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Biznisové aplikácie sú pri-
márne mechanizmy, ktorými
informačné technológie pri-
spievajú k úspechu firmy či in-
štitúcie. Aplikácie vyjdú draho
pri nákupe, ale
ešte vyššie sú

následné náklady spojené s ich
prevádzkou. Na určenie úhrnných
nákladov spojených s aplikáciami
bezpodmienečne treba aplikovať
metodiku TCO (Total Cost of Ow-
nership), pretože je to jediná
cesta k tvorbe realistických roz-
počtov na IT.

Paralelou k softvérovým apli-
káciám môže byť napríklad ob-
staranie šteňaťa. Na prvý pohľad
je veľký rozdiel, či človek dostane šteňa za-
darmo alebo zaň zaplatí napríklad tisíc dolárov.
Z pohľadu celkových nákladov na „vlastníctvo
psa“, teda všetkých nákladov, ktoré s ním budú
za tých desať až pätnásť rokov predpokladanej
dĺžky jeho života spojené, však obstarávacia
cena zďaleka nepredstavuje rozhodujúcu po-
ložku. A nejde len o pravidelné náklady na
kŕmenie a očkovanie; s vlastníctvom psa môžu
prísť aj úplne nečakané výdavky napríklad na
veterinárne ošetrenie alebo dokonca úhradu
škody, ktorú pes môže spôsobiť.

So softvérom je to veľmi podobné: jeho ob-
staranie môže byť drahé alebo môže byť aj
úplne zadarmo, ale podobne ako pri šteňati je
to len začiatok nevyhnutných výdavkov, ktoré
si daná aplikácia bude vyžadovať počas svojej
životnosti.

Teoretická kalkulácia celkových nákladov na
vlastníctvo aplikácie môže vyzerať takto:
 Uvedenie aplikácie do prevádzky (teda licen-

cie, implementácia a súvisiace školenia): mi-
lión dolárov

 Ročný „maintenance fee“: 110-tisíc dolárov
 Ročné náklady na prevádzku (infraštruktúra,

help desk, continuity management a pod.):
140-tisíc dolárov
V prípade pätnásťročnej životnosti aplikácie

vychádza súčet celkových ročných nákladov na
3,75 milióna dolárov (takže TCO je 4,75 mil. do-
lárov). Náklady na obstaranie aplikácie a jej na-
sadenie teda predstavujú 21 percent TCO.

Už z tejto kalkulácie môžu obstarávacie ná-
klady vyzerať ako prekvapivo nízke, resp. ná-
sledné náklady ako prekvapivo vysoké, ale to
bol len ideálny príklad. V skutočnosti sú obsta-

rávacie náklady aplikácií ešte menším zlom-
kom ich TCO. Napríklad neberie do úvahy in-
vestície do rozširovania funkcionality (a
všeobecne „zlepšovanie“). Tieto investície
môžu v prípade typickej aplikácie v tejto ceno-
vej kategórii vychádzať na 170-tisíc dolárov

ročne v prvých ôsmich rokoch
a na 85-tisíc dolárov v nasledujú-
cich siedmich rokoch jej život-
ného cyklu. To pridá k TCO danej
aplikácie ďalších 1,955 mil. dolá-
rov; TCO sa tým vyšplhá na 6,705
mil. dolárov a prvotné náklady
klesnú na 15 percent TCO. Toto
číslo môže niekoho šokovať, no
ako ukážeme ďalej, v typických
prípadoch je to dokonca len
okolo ôsmich percent.

Kľúčové zložky TCO
V ideálnom svete by TCO pozostávalo zo šty-
roch hlavných zložiek: z nákladov na obstara-
nie, na prevádzku, na zmeny a na zrušenie
danej aplikácie. V reálnom svete však k posled-
nej zo zložiek nie sú k dispozícii žiadne ro-
zumné podklady, takže zmysel má rozoberať
iba prvé tri.

