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 SOURCING IT A  IT  SLUŽEB  |  TRENDY

HELEN HUNTLEYOVÁ

Jedinou jistotou dnešního světa IT je neustálá 
změna. Mění se IT služby jako takové, způ-
sob, jakým je dodavatelé dodávají a zákazníci 

konzumují. Ale hlavně se mění požadavky kli-
entů, a to dramaticky a hlavně rychle, bez varo-
vání. Částečně jsou na vině měnící se ekono-
mické podmínky, ale řada změn je vyvolána ji-
nými faktory, z nichž za pozornost stojí zejména 
technologický pokrok.

Ředitelé informačních technologií a manažeři 
zodpovědní za sourcing (pořizování) musí od 
 základu změnit přístup. Tradiční postupy, jako 
třeba pořídit IT produkty a posléze zvažovat 
 outsourcing, přestávají fungovat. Standardním 
postupem se stává hledat, jak místo produktů 
nakoupit příslušnou službu.

Roste význam vztahů s dodavateli
Vztahy s dodavateli jsou pro zákazníky čím dál 
důležitější. Je to pikantní, protože v řadě pří-
padů tyto vztahy zákazníci výrazně poškodili, 
když v letech 2008–2009 pod tíhou krize poža-
dovali změny v kontraktech. Teď jsou změny 
kontraktů častým tématem znova, tentokrát je 
požadují dodavatelé. Domáhají se odstranění 
 restrikcí na využívání offshore zdrojů, navrhují 
úpravy služeb směrem ke standardizované po-
době nebo přinejmenším chtějí prodloužení 
kontraktů výměnou za požadované úspory. 
A zákazníci na tyto návrhy začínají slyšet.

V zdávají se kustomizací, a to jak co do funk-
cionalit, tak dodávky. Do centra zájmu se dostá-
vají i extrémní podoby standardizace, totiž tak-
zvané industrializované nízkonákladové služby 
(ILCS). V souvislosti s ILCS a cloudovými služ-
bami vzniká nová kategorie sourcingových part-
nerů – brokeři. Jde o nezávislé konzultanty, kteří 
dokážou porovnat potřeby zákazníků, srovnat je 
s nabídkou na trhu, doporučit nejvhodnější clou-
dové služby a pomoci s jejich integrací.

S přesunem IT služeb k externím poskytova-
telům nabývá na významu řízení vztahů s doda-
vateli. To byla ještě nedávno zcela okrajová disci-
plína pro fajnšmerky, ale stává se z ní klíčový ná-
stroj řízení rizik v celé organizaci.

Generace Y vyžaduje (a nabízí) změny
S tím, jak se do pracovního procesu a řídicích 
funkcí dostávají odborníci narození v letech 
1982–1995 (často označovaní jako generace Y), 
dochází k dramatickým změnám ve způsobu 
práce a v kultuře organizací. Tito zaměstnanci 

přinášejí úplně nový pohled na využití technolo-
gií. High -tech nástroje všeho druhu jsou odmala 
nedílnou součástí jejich života. Jsou 24 hodin 
denně on -line a dokážou skutečně on-line praco-
vat. Nedělá jim problém komunikovat simul-
tánně s různými lidmi nad rozličnými tématy 
a nepotřebují ke spolupráci osobní kontakt. Jsou 
úlohy, které řeší řádově rychleji než předchozí 
generace, tzv. baby boomers. Na druhé straně 

mince vysoké efektivity této generace jsou vy-
soká očekávání. IT podpora má přijít v reálném 
čase a do výběru používaných nástrojů nemá za-
městnavatel co mluvit.

Generace Y přináší – i do sourcingu – zkuše-
nosti s tím, jak fungují moderní služby, které si 
zvykli využívat. Porovnat bleskově všechny do-
stupné produkty na trhu nebo objednat si pizzu 
z mobilu a sledovat na mapě přenosného zaří-
zení její cestu považují za standard – a začínají 
stejný standard vyžadovat také od dodavatelů IT 
ve svých organizacích.

