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Je spletno računovodstvo res boljše?
..Na tržišču je kar Nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo programske opreme za račuNovodske servise. ali je bolje izbrati tiste, ki 
poNujajo spletNo rešitev?..

299 €

sodobne poslovno-informacijske rešitve
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Nekaj podjetij nudi program, ki  deluje preko spleta, torej je pogoj upora-
be dostop do interneta. Podjetja, ki prodajajo programe, ki delujejo na 
takem principu navajajo, da so podatki  varno shranjeni, da je delovanje 
brezskrbno itd. Vendar pa nas vsakdanje življenje opozarja, da vendarle ne 
gre tako lahko, saj vsakodnevno poslušamo in opažamo zlorabe preko 
spleta. V tem primeru kupci takih programov pravzaprav ne vedo, kje so 
podatki shranjeni, kdo ima dostop do njih, kaj se zgodi, ko internet ne de-
la, ali se podatki zapišejo med prekinitvijo povezave ...  Ko internet ne de-
luje, smo pri delovanju s takim programom hendikepirani v toliko, da ne 
moremo normalno izvajati svojega poslovanja. Programi, ki delujejo preko 
svetovnega spleta so dovzetni tudi na razne viruse.
Misel, da je za sinhronizacijo podatkov med računovodskim servisom in 

njihovimi klienti potreben internet, je odveč, saj npr. program Birokrat 
sinhronizacijo zagotavlja brez internetne povezave.
Zaradi zgoraj navedenega navajamo nekaj dejstev, da se odgovor na za-
stavljeno vprašanje v naslovu lahko glasi: NE. Torej, zakaj je bolje, da pro-
grami za poslovanje podjetij, sploh računovodskih servisov, delujejo lo-
kalno (program nameščen lokalno na strojni opremi uporabnika)?
• Programi, ki ne delujejo preko spleta, zagotavljajo, da so podatki varno 

shranjeni pri uporabniku.
• V primeru sinhronizacije podatkov med računovodskim servisom in 

klientom ni bojazni, da bi se podatki zaradi izgube signala interneta 
izgubljali, prekinjali. S tem lahko tako računovodski servis, kot tudi 
končna stranka bolj zaupa izmenjavi podatkov, poslovnim dogodkom, 
ki jih dela za stranko računovodski servis ali pa stranka sama.

• Sinhronizacijo imata stranka, kot tudi računovodski servis samodejno, s 
tem pa so podatki usklajeni v trenutku izvedbe nekega dogodka 
(podobno, kot pri internetnih aplikacijah).

• Podatki pri računovodskem programu Birokrat se izmenjujejo po var-
nostnih protokolih HTTPS in SSL, kar pomeni, da v primerih poskusa 
prestrezanja informacij te niso izvedljive.

• Stranka in računovodski servis ne potrebujeta internetne povezave.
• Prednost računovodskih in drugih programov, kjer ni potrebe, da delu-

jejo preko spleta, je tudi ta, da delujejo veliko hitreje, kot spletne ap-
likacije in omogočajo veliko širše in preglednejše analize podatkov od 
spletnih aplikacij.

• Cena? Stranka ob nakupu programa ali po plačilu vseh obrokov post-
ane lastnik programa (npr. program Birokrat), kar pri najemu programa, 
ki deluje preko spletnih aplikacij, ni običaj. Najem programa je sicer 
navidezno cenejši, vendar pa je dolgoročno dražje, lastnik programa pa 
je vedno ponudnik.

Ljudje smo različni in kolikor je ljudi, je tudi navad, simpatij, odločitev. Vsi 
dobri poslovneži pa so vedno usmerjeni v racionalizacijo poslovanja. Tu-
kaj nastopi podjetje Birokrat, d. o. o., ki vam s svojimi produkti prav goto-
vo zagotavlja racionalno odločitev pri nakupu programske opreme.  (P.R.)