Obstarávacie náklady
Táto skupina nákladov je obyčajne v organizá-
ciách dobre zmapovaná. Žiaľ, často to sú jediné
náklady, ktoré sú v súvislosti s danou apliká-
ciou predmetom debát a schvaľovania. Jediné
metodologické úskalie je to, či do „obstarávacej
fázy“ aplikácie počítať len čas do jej prvého na-
sadenia alebo celú dobu implementácie, teda
kým aplikácia nie je „dokončená“. Metodika
TCO spoločnosti Gartner počíta s prvým va-
riantom; dôvodom je to, že proces dokončova-
nia implementácie môže pri rozsiahlych
projektoch typu ERP alebo CRM trvať roky, pri-
čom tieto úpravy majú charakter zmien.

Náklady na prevádzku
Na rozdiel od obstarávacích nákladov bývajú
tieto náklady podstatne horšie dokumentované
– hlavne preto, že sú v IT rozpočte, prípadne
v účtovníctve rozosiate v mnohých položkách,
ktorých vzájomné väzby nie sú zrejmé. Aj di-
skrétne prevádzkové náklady (teda tie, ktoré sa
jednoznačne vzťahujú na danú aplikáciu, napr.
udržiavacie poplatky) je preto problém dohľa-
dať. Ešte väčší problém je s agregovanými pre-
vádzkovými nákladmi, teda takými, ktoré sa na
danú aplikáciu vzťahujú len určitou svojou čas-

ťou. Tie je nevyhnutné najprv správne alokovať,
čo je buď relatívne jednoduchý problém, alebo
aj veľmi zložitý (napríklad v prípade nákladov
na dátové centrum podľa toho, či aplikácia beží
na dedikovaných fyzických serveroch alebo
v úplne virtualizovanom prostredí). Zo skúse-
ností Gartneru vyplýva, že klienti sú často pre-
kvapení, aké náročné je rozkľúčovanie
súhrnných nákladov. Na druhej strane výsledky
sú veľmi užitočné, pretože bez nich nemožno
systematicky pracovať s rozpočtom na IT a ma-
ximalizovať tak jeho hodnotu. Za pozornosť
stojí, že stanovenie prevádzkových nákladov
aplikácií je relatívne ľahké v organizáciách,
ktoré pracujú na tzv. chargeback princípe, teda
interne preúčtovávajú biznisovým jednotkám
náklady za poskytované IT služby.

Náklady na zmeny
Zmenami sa chápu: a) nápravy existujúcich
chýb v aplikácii, b) ich prevencia, c) inovácie,
teda zásahy do aplikácie s cieľom zlepšiť pod-
poru biznisu (alebo len reagovať na zmeny
v jeho potrebách) a d) udržiavanie integrity ap-
likácie. Pri tzv. škatuľovom softvéri ide o ná-
klady na prechod na nové verzie, pridávanie
nových modulov a ich implementácia a integrá-
cia (a ich dlhodobá podpora, kustomizácia). Za
zmienku stojí, že najčastejší dôvod na následnú
kustomizáciu aplikácií je snaha o využitie ana-
lytických nástrojov a všeobecne business intel-
ligence.

Náklady na zmeny aplikácií sú vo všeobec-
nosti podceňované. Podceňuje sa najmä vplyv
rastúcej veľkosti a zložitosti aplikácie na ná-
klady. Ide o to, že čím zložitejšia je aplikácia, tým
väčšie má dátové nároky (náklady na storage)
a predovšetkým tým viac je kritická pre biznis
(náklady na zabezpečenie – o. i. zálohovanie, čo
ďalej zvyšuje požiadavky na storage...). Kritické
aplikácie vyžadujú ešte viac zmien, čo sa nezao-
bíde bez kontrolných mechanizmov, ktoré
zmeny komplikujú a predražujú.

TCO je do veľkej miery otázka
dizajnu
Jedna z najčastejších otázok, ktoré Gartner do-
stáva od klientov v súvislosti s aplikáciou TCO,

Celkové náklady vlastníctva
softvérových aplikácií

Obstarávacia cena
a náklady na imple-
mentáciu tvoria pri
aplikácii s pätnásť -
ročnou životnosťou
v priemere len
osem percent
 celkových nákladov
na jej vlastníctvo.

