
Wpływ Chmury na modele  
użytkowania zasobów IT 
Wnioski z badania obejmującego 4226 kierowników 
działów IT z 18 branż i 9 kluczowych światowych 
gospodarek, przeprowadzonego przez firmy Cisco i Intel

Wprowadzenie
W ostatnich latach intensywny rozwój Internetu otworzył kierownikom działów IT drogę do 
niezwykłych możliwości, ale również postawił przed nimi nowe wyzwania. Jednak jeszcze 
większe zmiany mają na nas wpływ w ramach Internetu Wszechrzeczy (IoE) określanego przez 
firmę Cisco jako połączone sieciowo związki ludzi, procesów, danych i rzeczy.

Firma Cisco ocenia, że w 2000 r. do Internetu podłączonych było „zaledwie” około 200 milionów 
urządzeń. W związku z bezprecedensowym ogromem innowacji dokonujących się w różnych 
dziedzinach — w tym treści wideo, mobilności, mediów społecznościowych i chmury — obecnie 
liczba ta wzrosła do 10 miliardów, zaś do 2020 r. wzrost ma być jeszcze gwałtowniejszy, co 
przełoży się na 50 miliardów urządzeń podłączonych do Internetu. Łącząc elementy wcześniej 
niepołączone, Internet Wszechrzeczy spowoduje w najbliższych latach pojawienie się 
nowych źródeł korzyści dla organizacji (http://www.internetofeverything.com). Chmura, będąc 
mechanizmem wyrównującym szanse w zakresie czerpania korzyści w dziedzinie IT, będzie 
jednym z głównych narzędzi wdrażania Internetu Wszechrzeczy.

Tematowi przyszłych perspektyw i rozwoju chmury poświęcono już wiele opracowań. Z drugiej 
strony nadal niewiele wiemy o tym, jaki wpływ będzie miała chmura na same organizacje 
IT, w tym na ich zakres działań, strukturę i strategie. W ramach niniejszego, szeroko 
zakrojonego badania analitycy Cisco® Consulting Services we współpracy z firmą Intel® 
próbują odpowiedzieć na pytanie, jak chmura zmienia oblicze działów IT firm. Opracowanie pt. 
„Wpływ chmury na modele użytkowania zasobów IT” skupia się wokół rewolucyjnych zmian 
dotykających dział IT na wszystkich głównych etapach cyklu użytkowania zasobów IT, tzn. 
w jaki sposób firmy planują, nabywają, wdrażają i użytkują zasoby IT, a także nimi zarządzają. 
Dzięki większej świadomości aspektów i sposobów zmiany wzorców użytkowania zasobów 
informatycznych, kierownicy działów IT będą mogli odpowiednio zoptymalizować swoje 
strategie, a także dostarczać usługi sprzyjające osiągnięciu sukcesu.

Jedną z najwyraźniejszych 
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1 Jedną z najwyraźniejszych przesłanek zmian dokonujących się dzięki chmurze jest wykrystalizowanie się 
działów biznesowych (LOB), takich jak zasoby ludzkie, sprzedaż, badania i rozwój i inne, które stanowią 
użytkowników końcowych zasobów IT — zarówno w charakterze bezpośrednich użytkowników usług 
chmurowych, jak również, nawet bardziej, w charakterze podmiotów wpływających na plany działów IT firm.
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Jedną z najwyraźniejszych przesłanek zmian dokonujących się dzięki chmurze jest 
wykrystalizowanie się działów biznesowych (LOB), takich jak zasoby ludzkie, sprzedaż, badania 
i rozwój i inne, które stanowią użytkowników końcowych zasobów IT — zarówno w charakterze 
bezpośrednich użytkowników usług chmurowych, jak również, nawet bardziej, w charakterze 
podmiotów wpływających na plany działów IT firm. Chmura pozwala na wprowadzanie 
niesamowitych innowacji technologicznych, z których wiele dotyczy obszarów znajdujących się 
poza zakresem działalności typowo kojarzonym z działem IT. Fenomen Bring Your Own Device 
(BYOD) (http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/horizons.html) jest jednym z przykładów 
zmiany w kierunku nowej dynamiki organizacyjnej w zakresie IT (patrz rys. 1). Relacje 
biznes–dział IT ulegają znaczącym przemianom, gdyż chmura zmniejsza bariery w zakresie 
adaptacji i wielkość kosztów kapitałowych działu IT, uwalniając jednocześnie dla LOB źródła 
potencjalnych innowacji.

