
update-urilor)

• Valoare (redată prin TCO – total cost of ownership)

• Op iunile privind back-up-ulț

• SLA

Cum alegem servicii de cloud 
computing?



35% dintre organiza ii folosesc, la nivel global, solu ii în cloud.ț ț

Cele mai utilizate servicii în cloud sunt:

• E-mail-ul

• Instrumentele de Social Networking

• Unitățile de stocare

• Sesiunile de tip conferințe web – live stream

• Instrumente de creștere a productivității la birou

55
%

47
%

26
%

24
%

23
% Sursa: techsoup.bg

Cine, unde și ce folosește în 
cloud?



Cele mai folosite aplicații cloud-based la nivel internațional:

• Facebook

• Gmail

• Skype

70
%

63
%

50
%

Sursa: techsoup.bg

Cele mai folosite aplicații 
cloud-based la nivel 
internațional



Avantaje cloud computing



De nu avem, totuși, o rată de penetrare mai mare a serviciilor de cloud computing?

Sursa: techsoup.bg

Avantaje cloud computing



Sursa: techsoup.bg

Utilizarea serviciilor de cloud 
computing, la nivel de regiune



Cloud computing în România



61% 
dintre companiile 
românești folosesc servicii 
de cloud computing

Cloud computing în România



De nu avem mai mul i ț
utilizatori de cloud 
computing în 
România?

Sursa: techsoup.ro



Sursa: techsoup.ro

Servicii utilizate în cloud, în 
România



Tendințele industriei software pentru anul 2014

• Soluțiile Big Data -> transformarea acestora în servicii
• Propagarea Cloud Computing va viza și persoanele fizice, ca metodă de 

optimizare a costurilor soluțiilor software sau a infrastructurii hardware

Companiile care vor alege această variantă vor scădea costuri în departamentele 
de IT, HR sau la nivelul management-ului vânzărilor

• Implementarea serviciilor personalizate, ca variantă oferită utilizatorilor de a 
folosi doar acele module care sunt cu adevărat importante pentru afacerea lor

• Introducerea Hardware-as-a-Service în unitarul IT-as-a-Service, ceea ce 
înseamnă că și companiile mici pot avea acces la infrastructură avansată, fără 
a crește costurile.

• Virtualizarea, consumerismul produselor și serviciilor IT și utilizarea setului 
propriu de device-uri (laptop, smartphone, tabletă, ochelarii inteligenți) 

 

Tendințe pentru 2014



• Gamificarea, ca procedeu folosit în stimularea învățării și a perfecționării 
interactive

• Soluțiile de tip eLearning 
• Aplicații de BPM, care oferă o flexibilitate mărită
• Aplicațiile de tip Social Media dedicate oamenilor de afaceri duc organizațiile 

la nivelul următor, de la era informării continue, la cea a comunicării 
permanente. 

• eBook-urile, revistele în format electronic -> creșterea pieței de profil și la 
dezvoltarea unor noi produse software sau a unor device-uri dedicate.

Tendințe pentru 2014



• Softlead este o platformă integrată, ce cuprinde cele mai importante 
aplicații software de tip CMS, CRM, ERP, Business Process Management, de 
securitate, multimedia, suite software, software engineering, precum și 
multe altele.

• Fiecare dintre aplicațiile înscrise în cadrul portalului Softlead cuprinde o 
descriere avansată, o listă a funcționalităților tehnice și a beneficiilor pe 
care le poate oferi utilizatorilor.

• Utilizatorul poate efectua operații de comparare, filtrare, ordonare a 
aplicațiilor software, în funcție de informațiile pe care le vizează spre a fi 
returnate.

Aplicații 
informatice

Servicii IT
Modul de 

generare a 
lead-urilor

Despre Softlead
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Companii listate pe Softlead



Un studiu Softlead.ro, ce a avut in vedere companiile de software listate în cadrul 
platformei și aplicațiile informatice ale acestora oferă o imagine asupra industriei, 
atât din punctul de vedere al dezvoltatorilor, cât și din cel al achizitorilor. 

Astfel, în cele peste 350 de soluții software, în top 5 se clasează:

• cele specializate (din industria transporturilor, medicală, farmaceutică, Horeca 
etc.)

• aplicațiile de tip eLearning

• Enterprise Resource Planning (ERP)

• ele de raportare, respectiv de organizare. 

Aplicații din cadrul platformei



Conform Softlead, clasificarea mediilor în care se simte nevoia produselor 
software prezintă în top domenii precum:

• Retail
• Educație
• Gestiune
• Financiar-contabilitate
• Resurse umane 
• Cele specifice administrației publice.

Domenii din cadrul platformei



Cea mai importantă etapă ce precede procesul de achiziție a unei soluții software 
vizează următorii pași:

• Creionarea nevoilor reale pe care trebuie să le “acopere” o aplicație software 
conform obiectivelor organizaționale

• Optimizarea proceselor interne din cadrul companiei înainte de implementarea 
unui produs software

• Identificarea tuturor opțiunilor existente pe piață

• Asocierea acestor opțiuni nevoilor achizitorului

• Compararea produselor ce fac parte dintr-o listă finală și alegerea produsului 
care întrunește cerințele de achiziție

Vânzarea aplicațiilor software



• Promovarea în cadrul platformei pentru furnizorii de servicii

• Introducerea unui sistem de afiliere

• Introducerea unui sistem de generare de lead-uri

● Posibilitate de a configura campanii de promovare pentru servicii și produse

• Extinderea pe piața europeană

• Vânzarea de aplicații direct prin intermediul platformei

Planuri pentru anul 2014



Andrei Dumitra cuș
Key Account Manager, Softlead

www.softlead.ro 
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