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Globalne referencje dla iDempiere Business Suite
Opracował: StabilisOne Sp. z o. o.- jedyny producent wersji polskiej

1. ERP - PRZEWODNIK DLA NABYWCY (ERPfocus)

Na poziomie "dużego przedsiębiorstwa" wśród darmowych ERP, iDempiere oferuje wysoce
wyrafinowaną  bazę  kodów,  sprytne  interfejsy  użytkownika  i  głębokie  możliwości
raportowania.  Chociaż  system jest  otwarty i  darmowy, aby uzyskać jak najwięcej z tej
technologii,  powinieneś  już  mieć  dobrze  wyszkoloną  grupę  IT gotową  do  wdrożenia  i
konfiguracji, wspieraną przez jednego lub więcej niezależnych konsultantów ERP w celu
skutecznej  implementacji.  W  zależności  od  skali  docelowego  przedsiębiorstwa,  koszty
uzyskania wydajnego działania systemu mogą wynosić zaledwie 5 000 USD, a w górnym
pułapie wielkich wdrożeń - nawet 250 000 USD rocznie.

[Rick Carlton, dba PRRACEwire]
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2. iDempiere PRZEGLĄD, ERP Software (FinancesOnline)

Otwarte źródło
Dzięki  oprogramowaniu  iDempiere  Business  Suite,  które  jest  oprogramowaniem  typu
open-source, użytkownicy końcowi, tacy jak Ty, angażują się w rozwój i rozwój platformy. 
Możesz  dostarczyć  programistom dane  wejściowe  z  Twojego  końca  na  temat  dalszego
ulepszania  lub  rozszerzania  istniejących  możliwości  oprogramowania.  Możesz  także
przesłać sugestie dotyczące dodatkowych funkcji w zależności od wymagań biznesowych,
standardów i preferencji podczas wdrażania kolejnej wersji.

Wszystkie potrzebne narzędzia
Chociaż  społeczność  programistów  iDempiere  Business  Suite  może  zaspokoić  listę
wszystkich  funkcji,  których  potrzebujesz  lub  chciałbyś  mieć,  to  istnieje  duże
prawdopodobieństwo, że ta platforma już posiada te funkcjonalności.
W  pakiecie  iDempiere  Business  Suite  znajduje  się  większość  narzędzi  i  funkcji,  które
prawdopodobnie będą potrzebne do zarządzania wszystkimi operacjami biznesowymi.
Kiedykolwiek  potrzebujesz  więcej  możliwości,  elastyczna  i  skalowalna  konstrukcja
oprogramowania  pozwala  na  umieszczenie  wszelkich  dodatkowych  funkcjonalności
poprzez integrację i personalizację.
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3. PAT Research: B2B Reviews, Buying Guides&Best Practices

Interfejs użytkownika iDempiere działa na platformach zx i swing. Jest obsługiwany przez
architekturę wtyczki Jetty i OSGI (Open Service Gateway Initiative), która zapewnia jej
najbardziej logiczną funkcjonalność w porównaniu do innych systemów ERP typu Open
Source. Architektura OSGI zmniejsza złożoność, zapewniając modułową architekturę dla
popularnych dzisiaj systemów rozproszonych,  działających na dużą skalę,  a także dużą
łatwość  wbudowywania  małych  aplikacji  narzędziowych.  To  znacznie  zmniejsza  koszty
rozwoju, eksploatacji i konserwacji. Kod źródłowy iDempiere jest hostowany w bitbucket
przy  użyciu  rozproszonego  repozytorium  Mercurial  (Hg),  które  może  być  swobodnie
pobrane  lub  sklonowane  przez  użytkowników.  iDempiere  obsługuje  komponenty  firm
trzecich  w ramach swej  platformy i  jest  jedną z  najbardziej  niezawodnych dostępnych
propozycji Open Source. 

Jest kompatybilny z większymi systemami operacyjnymi, w tym Windows, Linux, Mac OS i
Solaris. iDempiere ma również kilka punktów integracji, przez które integruje się z innymi
systemami.  Wbudowane punkty  integracji  to  m.in.:  konfigurowalny  i  elastyczny  import
CSV, usługi sieciowe, przesyłanie wiadomości JMS. iDempiere to kompletny system ERP
oferujący  wszystko,  od  fakturowania,  poprzez  integrację  w  punkcie  sprzedaży  (POS),
zarządzanie magazynem, aż po prognozowanie. iDempiere może być przyszłością ERP typu
Open Source, ponieważ zapewnia wsparcie globalnej społeczności i ciągłe innowacje.
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4. Bossie Awards 2016: Najlepsza aplikacja Open Source (InfoWorld)

Ta platforma pozostaje naszym najlepszym wyborem dla systemów ERP typu Open Source.
iDempiere jest szczególnie dobrze przystosowany do wykorzystania w większych firmach
produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Niedawne  przejście  na  modularną  architekturę  wtyczek  OSGi  w  połączeniu  z  silną
społecznością  programistów  iDempire  zaowocowało  innowacjami  w  zakresie  funkcji  i
rozwiązań, które nadal wyróżniają tą konkurencyjną odnogę ADempiere. Pakiet zawiera
pełen zestaw aplikacji ERP (księgowość, zaopatrzenie, materiały i produkcja) wraz z CRM
i zarządzanie łańcuchem dostaw / partnerami biznesowymi.

Zbudowany na Javie  z  obsługą backendów Oracle i  PostgreSQL, iDempiere dysponuje
wysoką  zdolnością  adaptacji  do  najbardziej  wymagających  specyfikacji.  Zestaw
wbudowanych  w  platformę  narzędzi  programistycznych  wspomaga  koordynację  nawet
bardzo rozproszonych zespołów developerskich.

Lekki kod Java i usprawniona obsługa interfejsu sprawiają, że iDempiere jest użyteczną,
skalowalną platformą dla systemów Linux, Windows i MacOS. Ten ERP nie jest tani, bez
względu na to,  czy budujesz  go od nowa,  czy kupujesz gotowe rozwiązanie.  Ale  dzięki
połączeniu  cech  klasy  korporacyjnej  i  darmowej  licencji  Open  Source,  iDempiere  jest
atrakcyjną propozycją.

[James Borck, Senior Contributing Editor, InfoWorld]
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