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Analytici spoločnosti Gartner
evidujú viac ako sto trendov (ku
koncu roka 2011 ich bolo 137),
z reportu Top Predictions for IT
Organizations and Users, 2012
and Beyond: Control Slips Away
sme vybrali 10 všeobecných

trendov, t. j. nie špecifických pre určité odvetvia
alebo určitý typ organizácie. Každý trend je po-
stavený na tzv. strategickom predpoklade na
plánovanie (Strategic Planning Assumption)
a následne stručne opísaný vrátane kontextu
a možných dosahov.

IT služby
Predpoklad: Do roku 2015 nízkonákladové cloudové

služby pohltia až 15 percent výnosov popredných po-

skytovateľov outsourcingových služieb.

Industrializované nízkonákladové IT služby
(ILCS – industrialized low-cost IT services) pred-
stavujú priesečník outsourcingu IT služieb
a čiastočne outsourcingu firemných procesov
a cloudu ako spôsobu dodávky služieb (SaaS,
IaaS, PaaS). Gartner očakáva, že ILCS budú
predstavovať hlavný dôvod, prečo v nasledujú-
cich rokoch bude klesať cena IT služieb v prie-
mere asi o desať percent ročne (pri niektorých
špecifických typoch služieb až o dvadsať percent
ročne).

Tlak ILCS na pokles cien IT služieb bude tak
priamy (jednoduchá náhrada doterajších služieb),
ako aj – a to hlavne – nepriamy. Už sama exis-
tencia ILCS spôsobí posun vo vnímaní „skutočnej“
alebo aj „férovej“ ceny IT služieb. Pôjde o po-
dobný efekt, aký spôsobil nástup nízkonáklado-
vých leteckých spoločností alebo retailových
obchodných reťazcov.

Pre konzumentov IT služieb (podniky a inšti-
túcie) z toho vyplýva príležitosť dosiahnuť zníže-
nie nákladov, a to tak pri rokovaní o nových
kontraktoch na outsourcované služby, ako aj pri
outsourcingu služieb, ktoré doteraz zabezpečo-
vali v organizácii interne.

Sociálne siete
Predpoklad: Investičná bublina pre zákaznícke sociálne

siete spľasne v roku 2013 a pre firmy, ktoré vyvíjajú tzv.

social software, v roku 2014.

Na význame sociálnych sietí pre biznis sa nič
nemení: naopak, budú čoraz dôležitejším komu-
nikačným a časom dokonca predajným kanálom
pre stále širšie spektrum odborov. To však prilá-
kalo neobvykle veľa dodávateľov. Tí navyše sú-
ťažia o trhový podiel spôsobom, ktorý je
nezvyčajne agresívny, a to aj na pomery vysoko
kompetitívneho technologického trhu.

Pre úspech v oblasti sociálnych sietí treba do-
siahnuť kritickú masu používateľov – viac než
inde tu platí, že úspech generuje úspech. Noví
hráči preto musia vynakladať extrémne zdroje,
aby prelomili pozície zavedených sietí. Len ma-
lému zlomku z nich sa to podarí a medzi poraze-
nými môžu pokojne byť aj niektorí tzv.
megavendori, teda významní dodávatelia s veľ-

kým trhovým podielom v niektorom z kľúčových
segmentov IT trhu. Ani masívne krížové dotácie,
teda financovanie sociálnych sietí z iných aktivít,
čo si menší hráči nemôžu dovoliť, im nemusí za-
ručiť úspech.

Ako sa na trhu vykryštalizujú víťazi, nalejú
všetci, ktorí sa usilujú o úspech, do svojich pro-
jektov obrovské prostriedky. Investori sa musia
zmieriť s tým, že veľká väčšina projektov nikdy
vynaložené prostriedky nevráti.

Organizácie, ktoré hľadajú, ako preniknúť do
sociálnych sietí, by mali zvážiť skôr partnerstvo
s niektorým zo zavedených hráčov ako budova-
nie vlastnej infraštruktúry. Výber partnera sa
musí uskutočniť s vedomím, že nie všetky sú-
časné sociálne siete dlhodobo prežijú.

