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Ekonomická kríza
alebo prinajmen-
šom neistota, ktorej
firmy čelia, zvýraz-
ňuje trendy v IT
službách. Rýchlej-
šie, než by zodpo-

vedalo prirodzenému vývoju, totiž
zostruje  konkurenčné prostredie. Tra-
dičné možnosti zvyšovania konkuren-
cieschopnosti, teda plošné znižovanie
nákladov, sú však už vyčerpané. Je
teda nevyhnutné obrátiť pozornosť na
iné možnosti, ako zvýšiť efektivitu IT,
ale aj na možnosti, ako s prispením IT
zvýšiť efektivitu podniku ako celku,
prípadne ako získať úplne nové
schopnosti a kapacity, ktoré umožnia
uspieť na trhu.

Trh informačných technológií
a v ich rámci IT služieb utrpel v ne-
dávnej minulosti dva otrasy. Prvý
z nich bolo prasknutie internetovej
bubliny na prelome tisícročia, druhý
potom globálna ekonomická kríza,
ktorá vypukla v roku 2008. Globálne
údaje o vývoji výdavkov na IT uka-
zujú, že ekonomická kríza spôsobila
väčší pokles trhu. Navyše tento
 pokles nebude podľa prognóz analy-
tickej spoločnosti Gartner kompenzo-
vaný následným raketovým rastom
výdavkov. Inými slovami, boom vý-
davkov na IT z rokov 2003 – 2007 sa
nebude opakovať. Na druhej strane,
ak nedôjde k nečakaným ďalším von-
kajším šokom, IT služby by mali
do roku 2015 rásť prebiehajúcim
tempom, a to v priemere medzi
3,3 % (podpora a údržba
hardvéru) a 7,2 percenta
(softvérová podpora). Za po-
zornosť stojí, že jednotlivé
segmenty trhu IT služieb
majú podľa Gartneru rásť
veľmi podobným tempom, hoci
z rozdielnych dôvodov.

Na konzultačné služby, ktoré
by mali rásť priemerným tem-
pom 5,8 percenta, pôsobia proti-

chodné tendencie. Na jednej strane sa
dá predpokladať, že organizácie budú
naďalej obmedzovať veľké projekty,
ktoré sú hlavným konzumentom kon-
zultačných služieb. Na druhej strane
porastie záujem organizácií obmedzo-
vať výdavky na údržbu IT a smerovať
čoraz väčší podiel IT rozpočtov do
projektov na podporu biznisu. Tieto
projekty, hoci sú typicky neporovna-
teľne menšie, ako to bolo v minulosti,
obsahujú významnú konzultačné
zložku, čo, naopak, predstavuje pre
konzultačný biznis príležitosť.

Protichodným trendom sú vysta-
vené aj outsourcingové služby. Na
jednej strane pokračuje ich komoditi-
zácia a s tým súvisiaci tlak na znižo-
vanie jednotkových cien, na druhej
straneu rastie záujem zákazníkov
o outsourcing. Výsledkom je, že po-
diel outsourcingu na celkových vý-
davkoch na IT porastie –
prinajmenšom v horizonte nasledujú-
cich troch rokov.

TRENDY V IT SLUŽBÁCH
Z POHĽADU ZÁKAZNÍKOV
Hlavný trend je, že zákazníci nechcú
vlastniť IT aktíva. Odmietajú budovať
a prevádzkovať vlastnú infraštruktúru
a kupovať a udržiavať vlastné apliká-
cie - samozrejme, pokiaľ to nie je bez-
podmienečne nutné. Tento trend
možno označiť za hlavný, hoci zatiaľ
nie je taký viditeľný. Je to tým, že ide
o skutočné požiadavky, teda o sku-

točnú, vnútornú potrebu organizácií.
Samozrejme, nie všetci CIOs dokázali
tieto potreby transformovať do no-
vých IT stratégií a politík, takže je
ešte nemálo organizácií, kde stále
ešte nakupujú servery a licencie aj
tam, kde sú dostupné ekvivalentné
služby.

