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Analytici spoločnosti Gartner zostavili výber naj-

významnejších predikcií na nadchádzajúce ob-

dobie, z ktorých jasne vyplýva väzba medzi

inves tíciami do informačných technológií a eko-

nomickou výkonnosťou. Predikcie odrážajú zá-

sadné zmeny v postavení technológií a IT

organizácií v biznise, globálnej ekonomike i ži-

votoch individuálnych používateľov.

Tlak na znižovanie nákladov podľa analytikov

stále pokračuje a hlavnými dôsledkami sú nižší

záujem o využívanie príležitostí a averzie k riziku.

Pre podnikové IT to znamená, že sú predmetom

detailného skúmania. Vplyv tohto zdanlivo ba-

nálneho konštatovania je široký. Skúmané sú

totiž nielen investičné či prevádzkové nároky IT,

teda nákladová zložka, ale aj reporting,

 pre vádzka a hlavne výsledky.

Tohtoročné prognózy sa zameriavajú predo-

všetkým na čoraz viditeľnejšiu väzbu medzi

technologickými rozhodnutiami a ich dôsledkami

– tak ekonomickými, ako i spoločenskými.

Do roku 2015 bude národná kritická infra

štruktúra niektorého zo štátov G20 naru

šená a poškodená online sabotážou.

On-line útoky môžu byť multimodálne v zmysle

ich zamerania na viac systémov pre maximálny

dosah. Príkladom systémov, ktoré sa môžu stať

terčom, je finančný systém (napr. burza), kri-

tické podniky (riadiace systémy chemických to-

vární alebo jadrových alebo iných elektrární)

alebo mobilná komunikácia (routery). Takýto

multimodálny útok môže mať dlhodobé následky,

pretrvávajúce bezprostredné prerušenie činnosti

– podobne ako útoky na USA z 11. septembra

2001 mali vplyv, ktorý trval takmer desať rokov.

Do roku 2015 budú pre platy väčšiny nových CIO

vo veľkých firmách rozhodujúce tržby, ktoré orga-

nizácia získa vďaka svojim IT.

Na zvýšenie tržieb organizácií  prichádzajú do

úvahy napríklad nasledujúce iniciatívy: rozvoj

počítačového spracovania dát vrátane ich kon-

textu, priame využitie IT v rozvoji inovácií v pod-

niku a využitie potenciálu sociálnych sietí.

Povedomie o možnostiach, ktoré tieto a ďalšie

iniciatívy dávajú, bude do roku 2015 natoľko

bežné, že nové príjmy, ktoré dokáže podnikové

IT generovať, budú v nových manažérskych

zmluvách CIOs vo veľkých globálnych firmách

hlavným faktorom určujúcim motivačnú časť ich

platov.

Podniky, ktoré sú lídrami vo využívaní IT na zabez-

pečenie konkurenčnej výhody, zdvihnú do roku

2015 výdavky na IT v prepočte na jedného zamest-

nanca o 60 percent.

Múdre podniky, ktoré vďaka stávke na IT

úspešne prežili posledné recesie a vrátili sa

k rastu, budú ďalej ťažiť zo svojej konkurenčnej

výhody. Konsolidácia a optimalizácia IT a pro-

gramy na zvýšenie transparentnosti nákladov na

IT (a aj prepúšťanie v IT oddeleniach) im umož-

nili dramaticky zvýšiť celkovú produktivitu IT. Do

roku 2015 zaznamenajú tieto podniky najmenej

60-percentný nárast výdavkov na IT v prepočte

na jedného zamestnanca.

Do roku 2015 odstráni automatizácia štvrtinu všet-

kého pracovného času spojeného s IT službami.

Sektor IT služieb sa bude ďalej vyvíjať rovnako

ako ostatné odbory biznisu. Cloud computing

urýchli samoobslužný servis, automatizované

sprevádzkovanie služieb a ich meranie, účtova-

nie a podobne. To umožní nástup „industrializo-

vaných“ služieb s potenciálom transformovať

prostredie náročné na obsluhu na prostredie

charakterizované automatizovanými IT službami.

Produktivita poskytovateľov takýchto služieb vý-

razne vzrastie, čo umožní dramatický pokles ich

cien.

Do roku 2015 bude 20 percent spoločností mimo IT

sektora z rebríčka 500 najväčších svetových firiem

poskytovateľmi cloudu.

Trend, keď organizácie, ktorých biznis nie je IT,

budú poskytovať svoje kapacity cez cloud com-

puting, bude pre IT organizácie znamenať po-

trebu predefinovať svoju ponuku. Priestor na

poskytovanie služieb sa bude zmenšovať, pre-

tože non-IT organizácie sa vďaka možnosti po-

skytovať IT kapacity cez cloud dostanú do

priamej konkurencie s doterajšími providermi.

S nástupom industrializácie IT služieb navyše

porastie tlak na znižovanie marží. Naopak, prí-

ležitosťou pre IT organizácie bude, že sa zvýši

dopyt po službách, ktoré umožnia poskytovanie

a zdieľanie IT kapacít.

Do roku 2014 bude 80 percent firiem podporovať

zamestnancov v používaní tabletov.

Apple iPad je prvou lastovičkou v očakávanej

veľkej vlne tabletov, zameraných skôr na pa-

sívnu konzumáciu obsahu a do určitej miery na

komunikáciu ako na vytváranie obsahu. Podpora

tabletov v organizáciách bude špecifická tým, že

tie zariadenia sú jednoduchšie a majú menší vý-

počtový výkon ako PC, notebooky alebo tablet

PC ovládaný perom. Požiadavky na podporu po-

užívania tabletov v organizáciách sa budú líšiť

tak medzi organizáciami, ako aj vnútri. V kaž-

dom prípade však vzrastú nároky na bezdrôtovú

konektivitu vrátane príslušného help desku. 

Do roku 2015 budú vaši on-line priatelia 

z 10 percent neživí.

Stratégia využitia sociálnych médií má niekoľko

následných krokov: vytvorenie prítomnosti, pa-

sívne „načúvanie“ konverzácii, aktívna komuni-

kácia (teda artikulácia vlastných posolstiev)

a konečne skutočná, teda obojsmerná komuni-

kácia. Doteraz je pre drvivú väčšinu organizácií

vrcholom angažovanosti v sociálnych sieťach

sama prítomnosť, sprevádzaná nanajvýš vysie-

laním posolstva, ako sú správy na Facebooku.

Do roku 2015 sa rozšíria sociálne roboty, teda

automatizované systémy na personalizovanú

(teda individuálnu) interakciu s on-line komuni-

tami.
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