Sociálny softvér a spolupráca
Predpoklad: Do roku 2016 bude najmenej polovica

 používateľov firemných e-mailov využívať na primárny

prístupu namiesto klasického e-mailového klienta na

stolovom PC internetový prehliadač, tablet alebo

 mobilné zariadenie. 

Rastúca penetrácia mobilných zariadení, ako
sú smartfóny a tablety, rastúce rozšírenie
 cloudových e-mailových služieb ako Gmail
a nadchádzajúci štandard HTML 5 s rozšírenou
funkcionalitou (drag-and-drop, off-line synchro-
nizácia...) spôsobia raketový nástup nových spô-
sobov prístupu k e-mailovej pošte. Zatiaľ čo
v súčasnosti je pre organizácie štandardom lo-
kálny poštový klient, do roka alebo dvoch sa dá
očakávať, že dokonca aj Microsoft príde s pod-
porou HTML 5 vo svojom Exchange a že skôr
alebo neskôr príde s verziami Outlooku pre ope-
račné systémy Android a iOS.

Pre organizácie z toho vyplýva príležitosť eli-
minovať desktopových e-mailových klientov. To
jednak zjednoduší celé IT prostredie, jednak
umožní lepšiu kontrolu e-mailovej komunikácie
– jednak z hľadiska kvality/dostupnosti, jednak
obsahu. Druhý z uvedených aspektov však vy-
volá nevyhnutnosť nastaviť pravidlá na zabezpe-
čenie ochrany súkromia zamestnancov.

Ďalšia možnosť, ktorú prinesie odklon od
 lokálnych e-mailových klientov, je integrácia
e-mailu s inými technológiami na spoluprácu
 (instant messaging, videokonferencie). Vše -
obecne sa dá predpokladať, že význam e-mailo-
vej komunikácie bude v čase klesať.

Mobilná a bezdrôtová komunikácia
Predpoklad: Do roku 2015 bude štyrikrát viac projektov

aplikačného vývoja pre mobilné zariadenia než pre kla-

sické PC.

V nadchádzajúcich štyroch rokoch budú tablety
a inteligentné mobily predstavovať asi 90 %
všetkej novo obstarávanej osobnej výpočtovej
techniky. Rastúca penetrácia povedie k rastúcim
požiadavkám na využitie, a to nielen v oblasti
B2C, ale aj v oblastiach B2B alebo B2E (busi-
ness-to-employee).

Rozhodujúci faktor pre rozvoj mobilných apli-
kácií v oblasti B2C je marketing a reklama. Tak -
zvané app stores (teda databáza aplikácií na

stiahnutie pre danú platformu, či už platených,
alebo zadarmo) majú obrovský reklamný a mar-
ketingový potenciál – rovnako ako cielená re-
klama, ktorá bola odjakživa snom
marketingových oddelení. Veľké prostriedky
pôjdu aj do vývoja aplikácií, ktoré umožnia vy-
užiť na biznis komunikačné médiá a hlavne po-
čítačové hry.

Čo sa týka B2E, zásadný faktor, ktorý mení
pravidlá, je vlna nazývaná BYOD (Bring Your
Own Device). Podniky začínajú bežne povoľovať
a hlavne podporovať vo firemnom prostredí
vlastné notebooky, tablety a smartfóny zamest-
nancov. Musia pritom čeliť požiadavkám na
 zabezpečenie podobného komfortu, aký použí-
vatelia poznajú z využívania pokročilých interne-
tových služieb.

Sféra B2B je z pohľadu mobilných aplikácií za-
ujímavá tým, že kombinuje požiadavky B2C na
používateľskú prívetivosť a požiadavky B2E na
zabezpečenie.