Prejavom tohto trendu je rýchly
rozvoj trhu outsourcingových služieb
a cloudových služieb. Gartner pred-
pokladá, že cloudové služby porastú
v nasledujúcich rokoch ročným tem-
pom okolo 18 percent. Už v roku 2015
by mal trh s týmito službami dosiah-
nuť 150 miliárd dolárov.

Ďalší zásadný trend je roztváranie
nožníc medzi „obyčajnými informač-
nými technológiami“, teda tými, ktoré
podnik má, pretože jednoducho musí,
a tými technológiami, ktoré majú
umožniť dosiahnutie skutočnej kon-
kurenčnej výhody. Tie prvé sú obeťou
brutálneho šetrenia, a to aj za cenu
akceptácie obmedzení, ktoré boli ešte
nedávno nepredstaviteľné. Podniky sú
naraz ochotné prispôsobiť svoje pro-
cesy, aby mohli využívať štandardi zo-
vané služby, a to aj tam, kde
používatelia ešte pred pár rokmi tvrdo
vyžadovali rozsiahle kustomizácie im-
plementovaných riešení
alebo dokonca tvorbu
zákazkových apliká-
cií.

Rýchlosť, s kto-
rou sa organizácie

Trendy v podnikových IT 
 OLDŘICH PŘÍKLENK 



odkláňajú od zákazkového softvéru,
je veľká. Podľa veľkého globálneho
prieskumu Gartneru tvorili v roku
2011 zákazkové aplikácie 46 percent
z aplikačného portfólia organizácií, za-
tiaľ čo už v roku 2015 to má byť
o desať percentuálnych bodov menej.
Naproti tomu podiel aplikácií ako
služba (SaaS) má v danom období
vzrásť z 11 na 20 percent.

Tieto zásadné trendy sú sprevá-
dzané ďalšími, niektoré z nich možno
od uvedených dvoch odvodiť. IT pro-
jekty sú vo všeobecnosti menšie,
úzko cielené a presnejšie definované,
a predovšetkým s termínmi prvých
výsledkov v ráde týždňov alebo me-
siacov, nie rokov. To je pravý opak ob-
rích implementácií systémov ERP –
v tejto súvislosti stojí za zmienku, že
práve záťaž v podobe údržby týchto
systémov je veľká prekážka pre roz-
voj IT v organizáciách.

Rastúci podiel v rámci investícií do
IT majú projekty priamo spojené
s dátami a informáciami. Veľkú po-
zornosť pritom organizácie venujú
spracovaniu neštruktúrovaných dát.
Samostatnú kapitolu tvoria dáta,
ktoré boli doteraz tradičnými po-
stupmi prakticky nespracovateľné. Na
označenie takýchto údajov sa zauží-
val pojem Big Data, ale ten sa uka-

zuje ako príliš obmedzujúci. Evokuje
totiž dojem, že jediný problém pri
spracovaní je veľký objem týchto dát.
V skutočnosti môžu byť aj ďalšie
úskalia, ako je extrémna rýchlosť dá-
tového toku, ktorý treba spracovať,
alebo extrémna variabilita dát. Gart-
ner preto rozširuje tému Big Data na
všeobecnejší Extreme Information
Management.

Trend: tieňové IT
Zaujímavý trend v podnikových infor-
mačných technológiách je fenomén
známy ako tieňové IT (po anglicky
shadow IT). Ide o IT, ktoré v podniku
existujú bez toho, aby mali oficiálnu
podporu zo strany IT oddelení; v ex-
trémnych prípadoch o nich dokonca IT
oddelenie vôbec nevie. Najviditeľnejší
príklad tieňového IT sú súkromné vý-
počtové zariadenia, používané na pra-
covné účely. Je to pálčivý problém,
a to z mnohých dôvodov – nielen
preto, že ide o bezpečnostné riziko
pre firemné dáta. Na súkromných za-
riadeniach je ťažké garantovať zhodu
s legislatívnymi a regulačnými požia-
davkami, napríklad na spätnú dohľa-
dateľnosť komunikácie alebo iných
firemných dát. Právny problém je ta-
kisto prípadné využívanie nelegálneho
softvéru, komplikácie môžu nastať aj

pri licenčných auditoch (ktoré sa, mi-
mochodom, rozmáhajú, takže možno
hovoriť o trende s významným dosa-
hom na trh). V neposlednom rade je
potom s využívaním súkromných za-
riadení spojená hrozba nečakaných
požiadaviek používateľov na podporu,
čo môže blokovať významné kapacity
IT oddelení.