Finančné plánovanie je stále Achillovou pätou
mnohých IT organizácií. Analytici Gartneru zis-
tili pri práci na sourcingových stratégiách klien-
tov tri zásadné nedostatky:
 Vyše 80 % organizácií stavia svoje rozhod-

nutia o investíciách v IT na neadekvátnych fi-
nančných informáciách.

 Organizácie typicky ignorujú 20 % interných
nákladov (t. j. nezahŕňajú ich do výpočtov
business case).

 Viac než 70 % projektov prekročí náklady,
podľa ktorých bol kalkulovaný business case.

 JANA RYDZIOVÁ



296-7/2012

MAGAZÍNTÉMA ČÍSLA: TCO

znie: Existuje korelácia medzi obstarávacou
cenou aplikácie a celkovými nákladmi na jej
vlastníctvo (TCO)? Žiaľ, taká korelácia neexi-
stuje – jestvujú len veľmi hrubé pravidlá, kto-
rých aplikácia vedie k širokému rozpätiu
výsledkov.

Napriek tomu sa však dá určiť kľúčový fak-
tor, ktorý môže TCO aplikácie výrazne znížiť: je
to jej celkový dizajn. Aplikácie, ktoré boli od za-
čiatku navrhnuté s cieľom jednoduchej prevá-
dzky, ľahkej údržby a aj jednoduchej
rozšíriteľnosti, vychádzajú z pohľadu TCO dra-
maticky lepšie. Takýchto aplikácií je však veľmi
málo, pretože klasická objednávka aplikácie
znie: Potrebujem ju rýchlo a potrebujem ju
lacno.

Druhý kľúčový faktor ovplyvňujúci TCO je
vnútorná volatilita aplikácie, teda jej náchyl-
nosť k zmenám (všetkého druhu). Stabilná ap-
likácia bude mať logicky nižšie následné
náklady, a teda váha obstarávacej ceny v celko-
vých nákladoch na jej vlastníctvo bude vyššia.
Príkladom aplikácie s nízkou volatilitou je úč-
tovná aplikácia, ktorá rieši workflow okolo pri-

jatých faktúr. Naopak, vysokú volatilitu môže
mať riešenie CRM, ktoré sa môže v priebehu
pätnástich rokov vyvinúť z pôvodne izolovanej
aplikácie na riadenie kontaktného centra. Vo-
latilita aplikácie má obrovský vplyv na TCO, ale

v porovnaní s druhým faktorom, t. j. s dizajnom,
je menej zaujímavá, pretože sa prakticky nedá
ovplyvniť.

Schéma ukazuje typické príklady podielu ob-
starávacích nákladov aplikácie na jej TCO. Vi-
dieť, že na TCO má dramatický vplyv nielen
volatilita (čo je intuitívny záver), ale aj jej di-
zajn. To by malo byť impulzom pre generálnych
riaditeľov a pre finančných riaditeľov, aby kládli
väčší dôraz na postupy pri investovaní do apli-
kácií. Je dôležité, aby si boli plne vedomí, aké
možnosti pri obstaraní aplikácií existujú a aké
dôsledky sú s nimi spojené. Prinajmenšom fi-
nančný riaditeľ (ale pri väčších investíciách aj
generálny riaditeľ) má vedieť, že keď vytvorí
na obstaranie aplikácie daný časový priestor X
dní a akceptuje nárast ceny obstarania o Y per-
cent, môže si tým kúpiť zníženie TCO o Z per-
cent. Samozrejme, že nakoniec môžu rovnako
prevážiť uvedené požiadavky „rýchlo a lacno“,
ale má to byť vedomá voľba, a nie jediný va-
riant.
Autorka pracuje ako Country Manager pre
Slovensko, KPC-Group/Gartner.