Rysunek 1. Motory zmian w IT.

Źródło: Badanie dotyczące chmury, Cisco/Intel, 2013 r.

W „świecie wielu chmur” firmy mają rozliczne możliwości w zakresie sposobów wykorzystywania 
rozwiązań w chmurze na wszystkich etapach cyklu użytkowania zasobów IT. Nieważne, 
czy zamówienie dotyczy kompleksowego rozwiązania w zakresie prywatnej chmury czy też 
pojedynczej aplikacji firmowej udostępnianej jako usługa przez dostawcę publicznej chmury. 
Firmy — jako użytkownicy rozwiązań IT — mają obecnie niespotykane wcześniej możliwości 
wyboru, a pula dostawców produktów w chmurze zmienia się niezwykle dynamicznie. W świetle 
powyższych faktów ogólnym celem niniejszego badania było nakreślenie szerszego obrazu 
fenomenu chmury poprzez odpowiedzenie na pytania: jakie jest obecne status quo, w jaki 
sposób według kierowników działów IT rozwiązania informatyczne będą użytkowane (kupno, 
zarządzanie, wsparcie) w przyszłości oraz co to oznacza dla ich organizacji. 

A zatem, co kierownicy działów IT muszą wiedzieć o roli LOB w cyklu użytkowania zasobów IT 
w przyszłości? Jak jako osoby decyzyjne postrzegają ten ogrom zmian z perspektywy swojej 
organizacji? Jak ogólnie działy IT będą funkcjonowały za trzy lata? Oraz co kierownicy ci muszą 
uczynić, aby zapewnić dalszą przydatność swojego działu w firmie? Udzielenie odpowiedzi na 
te pytania jest niezwykle istotne jeśli działy IT mają wciąż zwiększać swą rolę w zapewnianiu 
innowacji i elastyczności działania przedsiębiorstw.
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Chmury — publiczne, 
prywatne i hybrydowe 

— stanowią obecnie 
znaczący udział rzędu 23% 
wydatków respondentów na 
rozwiązania IT.  
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Streszczenie
Poniżej znajduje się kilka najistotniejszych wniosków:

•	 W oczach kierowników działów IT chmura to pozytywne zjawisko. Pomimo wyzwań 
i cech destabilizujących, chmurę traktuje się generalnie jako pozytywną zmianę dla 
działów IT. (Adekwatny przykład: bezpieczeństwo może stanowić problem w przypadku 
chmury, ale z drugiej strony chmura może być postrzegana jako rozwiązanie problemów 
z bezpieczeństwem.) Ogólnie ponad 4/5 respondentów uważa, że chmura będzie miała 
pozytywny wpływ na ich dział. 

•	 Chmura jest już rozpowszechnionym rozwiązaniem, którego popularność wciąż rośnie. 
Chmury — publiczne, prywatne i hybrydowe — są już w powszechnym użyciu. Obecnie 
stanowią one znaczny udział w wydatkach działu IT (23%). Co więcej nasi respondenci 
uważają, że w 2016 roku wartość ta osiągnie 27%. Najpopularniejszą metodą wdrożeń 
chmury jest chmura prywatna stosowana w 45% przypadków.

•	 Rynki wschodzące. Pomimo ogólnie pozytywnego podejścia do rozwiązań chmurowych 
między rynkami wschodzącymi a rozwiniętymi zarysowują się wyraźne różnice. Kierownicy 
na wschodzących rynkach wykazują wobec tematu chmury większy entuzjazm, podkreślając 
jej potencjał w zakresie zmian i innowacji, zaś na rynkach rozwiniętych traktuje się ją jako 
narzędzie cięcia kosztów.