Ďalšie príklady tieňového IT sú ap-
likácie a IT služby, ktoré si zaobstará-
vajú jednotlivé oddelenia v organizácii
priamo, poza chrbát IT oddelenia.
Táto prax sa rozmáha s rastúcou do-
stupnosťou cloudových služieb – za-
tiaľ čo vykonať za chrbtom IT
oddelenia investičné akcie nie je
ľahké, začať konzumovať IT službu je
ľahko uskutočniteľná partizánska
akcia. Pre IT oddelenia sú tieto prí-
pady nepríjemné, a to opäť nielen pre
bezpečnosť IT. Napríklad kedykoľvek
môže prísť požiadavka na integráciou
danej služby s informačnými systé-
mami organizácie, čo vôbec nemusí
byť ľahké.

Trend tieňového IT má z pohľadu IT
oddelenia nálepku niečoho nežiadu-
ceho, ale ide o nevyhnutný a hlavne
nezadržateľný posun. Z prognóz spo-
ločnosti Gartner vyplýva, že napríklad
marketingoví riaditelia budú už čo-
skoro kontrolovať väčšie rozpočty na
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investície do IT než CIOs. To má vý-
znamný vplyv na dodávateľov IT: ich
zákazníkmi v organizáciách nie sú iba
CIOs a ďalší IT manažéri. Ide o vý-
znamnú zmenu – dodávatelia často
majú problém nadviazať v organizá-
ciách nové kontakty, ľudia z biznisu
ich IT žargónu nerozumejú. Ak sa
 dodávatelia rýchlo neprispôsobia,
môžu stratiť postavenie v hodnoto-
vom reťazci v prospech konzultačných
firiem; tie kontakty na firemných
 používateľov majú a dokážu s nimi
 rokovať.

Trend: industrializované
low-cost IT služby
IT služby sú čoraz ostrejšie rozdelené
na tie, ktoré prinášajú jasne defino-
vanú hodnotu pre biznis, a na tie,
ktoré tvoria len a len nákladovú po-
ložku. Tomuto rozdeleniu zodpove-
dajú aj kritériá na ich hodnotenie.
V prvej skupine je to pomer hodnoty,
ktorú daná služba vytvorí, a jej ceny.
V druhej skupine je to len sama cena.

Industrializované low-cost služby
sú také outsourcingové služby, kde
dodávateľ využil všetky možnosti, ako
danú službu zefektívniť, takže osekal
až na kosť všetky náklady, ktoré s ňou
súvisia, a využil všetky možnosti na
úspory z rozsahu. Výsledkom sú
služby, ktoré sa nehrajú na pridanú
hodnotu: sú štandardizované, aby
bolo možné poskytovať ich čo najšir-
šiemu okruhu zákazníkov, a sú len
také kvalitné, ako je nevyhnutné.
Tomu zodpovedá ich cena – ide o zlo-
mok ceny za tradičné podobné služby
daného typu.

Gartner porovnal ceny za typické
komoditné IT služby zo svojej data-
bázy kontraktov s najlacnejšími low-
cost ponukami. Výsledkom analýzy je
zistenie, že napríklad pri e-maile po-
skytovanom ako služba (bez doplnko-
vých služieb typu archívu) je percentil
10 cenového rozpätia 6,00 dolárov
mesačne za jedného používateľa, per-
centil 75 zodpovedá 17,60 USD –
a rozpätie cien tých najlacnejších ka-
talógových low-cost ponúk je 1,20 –
3,60 dolára. Reálne ceny low-cost slu-

žieb sú pre doplnkové služby (napr.
potrebná konfigurácia) vždy vyššie
ako katalógové; v prípade e-mailo-
vých služieb je to zhruba šesť dolárov,
teda cena desiateho percentilu ceno-
vého rozpätia tradičných služieb.

