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Когато имаш офиси из цялата страна и
чужбина, решението е Google Apps

За Енемона

• www.enemona.bg
• София, България
• Индустриален инженеринг и строителство

Резултати

• 60 % по-ниски разходи за IT услуги
• всички служители имат собствен акаунт
• високо качество на добра цена

За Solitex

• www.solitex.biz
• София, България
• Солитекс – оторизиран риселър на
Google Apps от 2009г. Предоставя
професионални услуги, помагайки
на организациите да заменят
традиционните, разположени в офиса
им системи с икономически ефективни
и надеждни облачни приложения.

„Дори ресурси като зали,
автомобили, шофьори се
разпределят автоматично
посредством процедура в
компанията...“

— Прокопи Прокопиев, член на
борда на директорите.

Създадена през 1990 г., Енемона е българска компания, която
се занимава с инженерингова дейност и строително-монтажни
проекти в областта на енергетиката, индустрията, гражданското
строителство и екологията. Енемона е основана от специалисти,
участвали в изграждането на Атомната електроцентрала в
Козлодуй. От тогава до сега компанията се развива и реализира
проекти, както с национално, така и с международно значение.
Характерът на работата определя голямото количество служебни
пътувания и наличието на офиси из цяла България и в чужбина.
Служителите са основната ценност на компанията, а те не са малко
- в момента наброяват около 1500 човека. И така, мащабът на
работата изисква мащабни решения.
„Ние развиваме бизнес и искаме определени служители да
имат електронна поща, възможност за обработка на текстови
документи, електронни таблици... Зададохме параметрите и
търсихме алтернатива, която предлага най-добра цена и съответно
е легална, и сигурна.“ казва Прокопи Прокопиев, член на борда
на директорите. „Цената на комплекта от продукти и услуги, които
предлага Google, просто беше най-добра. Това е нормално да се
търси от един бизнес. Ние не искаме да плащаме висока цена за
по-добро качество, защото получаваме качеството, което ни е
нужно... при Google първо получаваме много голямо опростяване
на поддръжката и на управлението на процесите, което също
струва пари, и второ самата услуга генерално е много по-евтина, и
много по-гъвкава.“
Изборът е закономерен и взима под внимание, както финансовите
преимущества, така и същността на работата. „Решихме да
изберем този вариант с оглед на това, че имаме офиси в чужбина и
няма нужда да хостваме един сървър при нас. Когато наш служител
отиде в Германия или Норвегия, добре е да използва сървъри,
които са мощни и бързи навсякъде по света.“, разказва Прокопи.
„Преди, когато бях в Германия, за да си проверя пощата минавах
през международен интернет, интернет в България, наш сървър,
а това отнема време. Сега удовлетворението е голямо, тъй като
скоростта е доста добра навсякъде по света.“
В резултат на разглеждането на всички тези аргументи, на
най-високо ниво се взема решение Енемона да премине към
използване на Google приложения, защото само те предлагат
качеството, което се търси, на цена, която дава достъп до
услугата на всички служители. Поради многообразието от услуги
и приемливата им цена, броят на потребителите в компанията
се увеличава двойно. „Много повече служители имат достъп до
електронни услуги сега. Преди не сме давали възможност на всеки
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„Ние въвеждаме практика
всички „леки“ документи да
се създават и обработват в
Google, като засега това не е
задължително, но все повече
служители преминават
на Google. Още повече, че
сътрудничеството там
е много по- значително
отколкото по имейл...“
— Прокопи Прокопиев, член на
борда на директорите.

да ползва офис пакет, докато сега на практика всеки служител,
ако има нужда, може да го ползва. Например за една хигиенистка,
която има съвсем дребна нужда от компютър, не бихме си
позволили да инвестираме 500 USD в софтуер. Докато сега няма
проблем служител да има акаунт, тъй като е на изключително
приемлива цена.“
След въвеждането на приложенията започват да се ползват
нови продукти и услуги. „Дори ресурси като зали, автомобили,
шофьори се разпределят автоматично посредством процедура в
компанията... За заявяването на зали, което е съвсем елементарно,
преди трябваше да звъните на секретарка, сега просто не ви
пука – влизате си в Календара, виждате дали залата е свободна и я
резервирате. Така тя със сигурност ще е на ваше разположение няма дублиране, няма конфликти. “
Поради многото пътуващи, оперативките на отделите се
реализират благодарение на Google Hangouts. “От два месеца вече
в отдел Производство се прави нещо като общо събрание. Това
са 20-25 човека, които запълват 15-те слота в Google Hangouts и
по този начин провеждат седмичната си оперативка. От Солитекс,
нашият партньор за въвеждането на Google, ни представиха една
удобна функция в Google Maps Coordinate – при преминаване на
служител край даден обект, той може да получи задача.“
Приложенията на Google развиват сътрудничеството и работата
в екип. „Ние въвеждаме практика всички „леки“ документи
да се създават и обработват в Google, като засега това не е
задължително, но все повече служители преминават на Google.
Още повече, че сътрудничеството там е много по- значително
отколкото по имейл.“

Повече за Google Apps for Business

Google Apps предлага мощни и лесни
за използване услуги за комуникация
и съвместна работа, предназначени
за бизнес организации от всякаква
големина - предоставяни от Google,
не изискват инсталация, намаляват
нуждата за поддръжка и оптимизират ИТ
разходите. С Gmail for Business, Google
Calendar, Google Groups и вграденият
IM, потребителите могат да бъдат
постоянно свързани и да комуникират
докато са в движение. Използвайки
Google Docs, те могат да споделят
документи, да работят съвместно в
реално време, осигурявайки, че всички
версии на документите са добре
организирани и достъпни, без значение
от мястото, от което работят.
За повече информация, посетете:
www.google.co.uk/apps

Освен всичко това, служителите на Енемона вече се радват и на
възможността да работят от своя дом. Или, както посочва Прокопи
Прокопиев: „Преди, на много хора компютрите не бяха настроени
за работа със сървърите ни. Възможността да се работи от вкъщи
е облекчение.“
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