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Резюме: Целта на настоящото изследване е да се подобри нивото на ин-

формационно осигуряване на клъстера чрез разработване на модел за развитие 
на ERP системата, с който се консолидира информацията на ниво клъстер. За-
дачите на изследването са: анкетно проучване на клъстерите, членове на Асо-
циацията на бизнес клъстерите (АБК) в България, анализ на резултатите от ан-
кетата и дефиниране на изводи за установените проблеми с информационното 
осигуряване, анализ на алтернативните решения на информационните проб-
леми, разработване на концептуален модел за развитие на ERP системата, раз-
работване на универсален софтуерен модел и софтуерен модул за извеждане 
на консолидирана информация. Моделът е апробиран на ERP система MS Dy-
namics Navision. Предложените решения позволяват консолидиране на инфор-
мацията на ниво клъстер от хоризонтален или вертикален тип за целите на уп-
равлението на клъстера. 

Ключови думи: концептуален модел, софтуерен модел, софтуерен мо-
дул, ERP система, SQL заявки. 

JEL: C680 Computable General Equilibrium Models. 
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Увод 
ERP (Enterprise Resource Planning) системите позволяват много 

фирмена обработка, което дава възможност на всяка една фирма 
(малко и средно предприятие – МСП) от клъстера да използва въз-
можностите на системата. След извършено анкетно проучване на 
клъстерите – членове на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) в 
България

2
, се установи, че съществува проблем с обобщаването на 

информацията от отделните фирми в клъстера и той не е решен със 
средствата от базовата функционалност на ERP системите (Isystems, 
2017; Gartner, 2016; Kapp, Latham & Ford-Latham, 2016). 

За консолидиране на информацията на ниво клъстер е необ-
ходимо разработване на модел за развитие на ERP системата, включ-
ващ като алтернативни решения съвременни технологични решения с 
инструменти за извличане, трансформиране и зареждане (ETL - 
Extract, Transform, and Load), в т.ч. използване на BI (Business Intelli-
gence) платформи (Tableau, QlikView и т.н.) и технологии от групата 
„Големи данни“ (Big Data). Тъй като BI  платформите и технологиите от 
групата „Големи данни“ (Big Data) са скъпи решения със сложна ИКТ 
архитектура, те се използват основно от големи (със смесено участие) 
фирми. За клъстерите от МСП в България по-добър вариант е използ-
ване на SQL заявки, които спадат към групата инструменти за ETL за 
„пакетна“ текуща обработка (Incumbent Batch ETL Tools), тъй като те 
на практика са  безплатни, не изискват допълнително обучение, ERP 
системите предлагат интерфейс за задаването им, както и те може да 
се планират за неприсъствено изпълнение и изпълнят като „съхра-
нени“ процедури (stored procedures). 

Целта на разработвания модел е развитие на ERP системите, 
така че те да позволяват консолидиране (обобщаване) на информа-
цията от отделните фирми на клъстера и използването на тази обоб-
щена информация при управлението на клъстера. 

 
 

                                                           
2
 Проучването е публикувано в статията „Проблеми и решения при 

информационното осигуряване на клъстери от малки и средни предприятия 
(МСП)“, том 2 от 2017 г. на Научни трудове на УНСС. 
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1. Алтернативни софтуерни решения за консолидиране  
      на информацията 
 
За целите на проведеното изследване са проучени и анализи-

рани възможностите на съвременни технологични решения, включ-
ващи инструменти за извличане, трансформиране и зареждане (ETL – 
Extract, Transform, and Load), които могат да се използват за консоли-
диране (обобщаване) на данни от различни източници, в т.ч. бази 
данни. ETL инструментите са организирани в четири категории: 

 Инструменти за ETL за „пакетна“ текуща обработка 
(Incumbent Batch ETL Tools); 

 „Облачни“ ETL инструменти (Cloud Native ETL Tools); 

 ETL инструменти с „отворен“ код (Open Source ETL Tools); 

 ETL инструменти в реално време (Real-Time ETL Tools). 
 
ETL инструменти за „пакетна“ текуща обработка (Incumbent 

Batch ETL Tools) 
До неотдавна инструментите за ETL в света бяха за „пакетна“ 

текуща (ежедневна) обработка. Исторически повечето фирми използ-
ваха свободните си изчислителни ресурси, за да извършват „пакетна“ 
текуща обработка с ETL инструменти за консолидиране на данни в 
извънработно време (обикновено през нощта). Например банковата 
Ви сметка се актуализира само един ден след извършването на фи-
нансовата транзакция.  