Gartner považuje za low-cost
služby také, ktorých katalógová cena
sa pohybuje v rozmedzí 10 – 30 %
priemernej benchmarkovej ceny za
danú službu v klasickej podobe a kto-
rých reálna cena (t. j. koľko dodáva-
teľ naozaj účtuje klientom za
konfigurovanú službu) je nižšia ako
polovica benchmarkovej ceny. Stojí
však za pozornosť, že celkové náklady
na tieto služby (ich TCO) môžu byť
pre skryté náklady dokonca vyššie
a Gartner odporúča dôkladnú analýzu
každého posudzovaného nasadenia.

DOSAH TRENDOV 
NA DODÁVATEĽOV 
IT SLUŽIEB
Najväčšia zmena, ktorú dodávatelia
IT služieb aktuálne zažívajú, je v tom,
že všetky trendy, o ktorých už pár
rokov vedia, na nich naozaj začínajú
dopadať.

V prípade trendu „všetko-ako-
služba“, čo je model dodávky, ktorý
podľa Gartneru do roku 2015 nahradí
15 percent klasického outsourcingu,
budú dosahy na dodávateľa naozaj
veľké. Tento spôsob dodávky jednak
vedie k poklesu ich jednotkových prí-
jmov (pretože tieto služby sú všeo-
becne lacnejšie ako IT služby
dodávané tradičným spôsobom), jed-
nak dodávatelia vidia peniaze od zá-
kazníkov neskôr. A to všetko je ešte
navyše ten lepší prípad: v tom hor-
šom dodávateľ nedokáže pripraviť
konkurencieschopnú ponuku a spadne
medzi pätinu dodávateľov, ktorí sa
podľa prognózy Gartneru práve
z tohto dôvodu dostanú do roku 2015
do existenčného ohrozenia.

Koncept „ako služba“ má ďalší
dosah na trh v tom, že prehlbuje zá-
vislosť zákazníkov od dodávateľov.
Zákazníci preto rozširujú kritériá na
výber dodávateľa o hodnotenie ich
dôveryhodnosti a finančnej stability

a vôbec odolnosti proti vonkajším
vplyvom. Tieto kritériá významne sú-
visia s veľkosťou a pre menších dodá-
vateľov bude ťažké až nemožné
takýmto sprísneným scoringom
prejsť. Tradičnou odpoveďou na po-
dobné požiadavky bola vždy konsoli-
dácia, ale aktuálny trend je taký, že
sa pridáva ďalšia možnosť: spolupráca
dodávateľov v rámci platformy alebo
ekosystému. Zákazníci totiž požadujú
vedľa stability a variabilitu ponuky
a jej flexibilitu, aby mohli očakávať
rýchlu reakciu na svoje stále sa me-
niace potreby a požiadavky. Možným
riešením pri takýchto protichodných
požiadavkách je práve ekosystém
spájajúci garantovanú stabilitu svojho
vlastníka/tvorcu s flexibilitou partner-
ských firiem, ktoré by sa však samy
osebe vôbec nedostali do zorného
poľa veľkých zákazníkov.

V aplikačnej oblasti je typická reak-
cia IT dodávateľov na vývoj trhu ešte
intenzívnejšia snaha dodávať riešenia
namiesto produktov a jednoduchých
služieb. Túto zmenu síce väčšina do-
dávateľov avizuje už dlhší čas, ale
u tých veľkých sa ešte len teraz
zhmotňuje do podoby nových straté-
gií. Príkladom posunu od produktu
k riešeniu je systém Document Mana-
gementu, ktorý miesto toho, aby bol
dodaný na implementáciu vo svojej
základnej podobe, je „predpripra-
vený“ na uplatnenie v niektorom z od-
borov alebo na určité nasadenie. Za
pozornosť v tejto súvislosti stojí, že
v rámci snahy dodávať riešenia sa tra-
dičný producenti aplikácií a aplikač-
ných balíkov dostávajú do pozície
dodávateľov IT služieb. Okrem iného
to znamená, že môžu konkurovať
vlastným implementačným partne-
rom. Bude zaujímavé sledovať, ako sa
nové vzťahy prejavia na ekosysté-
moch jednotlivých veľkých IT dodáva-
teľov.
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