Trend mobilných aplikácií má pre organizácie
ďalekosiahle dôsledky – môže dokonca viesť
k prehodnoteniu stratégie a opusteniu niekto-
rých historických systémov.

Bezpečnosť v cloude
Predpoklad: Do roku 2016 bude 40 % organizácií pod-

mieňovať využívanie cloudových služieb ich nezávislým

testovaním 

Cloudové systémy a predovšetkým rozhrania,
cez ktoré sa cloudové služby využí-
vajú, sú ohrozené celým radom
možných útokov. Posky-
tovatelia cloudových
služieb pritom lo-
gicky budú čoraz
častejším terčom
pre hackerské sku-
piny, pretože je
jasné, že disponujú
obrovskými sú-
bormi dát najrôz-
nejších klientov.
Príťažlivosť pre
hackerov môže
ohroziť pozíciu po-
skytovateľov clou-
dových služieb. Tí
na bezpečnostné
obavy klientov reagujú
uistením, že majú lepšie
zabezpečenie, než sú
schopní dosiahnuť klienti.
Otázne však je, či to zabez-
pečenie dokáže vykom-
penzovať vyššiu
pravdepodob-
nosť útoku,
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ktorý navyše môže byť (pre vidinu väčšieho
efektu) masívnejší alebo sofistikovanejší. Na-
priek tomu, že bezpečnosť cloudu ako spôsobu
dodávky IT služieb sa často spochybňuje, dosiaľ
neexistujú bezpečnostné normy alebo konvencie
na testovanie poskytovateľov cloudových služieb.
A neexistuje ani konsenzus ohľadom očakávania
zákazníkov a nárokov na poskytovateľov.

Zákazníci nie sú schopní testovať zabezpeče-
nie služieb, ktoré prostredníctvom cloudu dostá-
vajú (z logických dôvodov). Kritický význam
preto budú mať služby dodávateľov technológií
na testovanie bezpečnosti. A okolo roku 2016 sa
dá očakávať, že budú na trhu etablované bez-
pečnostné certifikáty. Dovtedy musí každý, kto
zvažuje využitie cloudových služieb, hľadať spô-
soby, ako sa uistiť o ich bezpečnosti.

Content management
Predpoklad: Na konci roka 2016 bude mať viac než po-

lovica z tisícky najväčších svetových firiem uložené

svoje citlivé dáta o zákazníkoch vo verejnom cloude.

Podľa odhadov už dnes má viac ako 20 %
 organizácií uloženú časť svojich citlivých zákaz-
níckych dát v hybridných systémoch, ktoré kom-
binujú interné technológie s privátnym a/alebo
verejným cloudom. A tento podiel porastie –
v roku 2010 totiž vyše 40 % archivačných pro-
jektov, ktoré operovali s citlivými dátami, zahŕ -
ňalo využitie cloudu.

CIOs si veľmi cenia to, že cloud umožní zvýšiť
agilitu organizácie, a nebyť súvisiacich rizík, vy-
užitie cloudu by bolo ešte väčšie. Za hlavné kom-
plikácie treba považovať legislatívne obmedzenia,
najmä zákony na ochranu osobných údajov.
V tejto súvislosti predstavuje veľký problém napr.
hrozba analýzy dát v celom cloude, teda dát rôz-
nych zákazníkov daného poskytovateľa cloudo-
vých služieb.

Pred migráciou citlivých dát do cloudu treba
vykonať pilotné projekty s menej citlivými dá-
tami, ako sú finančné/účtovné dáta alebo vý-
robné či logistické dáta. Kľúčové je vykonať
detailnú analýzu všetkých rizík vrátane kvantifi-
kácie ich finančného vplyvu; v tej súvislosti je
vhodná osobná inšpekcia dátového centra posu-
dzovaného poskytovateľa.

Technológie – IT a prevádzkové
Predpoklad: Do roku 2015 bude vo väčšine organizácií

35 % výdavkov na IT vedených mimo rozpočtu IT odde-

lení.

