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� Snižování�nákladů   |  TRENDY

LEE WELDON

Pokud v oblasti snižování nákladů existovala 
snadno dosažitelná řešení, dnes už to ne
platí pro prakticky žádnou organizaci. Jedi

nou výjimkou mohou být virtualizační a konsoli
dační projekty, ale ve většině případů lze dopo
ručit využít veškeré dostupné možnosti zároveň. 
Jen to může přinést uspokojivé výsledky.

Infrastruktura a provoz IT je lákavým cílem 
úspor, neboť na tuto oblast připadá největší díl 
nákladů na IT – typicky je to okolo 60 %. Kde se 
podaří důsledně využít všech možností, dá se 
předpokládat snížení ročních nákladů na IT in
frastrukturu a provoz IT o desetinu v průběhu 
dvanácti měsíců a o čtvrtinu a víc v tříletém ho
rizontu.

Prvním krokem v systémovém přístupu ke 
snižování nákladů je poznat jejich strukturu, 
a to opravdu detailně. Může být překvapivé, ko
lik je stále organizací, kde nemají své náklady na 
IT strukturované natolik, aby mohly analyzovat 
příležitosti k úsporám. Z průzkumů mezi klienty 
agentury Gartner vyplývá, že takových podniků 
je kolem 40 %. Přitom nejde o úlohu, kvůli níž 
by bylo třeba trávit měsíce sběrem dat: i v tomto 
případě totiž platí, že pětina aktiv má na svě
domí 80 % nákladů.

Dalším důležitým krokem je vytvoření (pří
padně restart) týmu, který má za úsporné pro
jekty odpovídat. Musí být veden respektovanou 
osobností a musí mít jasně definované kompe
tence. Pozornost je třeba věnovat schvalovacím 
procesům. Ty často bývají příliš zdlouhavé – jako 
by nebylo jasné, že každý měsíc zpoždění ukrojí 
osm procent z ročních úspor, jichž bylo bývalo 
možné dosáhnout.

Příležitosti k úsporám je možné rozdělit do 
deseti hlavních oblastí – nebo spíš programů. Je 
potřeba projít všechny, a to v podstatě souběžně. 
Navzájem se totiž nepřekrývají a je škoda nechat 
některou z nich zbytečně stranou zájmu.

1Potlačit nekritické iniciativy
Existuje řada projektů, které lze bez větších 

problémů odložit a uvolnit tak zdroje (finanční 
i jiné) na projekty s vyšší prioritou. Organizace 
často možnost odkladu nevyužívají, čímž se zby
tečně připravují o flexibilitu. V kritické době je 
víc než kdy jindy nutné správně prioritizovat; 
mnozí manažeři dělají chybu, že vedle toho, co 
chtějí dělat, nedokáží jasně formulovat, co dělat 
nechtějí.

2Přezkoumat náklady na sítě
Sítě představují v průměru 18 % z celkových 

nákladů organizací na IT. Zhruba 45 % z toho 

připadá na telekomunikační služby, kolem 35 % 
jsou osobní náklady a 15 % představuje hardware 
a software. Především je třeba kupovat jen to, co 
organizace skutečně potřebuje, platit jen to, co 
opravdu využívá (přehodnocení kontraktů s do
davateli telekomunikačních služeb může v tříle
tém horizontu ušetřit až 20 %) a optimalizovat 
architekturu a strukturu sítě.

3Konsolidace
Gartner definuje konsolidaci jako proces 

směřující k podstatné redukci fyzických aktiv. 
Konsolidace je komplexní problematika, ale 
zhruba ji lze rozdělit na konsolidaci datových 
center a serverů (kde není konsolidováno ales
poň 70 % aktiv, tam se většinou vyplatí klást 
velký důraz na pokračování) a na návazné konso
lidační programy. První z nich se má týkat úlož
ných a síťových kapacit, následuje konsolidace 
middlewaru a IT operací.

4Virtualizace
Servery typicky vykazují utilizaci okolo pěti 

procent a virtualizací se dá jejich počet snížit ty
picky na čtvrtinu. Konzervativní odhad úspor na 
hardwaru a energii při prvotních virtualizačních 
programech je 50 a více procent.

Gartner odhaduje, že u serverů x86 v typické 
organizaci je dnes virtualizováno mezi 50 a 60 % 
zátěže. To znamená, že prostor pro relativně 
snadné úspory stále ještě existuje; v roce 2015 
bude podle prognózy Gartneru virtualizováno 
77 % zátěže.