Пример за  ETL инструменти за „пакетна“ текуща обработка са 
- IBM InfoSphere DataStage; Informatica PowerCenter; Microsoft SSIS; 
Oracle Data Integrator Enterprise Edition. 

 
„Облачни“ ETL инструменти (Cloud Native ETL Tools) 
С преместването на ИТ в „облака“ започнаха да се появяват 

все повече и повече услуги, базирани на „облачни“ ETL. Някои от тях 
предлагат поддръжка в реално време. 

Пример за „облачни“ ETL инструменти са: Alooma; Fivetran; 
Matillion; Snaplogic; Stitch Data. 

 



Проф. д-р ик.н. Емил Денчев 

8 

ETL инструменти с „отворен“ код (Open Source ETL Tools) 
ETL има набор от инструменти и проекти с „отворен“ код. По-

вечето от тях са създадени като модерен слой за управление на „пла-
нирани“ работни процеси и процеси за „пакетна“ обработка. 

Пример за ETL инструменти с „отворен“ код са: Apache Airflow; 
Апачи Кафка; Apache NiFi; Talend Open Studio. 

 
ETL инструменти в реално време (Real-Time ETL Tools) 
Ако обработвате заплати или данъци, то не се нуждаете от 

данните си в реално време. Повечето съвременни приложения обаче 
изискват достъп в реално време до данни от различни източници. 
Например, когато качите информация за нова стока в сайта на елект-
ронния магазин, искате клиентите ви да я видят веднага, а не един 
ден по-късно. 

Обработката в реално време предизвика промяна в архитекту-
рата – от модел, базиран на „пакетна“ текуща обработка, до модел за 
обработка в реално време, основан на опашки за разпределени съ-
общения (distributed message queues) и обработка на потоци (stream 
processing). Пример за ETL инструменти в реално време са:  Alooma; 
Confluent; StreamSets; Striim. 

Освен разгледаните ETL инструменти, интерес представляват 
и две модерни технологии за бизнес анализи (Business Intelligence - BI) 
и големи данни (Big Data), тъй като включват в своята функционалност 
и ETL инструменти. 

 
Business Intelligence (BI) решения 
При класическите Business Intelligence (BI) решения най-отдолу 

на корпоративната ИТ архитектура  стоят стандартните ERP, CRM, 
POS и други транзакционни системи. На по-горно ниво се извършва 
интеграция на събраните от тях данни посредством инструменти за 
ETL, инструменти за изчистване и поддържане качеството на данните 
(Master Data Management). На следващото ниво стоят системите за 
съхранение на данни – складове за данни (Data Warehouse), а над тях 
са BI средствата за статистика, за извличане на зависимости от данни 
(Data Mining) и за оперативен анализ (OLAP). Най-отгоре в тази класи-
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ческа архитектура са платформите за корпоративно взаимодействие и 
разпространение на информацията (Enterprise collaboration). 

Business Intelligence системите разчитат на по-сложни инстру-
менти за откриване и управление на данните – тяхното извличане, 
трансформацията и записа им в Data Warehouse чрез ETL инстру-
менти. Принципът е, че осигуряването на качествена информация е 
също толкова важно, колкото бързата й доставка и лесната визуали-
зация чрез таблата за управление (Dashboards) за вземането на уп-
равленско решение. Затова големите производители на софтуер за 
управление на бизнеса имат инструменти за Data Management, които 
са част от BI решенията им и които управляват входно-изходните 
данни, за да може по-точно да се генерират отчети и специализирани 
анализи (ad hoc) . [6] 

 
Big Data (Големи данни) 
Big Data е нова генерация от технологии и архитектури, които 

позволяват да се извличат данни от хранилища с огромни обеми 
данни (от над няколко десетки терабайта). Тези обработки генерират 
информация от данни с различна структура – структурирани или нест-
руктурирани, при това с много висока скорост. 

Big Data платформите ускоряват времето за отговор при изс-
ледване на данни от множество източници (т.нар. discovery-oriented 
analysis) и намаляват усилията за инженеринг на данни, които не 
носят стойност. Най-важното е, че заради големия капацитет на Big 
Data платформите, организациите могат да заредят всички данни 
от изходните си системи вместо да подбират данни, свързани с 
анализирания въпрос. На пръв поглед този подход изглежда 
свързан с „излишества“ от данни, но всъщност той дава възможност 
да се елиминират два източника на големи забавяния, а именно 
времето за писане на програми, които да извлекат само 
необходимите данни и времето, нужно за неколкократно връщане 
към основните системи с източници на данни, когато междинни 
изводи от анализа генерират нови въпроси, изискващи нови данни  
(Enterprise Information Systems, 2010). 
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Изводи 
Решенията BI и Big Data са лицензирани, предназначени са за 

обработка на огромни обеми от данни (десетки и стотици терабайта 
дневно в банки, телекомуникационни оператори и социални мрежи), 
изискват изградена сложна ИТ инфраструктура, дълго време за кон-
фигуриране и кратко време за отговор. 