Vo svete podnikových informačných technológií
pôsobí niekoľko zreteľných trendov, ktoré posú-
vajú význam firiem a ich vplyv. Nová generácia
takzvaných digitálnych firiem je riadená infor-
mačne gramotnými manažérmi, ktorí nepotre-
bujú IT oddelenie, aby pre nich zabezpečovalo
elementárne spracovanie informácií. Títo mana-
žéri navyše čoraz častejšie sami rozhodujú, aké
prostriedky budú používať, a stále častejšie sú
to ich vlastné notebooky, tablety alebo smart-
fóny. Rastie využívanie outsourcingu, najmä for-
mou cloudových služieb, čo znižuje rozsah
služieb zabezpečovaných interne. IT projekty sú
vo všeobecnosti menšie a viac späté s biznisom,
čo znamená relatívne väčšie zapojenie ľudí z biz-
nisu a menší podiel ľudí z IT oddelenia.

Proti týmto trendom je jeden zásadný dôvod
na väčšie angažovanie IT v biznise: fenomén sú-
hrnne označovaný ako Big Data. Ide o získavanie,
skladovanie a hlavne vyťažovanie obrovských
objemov dát. To je pre CIOs najväčšia príležitosť
skoncovať s pozíciou Chief Infrastructure Officer
a dať písmenu I v názve svojej pozície opäť jeho
pravý význam.

IT bezpečnosť a riziká
Predpoklad: Až do roku 2016 porastú finančné škody

spôsobené kybernetickým zločinom tempom desať per-

cent ročne, pretože zločinci dokážu objavovať v systé-

moch nové a nové kritické miesta. 

Dvoma hlavnými vektormi pre hackerské útoky
budú cloudové služby a vlastné IT vybavenie za-
mestnancov. Súčasne rastie sofistikovanosť ha -
ckerských útokov, pretože ich motivácia sa
posúva od jednoduchého vandalizmu k finančne
motivovanej organizovanej kriminalite alebo
k politicky motivovanému vandalizmu, ktorý na-
dobúda oproti tomu niekdajšiemu úplne iné di-
menzie. Škody, ktoré hackeri organizáciám
spôsobia, dosahujú astronomické výšky (napr.
spoločnosť Sony hlásila americkej Komisii pre
cenné papiere – SEC – škody presahujúce 200
miliónov dolárov; mimochodom, SEC vydal
smernicu na úplné informovanie investorov ve-
rejne obchodovaných spoločností o dosahoch
prípadných bezpečnostných incidentov).

Pre IT v organizáciách to znamená nevyhnut-
nosť povýšiť IT bezpečnosť na jednu z naozaj
kľúčových priorít, redefinovať bezpečnostnú po-
litiku a priebežne rozvíjať všetky bezpečnostné
nástroje.

Cloud computing 
a trvalá udržateľnosť
Predpoklad: Do roku 2015 budú konštrukcie cien clou-

dových služieb v 80 percentách prípadov obsahovať

cenu energie ako separátnu položku. 

S rastúcimi objemami transakcií klesajú jednot-
kové náklady na softvér i hardvér, ale jednot-
ková spotreba energie zostáva rovnaká.
Znamená to, že váha položky Náklady na ener-
giu v celkových nákladoch poskytovateľov clou-
dových služieb (resp. prevádzkovateľov
dátových centier) rastie. Pretože cena energie je
úplne mimo kontroly IT dodávateľov a navyše sa

kedykoľvek môže veľmi rýchlo a dramaticky zvý-
šiť, predstavuje pre dodávateľov rizikový faktor,
ohrozujúci ich biznis. Logicky preto budú hľadať
cesty k preneseniu nákladov na energiu na zá-
kazníkov.

Ďalší faktor, ktorý bude ovplyvňovať biznis
okolo dátových centier, sú uhlíkové kvóty. Je
veľmi pravdepodobné, že prevádzkovatelia dá-
tových centier budú už čoskoro do systému kvót
zahrnutí – tak ako nedávno letecké spoločnosti.