Schéma: Podiel obstarávacích nákladov na TCO

Os Y: Design, cielený na celý životný cyklus
Os X: Volatilita aplikácie
Zdroj: Gartner

Spoločnosť Embarcadero Technologies oznámila
spustenie svojho internetového obchodu s apliká-
ciami AppWave Store. Má ísť o nový spôsob vyhľa-
dávania a spúšťania aplikácií pre osobné počítače,
ktorý prináša úplne nový prístup k softvéru pre PC
a odstraňuje rad tradičných problémov. Obchod
AppWave Store má pomôcť používateľom vyhľa-
dať a preniesť aplikácie pre Windows pomocou
novej technológie inteligentného prenosu aplikácií
(Smart App Streaming) a ihneď ich lokálne na PC
spustiť plnou rýchlosťou s využitím inteligentnej
izolácie aplikácií (Smart App Isolation). AppWave
Store je voľne dostupný na použitie v domácnos-
tiach i podnikoch. Platforma AppWave má takisto
odstrániť tri najväčšie ťažkosti so softvérom pre
Windows, ktorým čelia podnikové IT oddelenia.
Medzi ne patrí strata času a zdrojov spôsobená vy-
hľadávaním, získavaním, distribúciou, inštaláciou
a odinštalovaním softvéru pre PC, potenciálna de-
gradácia výkonu či nedostatok vedomostí o tom,
ako sa softvér v organizáciách vlastne využíva. Ap-
likácie sa ukladajú a spúšťajú lokálne na používa-
teľskom počítači, takže každé ďalšie spustenie už
nepotrebuje sieťové pripojenie. Na rozdiel od vir-
tualizačných technológií a podobne ako pri mobil-
ných zariadeniach umožní nová technológia
inteligentnej izolácie aplikácií, zabudovaná v Ap-
pWave, spúšťať aplikácie neobmedzenou rýchlos-
ťou. Aplikácie sú vzájomne integrované medzi
sebou a s desktopovým prostredím; zachovávajú
si pritom obvyklý výkon na PC bez ohľadu na počet
aplikácií, ktoré si používateľ stiahne. Obchod Ap-
pWave Store ponúka podľa zástupcov spoločnosti
Embarcadero Technologies nasledujúce prínosy:

 Výhody obchodov s aplikáciami pre mobilné za-
riadenia aj pre PC s Windows - tak spotrebitelia,
ako aj spoločnosti požadujú nové spôsoby sprí-
stupnenia aplikácií pre PC spotrebiteľom a zjed-
nodušenie obstarávacieho procesu. Tak ako
používatelia vyhľadávajú a spúšťajú aplikácie na
svojich mobilných zariadeniach, majú teraz po-
užívatelia AppWave Store k dispozícii používa-
teľsky prívetivý prístup k softvéru pre PC na
jedno kliknutie.

 Ľahkosť použitia – obchod AppWave Store je
koncipovaný na jednoduché použitie. Používa-
telia PC navštívia stránky obchodu www.win-
dowsapps.com a po prvotnom vyhľadaní sa
jednoducho začne prenos kliknutím na apliká-
ciu, ktorú potrebujú, bez toho, aby museli pod-
stupovať tradične zdĺhavý inštalačný proces.
Aplikácie sú uložené a spúšťané lokálne na po-
užívateľovom PC a zostávajú k dispozícii, či už je
používateľ pripojený k sieti, alebo nie. A keďže
obchod je umiestnený v cloude, používatelia PC

môžu prechádzať medzi rôznymi počítačmi
a okamžite získavať svoje aplikácie v ľubovoľ-
nom okamihu.

 Voľný prístup ku kriticky dôležitému softvéru –
malým až stredne veľkým podnikom s obme-
dzenými zdrojmi na IT, nízkymi rozpočtami
a malým počtom zamestnancov poskytuje Ap-
pWave Store okamžite a zadarmo prístup ku
kľúčovým aplikáciám pre PC pre všetkých ich
používateľov. Medzi tie najbežnejšie môžeme
zaradiť Evernote, OpenOffice, Adobe Reader,
7zip a ďalšie. AppWave možno rozšíriť o interný
súkromný obchod AppWave Store, ktorý spra-
vuje všetky softvérové tituly pre Windows vrá-
tane vlastných aplikácií, ktoré podnik používa
na svoju prevádzku. Súkromné obchody Ap-
pWave poskytujú používateľom okamžitý prí-
stup k ľubovoľnému softvéru v organizácii
a prinášajú IT oddeleniam presné informácie
o skutočnom využívaní aplikácií.

AppWave Store: Streamovanie aplikácií pre PC bez nutnosti inštalácie 