Клъстерите от МСП в България на този етап, от една страна, 
нямат разгледаните по-горе изисквания към обработката на големи 
обеми на данни, в т.ч. и неструктурирани и времето на отговор (в ре-
ално време), а от друга, не разполагат със значителни финансови 
средства за закупуването и поддръжката на real-time, BI и Big Data 
решения. 

Поради разгледаните по-горе причини за консолидиране 
(обобщаване) на данните в клъстерите от МСП бяха избрани SQL 
заявки, които могат да причислят към ETL инструментите от групата 
на „пакетна“ текуща обработка (Incumbent Batch ETL Tools). 

SQL заявки 
За работа с релационните бази от данни е разработен език за 

структурирани заявки SQL (Structured Query Language). SQL е много-
функционален език за работа с бази данни с управляващи конструк-
ции за: създаване, промяна и изтриване на данни; дефиниране на 
данни (таблици, колони); защита на достъпа до елементи от бази 
данни чрез работа с групи и индивидуални потребители; операции за 
управление на данните като създаване на архивни копия, блоково 
копиране и актуализация; и обработка на транзакции (Microsoft SQL 
Server, 2016).  

Общата форма на SQL се нарича ANSI-SQL, но всеки произво-
дител на система за управление на база данни (СУБД) има собствена 
реализация на SQL. B SQL Server на Microsoft, който е една релаци-
онна СУБД, е реализиран SQL с име Transact/SQL, докато SQL на 
Oracle се нарича PL/SQL. На практика всички СУБД на релационни 
бази данни разбират SQL, въпреки че повечето също имат и собствен 
специален синтаксис. Това означава, че по-голямата част от заявките 
за базата данни, разработени за използване с точно определена база 
данни, са преносими от един продукт или инструмент на друг. Напри-
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мер SQL заявки, написани за базата данни Microsoft SQL Server, из-
ползвана в ERP системата на Microsoft – MS Dynamics Navision, могат 
да бъдат използвани на ERP система, с инсталирана корпоративна 
(enterprise) база данни, като Oracle, без съществени промени. Освен 
това SQL се използва от езици като Java, C++ и други поради възмож-
ностите, които предоставя в областта на работата с данни и управле-
нието на бази данни (Microsoft Dynamics365, 2017). 

SQL заявките от групата на ETL инструменти за „пакетна“ те-
куща обработка са особено подходящи за клъстерите от МСП, тъй 
като на практика са: 

 Универсални – приложими са за различни ERP системи, из-
ползващи релационни СУБД; 

 Безплатни – включени са в СУБД на ERP системата, за из-
ползването на която вече са заплатени софтуерни такси; 

 Изпълняват се от една среда – СУБД на ERP системата 
предлага интерфейс за задаването и изпълнението им; 

 Изпълняват се като „пакетно“ текущо (ежедневно) задание 
– те може да се планират за неприсъствено изпълнение и 
изпълнят като „пакет“ от „съхранени“ процедури (stored pro-
cedures) всеки ден (извън работно време, например всяка 
нощ). 

 
 

2. Разработване на концептуален модел за развитие 
 
Разработеният концептуален модел включва 12 етапа. Описа-

ните в концептуалния модел етапи ще позволят създаване на база 
данни (БД) с консолидирана (обобщена) информация за фирмите от 
клъстера. 

1. Извежда се списък с наличните БД в ERP системата; 
2. Извежда се списък с наличните таблици от БД; 
3. Анализират се  схема, връзки и ключове – първични (PK) и 

външни (FK);  
4. Създава се нова БД Cluster; 
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5. Създават се две нови таблици в БД Cluster (Clusters и 
Enterprises); 

6. В новите таблици (Clusters и Enterprises) се въвеждат 
данни; 

7. Към част от таблиците на БД на всяка една фирма се до-
бавя колона EnterpriseID с PK; 

8. В новата колона се въвежда фирменият ID; 
9. В БД Cluster се създават копия на таблиците от една 

фирма (БД); 
10.  В таблиците на БД Cluster се добавят данни от останалите 

фирми (БД); 
11.  Данните в таблиците на БД Cluster се актуализират; 
12.  От БД Cluster се извеждат консолидирани справки за 

управлението на клъстера. 
  