•	 Wysokie oceny dostawców chmury. Na konkurencyjnym rynku dostawcy chmury będą 
musieli oferować kompleksowe rozwiązania, tworząc jednocześnie ekosystem partnerski. 
Wysoka ocena dostawców chmury w badaniu wiąże się zatem z wysokimi wymaganiami 
w zakresie możliwości zabezpieczeń, niestandardowych rozwiązań i gwarancji dotyczących 
poziomu usług.

•	 Kierownicy działów IT chcą się czuć w środowisku chmury bezpiecznie. Niezależnie 
od branży czy regionu, kwestie bezpieczeństwa i prywatności są dla respondentów 
najważniejsze, a także postrzegane przez nich jako najważniejsza przeszkoda w rozwoju 
rozwiązań chmurowych. Niezawodne zabezpieczenia i możliwości ochrony danych zostały 
również przedstawione jako kluczowe czynniki w wyborze dostawców usług chmurowych. 

•	 Nie ma jednakowego rozwiązania dla wszystkich. W „świecie wielu chmur” — publicznych, 
prywatnych i hybrydowych — firmy będą musiały przyjąć podejście umożliwiające im 
osiągnięcie nadrzędnych celów w zakresie ich organizacji. Kierownicy działów IT powinni 
zastanowić się, jak najlepiej współpracować z kluczowymi partnerami, takimi jak LOB 
i dostawcy przy zastosowaniu podejścia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb.

•	 Dział IT wciąż ważny… Pomimo większego wpływu działów biznesowych (LOB) respondenci 
— w szczególności ci pochodzący z rynków wschodzących — uważają, że dział IT zachowa 
swój scentralizowany i ugruntowany charakter dzięki zarządzaniu rozwiązaniami chmurowymi 
z wykorzystaniem spójnych strategii i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. (Respondenci 
z rynków Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej prawie dwukrotnie częściej niż ich koledzy 
z Europy i Ameryki Północnej przewidują wzrost wielkości działu IT.)

•	 ... Ale działy biznesowe (LOB) zwiększają swoje wpływy. Wpływy LOB rozciągną się na 
wszystkie etapy cyklu użytkowania zasobów IT i spowodują bezprecedensową złożoność 
działalności działu informatycznego zmagającego się z kwestiami w zakresie zabezpieczeń 
i pomocy technicznej. W miarę jak działy IT będą przechodzić do modelu "w formie usługi", 
zakres wspólnych działań oraz relacji z LOB będzie musiał ulec zmianie.

Raport z badania

 

Strona 3      © 2013 Cisco i/lub podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Intel, logo Intel oraz Xeon są znakami handlowymi firmy Intel Corporation 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wpływy LOB rozciągną 
się na wszystkie etapy 
cyklu użytkowania 
zasobów IT i spowodują 
bezprecedensową 
złożoność działalności 
działu informatycznego 
zmagającego się 
z problemami w zakresie 
zabezpieczeń oraz 
z obowiązkami pomocy 
technicznej w odniesieniu 
rozproszonych jednostek 
organizacji.  



•	 Współpraca dział IT-LOB. Nie wiemy jeszcze, czy w przyszłości działy IT będą stanowiły 
część organizacji czy też większy nacisk będzie kładziony na optymalizację zasobów. 
Niezależnie od tego dział informatyczny będzie musiał nawiązać złożoną pod wieloma 
względami współpracę z LOB. Z punktu widzenia poddanych badaniu kierowników dział 
IT stanie się pośrednikiem usług na rzecz LOB, działając zarówno w takim charakterze, jak 
i w charakterze organizatora wewnętrznych i zewnętrznych usług chmurowych w firmie oraz 
zapewniając także wsparcie techniczne i bezpieczeństwo danych.

•	 Ostatni dzwonek dla działów IT. Z uwagi na rosnące wpływy LOB działy IT muszą 
sprostać nowym wyzwaniom takim, jak: szybkość działania, rozwój innowacji, oferowanie 
użytkownikom końcowym nowej jakości usług, a także pozytywny i mierzalny wpływ na 
realizację wyników biznesowych. 