Pre zákazníkov poskytovateľov cloudových
služieb z toho vyplýva hrozba volatility cien IT
služieb so všetkými dôsledkami pre procurement
IT služieb, ako aj pre finančné plánovanie.

Information Management
Predpoklad: Až do roku 2015 nedokáže 85 % firiem

z rebríčka Fortune 500 efektívne využívať Big Data na

získanie konkurenčnej výhody.

Súčasné trendy, najmä rozvoj inteligentných prí-
strojov všetkého druhu a rozvoj internetovej ko-
nektivity, vedú k explozívnemu nárastu objemu
dostupných a využiteľných dát. Tieto objemy sú
také veľké, že s nimi súvisiace nároky narastajú
viac než lineárne a väčšina organizácií nie je
schopná ich zvládať.

Žiaľ, manažéri organizácií túto problematiku
typicky podceňujú; možno k tomu prispieva i ne-
šťastné označenie Big Data, ktoré evokuje dojem,
že problémom je objem dát, zatiaľ čo v skutoč-
nosti ide len o jeden z aspektov – a určite nie
ten najdôležitejší. Presnejší význam pojmu Big
Data je „extrémne komplikovaná problematika
vyvolaná tým, že dostupné údaje zavalia existu-
júcu infraštruktúru na spracovanie informácií“.
Jedine taká definícia vedie k pochopeniu, že pro-
blém Big Data nespočíva len v zabezpečení do-
statočnej kapacity na ukladanie, výpočtového
výkonu a rýchlych dátových liniek. Big Data ge-
nerujú aj organizačné a kultúrne problémy, na-
príklad v tom, že presúvajú ťažisko rozhodovania,
čo eroduje moc niektorých manažérov a posil-
ňuje iných.

Pre organizácie to znamená nevyhnutnosť čo
najtesnejšej spolupráce IT oddelení s biznisom,
aby sa podarilo vydestilovať z Big Data znalosti,
ktoré prinesú reálnu hodnotu.

Autorka pracuje ako Country Manager 

pre Slovensko, KPC-Group/Gartner.

Google po dlhom čase konečne spustil novú plat-

formu, ktorá by mala zatraktívniť čítanie on-line ob-

sahu na tabletoch a inteligentných telefónoch.

Aplikácia Currents je momentálne k dispozícii

v Amerike pre operačné systémy iOS a An-

droid.  V súvislosti s Currents sa v minu-

losti objavilo viacero nepotvrdených

správ, týkajúcich sa najmä celkového po-

ňatia platformy, ktorá sa pôvodne nazý-

vala Propeller. Currents bol označovaný ako

prvé používateľské rozhranie Google Reader

pre tablety alebo ako služba, ktorá filtruje a odporúča

relevantné informácie z rôznych spravodajských zdro-

jov. Vo výsledku sa dá povedať, že Currents obsahuje

zo všetkého niečo a v jednoduchosti ju môžeme de -

finovať ako novú platformu, ktorá umožňuje nezá -

vislým vydavateľom prezentovať svoj obsah v dizajne

klasických tlačených magazínov. Podľa Googlu sa na

internete objavuje množstvo kvalitného obsahu, ktorý

nie je dostatočne dobre zobrazovaný na table-

toch alebo inteligentných telefónoch.

 Currents má práve tento nedostatok

 odstraňovať. Google spustil Currents

v spolupráci so 150 partnermi, medzi kto-

rých spadajú magazíny, denníky, ale aj

blogy. Používateľ si po prvom spustení apli-

kácie môže zadefinovať, o aký obsah má záujem.

Currents zobrazuje aj Google News, správy RSS, ale aj

verejné správy z Google+. K dispozícii je aj Google

 Currents Producer, pomocou ktorého môže prak-

ticky každý nezávislý „vydavateľ" tvoriť obsah pre

 Currents.

Google Currents – bezproblemové čítanie obsahu na tabletoch a smartfónoch 