 

3. Разработване на софтуерен модел за развитие 
 
Разработеният софтуерен модел включва изпълнение 

(еднократно или в цикъл) на определени етапи, описани в 
концептуалния модел и реализирани със SQL команди. 
Синтаксисът на командите е за SQL Server/Oracle/MS Access и за 
MySQL, което ще направи разработения софтуерен модел по-
универсален, тъй като с посочените системи за управление на база 
данни (СУБД) работят най-разпространените в света и в България 
ERP системи (MS Dynamics Navision, Oracle, SAP и т.н.). 
Изпълнението на етапите ще доведе до получаване на базата 
данни Cluster (Клъстер) с обобщена информация от фирмите на 
клъстера. Една част от етапите се изпълняват еднократно, а друга 
част периодично (ежедневно) като съхранена процедура, която е 
планирана като задача за неприсъствено изпълнение.  

Софтуерният модел е апробиран на ERP системата MS Dy-
namics Navision, като SQL командите се изпълняват от среда на Mi-
crosoft SQL Server Management Studio [3]. 
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4. Насоки за бъдещо използване на модела 
 
4.1. Софтуерният модел за развитие на ERP системи е проек-

тиран, за да извършва обобщаване на данните от няколко клъстери от 
МСП от хоризонтален вид или вертикален тип. Това е възможно, тъй 
като моделът касае управлението на данни, а не бизнес логиката и 
потребителския интерфейс. Новата база от данни съдържа две до-
пълнителни таблици – клъстери и фирми и позволява, освен консоли-
дирането на информацията на ниво клъстер, така и консолидиране на 
информацията на ниво група от клъстери от различен (хоризонтален 
или вертикален) тип. 

4.2. В бъдеще ERP системата може да използва само новата 
БД с консолидирана информация, като всяка една фирма от клъстера 
ще работи с извадка (view) на своята информация, с което ще се оп-
тимизира използваното дисково пространство и намали излишеството. 

 
 

5. Заключение 

В условията на бързо развиваща се и динамична бизнес среда 
за вземането на бързи и точни решения от страна на мениджърите на 
един клъстер от МСП е важно да има консолидирана (обобщена) ин-
формация на ниво клъстер. 

Използването на интегрирани бизнес информационни системи 
за планиране на ресурсите на предприятието (ERP системи) от клъс-
тери от МСП изисква надграждане на базовата функционалност на 
ERP системите с цел консолидиране на информацията на ниво клъс-
терно обединение. 

Проучването и анализът на алтернативните възможности за 
решаване на потенциалните проблеми за развитие на базовата функ-
ционалност на ERP системите позволяват да се избере и разработи 
решение за консолидиране на данните, което е съобразено със спе-
цификата на клъстерите от МСП  у нас, в т.ч. достъпно като цена, 
време за конфигуриране и гъвкавост в използването. 
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Разработването на концептуален и софтуерен модел за разви-

тие на базовата функционалност на ERP системите позволява да се 

стандартизира процесът по тяхното надграждане. 

Апробирането на разработения модел и разработения софтуе-

рен модул позволява извеждане на справки с консолидирана инфор-

мация от МСП на ниво клъстер от използваните от тях ERP системи. 

Прилагането на модела ще гарантира добавена управленска 

стойност при функционирането на клъстерите от МСП, която напри-

мер се изразява във възможност за: 

1. Достъп до „добри“ практики и готово „know-how”, включени 

в бизнес информационната система за управление ресурсите на 

предприятието (ERP система), под формата на разработен браншови 

бизнес модел и бизнес процеси. Това е важно, тъй като МСП нямат 

достатъчно ресурси (финансови, материални, човешки и т.н.) за пред-

приемане на самостоятелни действия за решаване на съществува-

щите проблеми, свързани с промяна и оптимизация (реинжинеринг) на 

бизнес процесите и получаване на конкурентни предимства. 

2. Възможност управлението на клъстера да оптимизира рабо-

тата с контрагентите (клиенти и доставчици) на фирмите, като се 

обобщават количествата по поръчаните артикули (стоки и услуги), 

получат по-големи отстъпки в цената, по-ниска себестойност на про-

дукцията и съответно по-ниски цени (по конкурентни цени) или по-

висока печалба при запазване на съществуващите цени или реализи-

ране на „икономия от мащаба“, както и оптимизиране при материал-

ното планиране на производството, управлението на персонала на 

фирмите и т.н. 

3. Във всеки един момент от време ръководството на клъстера 

ще има онлайн достъп до информационен ресурс (справки и отчети) 

за състоянието на всяка една от фирмите от клъстера, както и консо-

лидирана (обобщена) информация на ниво клъстер, която може да се 

използва както за целите на оперативното управление, така и за ана-

лиз, стратегическо прогнозиране и планиране на дейността. 
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