Szczegóły badania
Obecny stan rozwiązań chmurowych
Badanie firm Cisco i Intel jednoznacznie pokazuje, że chmura jest już rozpowszechnionym 
rozwiązaniem, którego popularność wciąż rośnie. W dziewięciu krajach objętych badaniem 
już średnio 23% wydatków działu IT przeznacza się rozwiązania chmurowe. Respondenci 
przewidują zwiększenie wydatków na chmurę do poziomu 27% w ciągu następnych trzech lat, 
sugerując 17% ogólny wzrost udziału rozwiązań chmurowych w wydatkach działu IT w okresie 
następnych kilku lat.2

Główna różnica między rynkami wschodzącymi a rozwiniętymi uwidacznia się po 
przeanalizowaniu niektórych z głównych motywów wdrażania chmury. W krajach rozwiniętych, 
takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy czy Kanada, najważniejszym powodem 
wykorzystywania tego typu rozwiązań jest cięcie kosztów. Oprócz powyższej zalety chmura 
umożliwia również zastosowanie modelu „większa firma — większa opłata”, co pozwala na 
bardziej przewidywalną kontrolę kosztów. Z kolei w krajach rozwijających się — np. Brazylia, 
Indie, Chiny — głównym powodem jest zwiększenie elastyczności działania i wydajności 
przedsiębiorstwa.

Powyższe wnioski są spójne ze spostrzeżeniami z innych badań przeprowadzonych niedawno 
przez firmę Cisco, w tym z „Wpływ BYOD na finanse przedsiębiorstwa” (http://www.cisco.com/
web/about/ac79/docs/re/byod/BYOD-Economics_Econ_Analysis.pdf) oraz „Wskaźnik wartości 
Internetu Wszechrzeczy” (http://internetofeverything.cisco.com/learn/2013-ioe-value-index-
whitepaper), gdzie oba powyższe badania dowodzą wysokiego poziomu zainteresowania 
potencjałem innowacyjnych zastosowań IT wśród respondentów z rynków wschodzących. 
Może to być również powiązane z tendencją rynków wschodzących do „rzucania się” na nowe 
technologie i zapominania, na przykład o infrastrukturze linii naziemnych, która wciąż wiedzie 
prym w niektórych krajach rozwiniętych.

2 Należy zauważyć, że wszyscy respondenci biorący udział w badaniu firm Cisco i Intel pracowali w czasie 
jego trwania w firmach, gdzie chmura została już wdrożona albo jej wdrożenie było bardzo poważnie 
rozważane. Co zrozumiałe, respondenci byli już bardzo dobrze „zaznajomieni” z tematem chmury, a wielu 
z nich realizowało w tamtym czasie spore inwestycje w tym zakresie, w nadziei, że przewidywane przez 
nich zmiany (tj. jak zmienią się wydatki do 2016 r.) pokryją duże koszty początkowe tych inwestycji. Badanie 
obejmujące osoby z firm, które jeszcze nie poczyniły jakichkolwiek kroków w kierunku wdrożenia chmury 
mogłoby ujawnić jeszcze większe oczekiwania w odniesieniu do przewidywanych zysków.
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Z drugiej strony LOB 
będą poszukiwać 
rozwiązań w chmurze 
i aplikacji biznesowych 
spełniających ich bardzo 
indywidualne wymagania, 
co spowoduje, że dział IT 
stanie się pośrednikiem 
i organizatorem ich 
działalności, nadzorując 
świadczenie usług, 
zamówienia i dostawy przy 
jednoczesnym zapewnianiu 
wsparcia technicznego 
i bezpieczeństwa danych. 
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Obawy w zakresie bezpieczeństwa danych to największa przeszkoda jeśli chodzi o wdrożenie 
chmury. Nie jest to raczej zaskakujące, ponieważ wiele procesów firmowych podczas 
przenoszenia do zewnętrznych chmur znajduje się poza zaporą ogniową firmy. Powyższy 
problem dotyczy wszystkich firm — niezależnie od miejsca na świecie czy branży. Niemniej 
jednak można zaobserwować krystalizowanie się dwóch różnych interesujących poglądów na 
temat bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych. Istnieje jednocześnie przekonanie, że chmura 
oferuje lepsze zabezpieczenia, gdyż umożliwia zastosowanie innowacyjnych technologii w tym 
zakresie, jak np. zautomatyzowane narzucanie zasad itd., które już zyskują na popularności. 

