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PRZEDSIĘBIORSTWA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

LIDERAMI POD WZGLĘDEM

WDROŻEŃ

CHMURY

Procent podmiotów korzystających z chmury lub
planujących jej wdrożenie w ciągu 12 miesięcy

67,8%

69,7%
Średnie podmioty
(od 100 do
1000 pracowników)

Duże podmioty
(ponad 1000
pracowników)

34,0%
Małe podmioty
(mniej niż 100
pracowników)

Wg wielkości
50,8%

55,8%

Dojrzałe podmioty
(ponad 25 lat działalności)

70,0%

Młode podmioty
(mniej niż 5 lat działalności)

Średnie podmioty
(od 5 do 25 lat działalności)

Wg wieku
Samo wdrożenie chmury nie oznacza
jednak istnienia strategii chmury.
Podmioty mające
zoptymalizowaną
strategię chmury

17,9%

10,2%

Zoptymalizowana strategia
chmury:
• Wdrożona w szerokim zakresie
aktywnie zarządzana strategia,
w której chmura ma priorytet
• Wyraźnie sprzyja innowacyjności
działów biznesowych i
efektywności działu IT

Młode podmioty
(mniej niż 5 lat działalności)

Dojrzałe podmioty
(ponad 5 lat działalności)

Młode podmioty niekoniecznie przodują pod względem
wdrożeń, ale mają bardziej rozwinięte strategie.
Działy, które powinny odnieść
największe korzyści z chmury

29%

Zarządzanie
programami

33%

Finanse i
księgowość

31%

5 działów,
które powinny
odnieść największe
korzyści z chmury

Wsparcie dla
klientów

52%
Dział IT

35%

Działalność
operacyjna

Korzyści z chmury

Działalność IT: Zmniejszenie budżetu działu IT, zwiększenie efektywności
personelu IT, uproszczenie i standaryzacja infrastruktury IT.
Finanse i księgowość: Zmiana charakteru kosztów — z inwestycyjnych na
operacyjne.
Inne działy: Szybszy dostęp do najnowszych funkcji, lepsze wykorzystanie
zasobów, bardziej bezpośrednie sterowanie rozwiązaniami IT przez
jednostki biznesowe, szybsza budowa usług generujących przychody.

Dojrzałe podmioty wykazują się wysokim
poziomem wdrożeń chmury

32%
Rozwój
aplikacji

33%

31%

Finanse i księgowość

Działalność
operacyjna

50%

37%

Dział IT

Wsparcie dla klientów

Starsze podmioty chcą prześcignąć młodsze
Firmy mające zoptymalizowane strategie chmury

Procent podmiotów chcących
wypracować zoptymalizowane
strategie chmury w ciągu 24
miesięcy

32,6%

Dojrzałe podmioty
(ponad 5 lat działalności)

20,1%

Młode podmioty
(mniej niż 5 lat działalności)

„Wdrożyć w szerokim zakresie aktywnie
zarządzaną strategię, w której chmura ma
priorytet i która wyraźnie sprzyja
innowacyjności działów biznesowych
oraz efektywności działu IT”

Dojrzałe podmioty wykazują się wysokim poziomem wdrożeń chmury, ale nie oznacza to
zaawansowanych strategii chmury — dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw działających od
ponad 5 lat. Dla starszych przedsiębiorstw jest to jednak okazja do rozwoju innowacyjności
i wyróżnienia się na rynku. W przeciwnym razie prześcigną je podobne firmy, które rozwijają
strategię chmury.

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU CHMURY
Podmioty korzystające obecnie z chmury spodziewają się przeznaczyć w ciągu 24 miesięcy
53,7% budżetu IT na chmurę. Wartość rynku oprogramowania do chmury ma przekroczyć do
2017 roku 75 miliardów USD ze skumulowaną roczną stopą wzrostu (CAGR) w ciągu 5 lat na
poziomie 22%.

75
mld USD

53,7%

Rynek oprogramowania do
chmury do 2017 r.

22%
CAGR z 5 lat

obecnego budżetu IT
przeznaczone na chmurę
w ciągu najbliższych 24 miesięcy

Według nabywców i analityków Cisco plasuje się
w IDC MarketScape na pozycji „światowego
lidera” pod względem usług wsparcia chmury.
Cisco integruje ludzi, procesy i technologie, aby pomóc klientom
w przyspieszeniu przekształceń związanych z centrum danych i usługami
w chmurze. Stosowana przez Cisco metodologia współpracy zorientowanej
na klientów pomaga we wdrażaniu przekształceń związanych z chmurą:
•
•
•
•
•

dostosowując strategie IT do celów biznesowych,
zwiększając efektywność operacyjną i zmniejszając koszty,
zwiększając wydajność i dostępność aplikacji,
tworząc elastyczny i trwały fundament działalności,
umożliwiając realizację nowych modeli biznesowych.
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