5Optimalizace datových center
Využití nejnovějších poznatků při designu 

datového centra umožní snížit prostorové náro
 ky o 50 %, energetické nároky o 60 % a celkové 
náklady o 30 % oproti tradičnímu designu, a to 
při víc než dvojnásobné životnosti objektu.

Gartner přesto eviduje projekty, jež vycházejí 
ze zastaralých principů a které tyto možnosti 
úspor nevyužijí.

6Omezit nárůst úložné kapacity
Mechanické přidávání úložných, ale i výpo

četních kapacit bylo dlouho standardní metodou 
řešení obchodních nároků. Přes všechna rozpoč
tová omezení Gartner předpokládá, že do roku 
2016 budou organizace využívat 850 % úložné 
kapacity z roku 2011.

Prostor pro úspory je v oblasti storage obrov
ský. Virtualizace může zvýšit utilizaci storage 
z typických 20–50 % na 65–80 %. Správný „tie
ring“ (rozlišování kritických dat od běžných 
a odpovídající přístup k nim) umožní snížit ná

Většina organizací je ve druhém nebo dokonce třetím kole škrtů nákladů 
na IT, ale tlak na další redukci nepolevuje. Nové oblasti úspor je těžké 
hledat, ale naštěstí to ve většině případů není nutné.

Deset úsporných kroků klady na uložení „běžných dat“ až o dvě třetiny. 
Podobně úspěšné mohou být projekty k dedupli
kaci dat a jejich komprimování.

7Omezit IT podporu
Podpora představuje typicky 8 % z celkových 

nákladů na IT, ale přesto poskytuje příležitost 
k významným úsporám. Hlavním směrem je 
rede finování skupin uživatelů a přechod na self
service pro základní skupinu. Je však třeba varo
vat před zjednodušeným přístupem typu jedno
rázového snížení počtu pracovníků help desku 
na polovinu.

Bez adekvátní náhrady v podobě fungujícího 
portálu a motivačních prvků pro uživatele 
skončí takové snahy naopak přesunem pracovní 
zátěže z levné pracovní síly na helpdesku na 
dražší IT profesionály.

8Zjednodušit provoz IT
Provoz IT zaměstnává typicky téměř 40 % 

všech pracovníků IT oddělení. Jde o oblast, kde 
úspory nejsou velké, na druhou stranu úsporné 
projekty zde vyžadují jen minimální investice. 
Projekty spočívají v implementaci metodiky 
ITIL, která se stala standardem. Největší příleži
tosti skýtá standardizace a hledání úspor z roz
sahu a omezení chyb v dennodenních operacích, 
především v oblasti řízení změn.

9Důraz na IT asset management (ITAM)
ITAM sám úspory nepřináší, ale umožní 

identifikovat příležitosti. Je překvapivé, jak po
malé jsou organizace v implementaci nástrojů 
pro ITAM. Bez nich je prakticky nemožné řídit 
IT aktiva systematicky a optimalizovat souvise
jící náklady. ITAM je příkladem oblasti, kde od
kládání investic v žádném případě není namístě.

10Optimalizovat multisourcing
Jde o komplikovanou problematiku – 

v podstatě je to těžiště odpovědnosti moderního 
CIO a jeho úřadu, a proto je jakýkoli rozbor 
mimo rámec tohoto článku. V každém případě 
jsou sourcingová rozhodnutí vůbec nejzásad
nější, a je nutné věnovat jejich přípravě pozor
nost a vytvářet systematicky podmínky pro to, 
aby rozhodovací procesy v oblasti sourcingu byly 
založeny na relevantních informacích.

Uvedených deset kroků k úsporám nákladů na 
IT infrastrukturu a provoz sice vypadá banál  ně, 
z průzkumů agentury Gartner vyplývá, že zda
leka ne všechny organizace vyčerpaly jejich po
tenciál. Téměř desetina respondentů hlásí, že 
s realizací pokročili pouze v rozmezí 0–10 % 
a jen kolem 5 % respondentů uvádí pokrok mezi 
75–100 %. Největší díl respondentů – 38 % – 
odhaduje využití potenciálu mezi 25 a 50 %. n

autor�je�analytikem�společnosti�Gartner.

Lee Weldon bude přednášet na semináři společnosti 
Gartner „Cost Optimization: Proven Practices and 
New Ideas“, který se koná 29. listopadu v Praze.


