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Шановний Романе Михайловичу!
ГС “Українська асоціація венчурного капіталу і прямих інвестицій” (UVCA), яка
об’єднує більше 40 провідних міжнародних та українських венчурних фондів, фондів
приватних інвестицій та інших учасників інвестиційного ринку, від імені її членів - пропонує
Вам та представникам Державної фіскальної служби України взяти участь у спеціально
організованих безкоштовних тренінгах щодо аспектів ведення бізнесу, пов’язаного з хмарними
технологіями та наданням програмного забезпечення (ПЗ) на умовах оренди (модель SaaS software as a service).
Приводом для проведення таких тренінгів стало нещодавнє непорозуміння між
працівниками ДФС та компанією De Novo, яка надає послуги з оренди ПЗ за моделлю SaaS.
Даний прецедент є важливим для галузі ІТ в цілому, адже велика частина компаній
використовують у своїй роботі програмні додатки за підпискою. Тому тренінги дадуть
можливість податковим службовцям краще розібратися в нюансах ведення бізнесу такими
операторами-постачальниками ПЗ як De Novo, що дозволить у майбутньому уникнути
непорозумінь та надасть поштовх для розвитку сфери оренди ПЗ в Україні як це прийнято в
усьому світі.
Зараз в усьому світі дана модель надання програмного забезпечення стає все більш
популярною. Отримання ПЗ на умовах оренди від постачальника-оператора має більше переваг
для компаній, ніж купівля повного пакету програм від розробника.
Модель SaaS полягає у наступному: компанія-постачальник укладає договір з
розробником для отримання ліцензій на ПЗ, не вносячи власне програмні продукти свій
баланс. Після цього постачальник на умовах оренди надає ПЗ своїм клієнтам. При цьому всі
аспекти обслуговування та оновлення ПЗ лягають на плечі постачальника, а клієнт періодично
оплачує оренду.
Більш ширшу інформацію про особливості ведення бізнесу з використанням хмарних
технологій та надання програмного забезпечення в оренду представники ІТ-компаній зможуть
розказати працівникам Державної фіскальної служби безпосередньо на безкоштовних
тренінгах, які UVCA готова організувати разом зі своїми членами та партнерами.
З повагою, від імені Наглядової Ради та членів ГС «Українська асоціація венчурного та
приватного капіталу»:
Голова Наглядової ради UVCA
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