A zatem bezpieczeństwo można traktować jako przeszkodę numer jeden, ale także jako motyw 
numer trzy dla wdrażania chmury — zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych 
(w przypadku rozwiązań chmurowych przeszkodą numer dwa jest eskalacja złożoności). 
Dla działów IT nowymi wyzwaniami będą zarządzanie usługami chmurowymi stron trzecich 
i dostawcami. 

Będzie to szczególnie widoczne, gdy LOB będą zaznaczać swą niezależność — czasem 
poprzez „samowolne” nabycie publicznych usług chmurowych, które pozwolą na pominięcie 
tradycyjnego procesu decyzyjnego działu IT. 55% respondentów dostrzega, że w ciągu dwóch 
ostatnich lat liczba przypadków tzw. „niezależnych od działów IT wydatków na rozwiązania IT” 
wzrosła „nieznacznie” albo „znacząco”.

Przeszkodą numer trzy jest brak integracji i interoperacyjności pomiędzy systemami 
wewnętrznymi a systemami dostawców. W związku ze zwiększeniem liczby punktów integracji 
między systemami chmurowymi a tradycyjnymi zadaniem działu IT będzie wyeliminowanie 
wszelkich zakłóceń w celu zapewnienia nieprzerwanego działania systemów i ich stabilności. 

Lecz wszyscy jednoznacznie dostrzegają wyzwania. W niektórych kwestiach kierownicy 
działów IT dostrzegają istnienie tzw. okresu przejściowego, gdzie wymaga się od nich 
szybkiego wprowadzania innowacji, a zarazem każdorazowego spełnienia typowych wymagań 
dotyczących ogólnie prawidłowej pracy systemu, tzn. zapewnienia interoperacyjności 
systemów, ciągłości ich działania itd. Ten podwójny „wymóg” będzie sprawdzianem dla działów 
IT, bo to LOB dyktują warunki, gdyż wydają środki na technologie i chcą innowacji.

Respondenci wykazują wysoki poziom zadowolenia z ich obecnych dostawców chmury. 
Ogólnie, niezależnie od miejsca na świecie i branży, można powiedzieć, że ponad połowa 
uczestników badania była „bardzo zadowolona”, a kolejne 35% „trochę zadowolone”, co razem 
stanowiło 86% ocen pozytywnych. 

Tak wysokie oceny zapewniają dostawcom usług chmurowych bardzo dobrą opinię. Niemniej 
jednak muszą być oni przygotowani na funkcjonowanie na coraz bardziej wymagającym rynku.

Wpływ chmury na cykl użytkowania zasobów IT
W ramach badania zostały zdefiniowane etapy cyklu użytkowania zasobów IT obejmujące 
kategorie pokazane na rys. 2.

O ile na rynkach 
wschodzących główną 
wagę przywiązuje się 
do potencjału chmury 
w zakresie zmian i innowacji,
o tyle respondentów 
z rynków rozwiniętych 
interesują głównie 
możliwości chmury 
w zakresie redukcji kosztów.  
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Rysunek 2. Zmiany w cyklu użytkowania zasobów IT.

Źródło: Badanie dotyczące chmury, Cisco/Intel, 2013 r.

Planowanie
Jeden z najważniejszych wniosków badania jest związany z fazami planowania i nabywania, 
a także dotyczy rosnącego wpływu LOB. Na przykład 75% badanych uważa, że w planowanie 
przez dział IT będą w coraz większym stopniu zaangażowane osoby z działów biznesowych. 