Důraz na trvalou udržitelnost
Regulátoři i zákazníci jsou čím dál citlivější 
k otázkám trvalé udržitelnosti, především z po-
hledu ekologie (tato problematika se často zu-
žuje na emise skleníkových plynů, především 
CO2). Pojmy jako „low -carbon economy“ se za-
bydlují ve slovníku manažerů, a to také i v IT 
 odděleních.

Sourcing IT se nachází uprostřed revoluce. Na jednu stranu se otevírají 
další a další možnosti zajišťování IT funkcí a služeb, na druhou stranu se 
kupí požadavky na IT často protichůdné. Pro manažery je důležité znát 
hlavní trendy v sourcingu IT, aby je mohli využívat ve prospěch svých 
organizací.

Dodavatel nabírá na síle Ekologie je příkladem trendu, který je 
opravdu dobře vést při rozhodování o sourcingu 
v patrnosti. Jde totiž o směr, který má ve své 
aktuální fázi jen malý dopad na reálný byznys – 
ale jehož význam nezadržitelně roste. Sourcin-
gová rozhodnutí mají často dlouhodobý charak-
ter, takže hrozí, že se v pozdějších fázích život-
ního cyklu mohou dostat s ekologickými poža-
davky do rozporu.

Cloud computing se stává 
dominujícím fenoménem
Sourcingoví manažeři by se neměli nechat zmást 
tím, že nástup cloudu je oproti očekávání poma-
lejší. Nástup cloudu je masivní – to jen před-
stavy byly nerealistické. Tradiční IT služby čeká 
podobný osud jako telefonii, kde si zákazníci už 
dávno vybírají z katalogu IPTV služeb, místo aby 
si pořizovali podnikové ústředny…

Pro sourcing znamená cloud zásadní přelom. 
Budování aplikací na cloudové infrastruktuře se 
stane normou a dedikované servery pro (napří-
klad) webhostingové účely budou naopak výjim-
kou. Řešení souvisejících rizik se stane stan-
dardní úlohou – namísto současného stavu, kdy 
je běžné rizika využívat jako alibi k oddalování 
adopce cloudu.

Samostatnou kapitolou je koncept software-
-as -a -service. Ten úplně převrací priority. Ještě 
nedávno byl první volbou při zajišťování IT pod-
pory vlastní vývoj aplikací. Dnes je to zcela po-
slední volba, k níž CIO sahají až v případě, že se 
příslušná funkcionalita nedá pořídit jako služba.

Zajímavou souvislostí rozvoje cloudových slu-
žeb je omezování objemu IT aktiv v organiza-
cích. Není to jen důsledek, ale často dokonce 
primární zájem IT manažerů. A netýká se jen 
aplikací, ale také platforem a infrastruktury.

Změna role IT oddělení
S přechodem od vlastnictví IT aktiv k nákupu 
služeb se postavení IT oddělení vůči byznysu po-
souvá. Hranice mezi IT projektem a byznysovým 
projektem se stírá a IT se dostává do role koordi-
nátora externích služeb. V té souvislosti klesá 
potřeba klasických specializovaných technic-
kých kompetencí a vzniká potřeba nových kom-
petencí a rolí, například chief vendor officer.

Podcenění dopadu změn v sourcingu na po-
stavení IT oddělení může skončit jeho izolací od 
byznysu. Na rozdíl od minulosti je totiž byznys 
schopen zajistit potřebné služby i bez součin-
nosti IT. Co už byznys sám nedokáže, je inte-
grace těchto služeb do celkové IT architektury 
a zajištění související podpory. Proto je tento fe-
nomén, souhrnně označovaný jako „stínové IT“, 
potenciálně rizikovým faktorem. Tím spíš, že se 
týká nejenom IT služeb typu CRM formou SaaS, 
ale také pracovních nástrojů – od služeb pro 
podporu spolupráce až po hardware. Neřízený 
sourcing v této oblasti může přinášet rizika v po-
době nečekaných nákladů, ale také nejrůzněj-
ších právních dopadů. ■
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