W odpowiedzi na wyjątkowe i dynamicznie zmieniające się potrzeby różnych jednostek 
przedsiębiorstw dostawcy usług chmurowych wprowadzili na rynek ogromną ich ofertę. Ciągle 
powiększający się wybór może prowadzić do przedefiniowania kluczowych aspektów strategii 
działu IT, które od samego początku opierały się na standaryzacji i kontroli. Ponadto prawie 3/4 
respondentów sądzi, że w planowanie przez działy IT będą bezpośrednio w coraz większym 
stopniu zaangażowani dostawcy.

Mimo powyższych wniosków badani nie przewidują marginalizacji działu IT, który, przyjmując 
nową rolę pośrednika usług chmurowych, będzie odpowiedzialny za organizację na rzecz LOB 
procesów planowania i nabywania wewnętrznych i zewnętrznych usług chmurowych oraz za 
zarządzanie ich złożoną obsługą w związku z zaangażowaniem stron trzecich. 76% badanych 
wyraża pewność, że planowanie w ramach działów IT coraz bardziej będzie się wiązać 
z występowaniem w roli pośrednika usług chmurowych na rzecz LOB. 

Nabywanie
Następny wniosek naszego badania, dotyczący etapu nabywania, związany jest ze wpływem 
zaangażowania się w cykl użytkowania zasobów IT dostawców. Ponad 71% respondentów 
uważa, że cykle wprowadzania nowych rozwiązań chmurowych przez dostawców będą miały 
coraz większy wpływ na decyzje zakupowe działów IT. Innymi słowy większą wagę będzie się 
przywiązywać do ofert dostawców i ich najnowszych rozwiązań, a daty wprowadzania na rynek 
będą miały wpływ na to, kiedy i w co firmy inwestują.

Respondenci wykazywali 
wysoki poziom zadowolenia 
z ich obecnych dostawców 
chmury. Ogólnie, 
niezależnie od miejsca na 
świecie i branży, można 
powiedzieć, że ponad 
połowa uczestników 
badania była „bardzo 
zadowolona”, a kolejne 35% 

„trochę zadowolone”...
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Bardzo istotnym wnioskiem jest, że znaczna część badanych (69%) uważa, że decyzyjność 
w odniesieniu do zakupów będzie coraz bardziej przechodzić w ręce działów biznesowych. 
65% sądzi, że głównym mechanizmem finansowania działu IT będą obciążenia zwrotne 
(chargeback) uzyskiwane od działów biznesowych. Co ciekawe trend coraz większego 
opierania działalności działów IT na obciążeniach zwrotnych sugeruje potencjalne usunięcie 
działu IT w świetle oczekiwań LOB. O ile obciążenia zwrotne w formie ryczałtu stanowią jasny 
i stosunkowo tradycyjny model finansowania komórki IT, o tyle najbardziej postępowe działy 
IT będą opierały swe partnerstwo z kierownictwem firm na wycenie usług wedle osiągniętych 
zysków. Obciążenia zwrotne mogą zatem w rzeczywistości zniechęcać do uwzględniania działu 
IT w strukturze organizacyjnej firmy, a tym samym zmniejszyć jego wpływy.

Wyniki naszego badania pokazują, że działy biznesowe finansują ogólnie 44% wszystkich 
wydatków na zasoby IT. Wartość ta jest podobna niezależnie od części świata, z której 
pochodzi respondent. Większość badanych uważa, że w ciągu trzech następnych lat 
finansowanie przez LOB nie zmieni się albo się zwiększy. „Samowolne” wydawanie środków na 
zasoby IT może sugerować nawet większą wartość procentową tych wydatków. Z powyższych 
jasno wynika fakt, że pełnienie przez LOB roli nabywców rozwiązań IT nie jest odległą 
perspektywą, ale ma miejsce już tu i teraz.

Wdrożenie
W kwestii etapu wdrażania główne wyzwanie stanowi integracja: 77% badanych obawia 
się dodatkowych komplikacji wynikających z integracji chmury z firmowymi systemami 
informatycznymi. Jest to w pełni spójne ze wcześniejszym wnioskiem dotyczącym 
konieczności integracji rozwiązań różnych dostawców usług chmurowych. 75% respondentów 
przewiduje powstanie trudności, gdy w firmie zostaną wprowadzone rozwiązania różnych 
dostawców. 79% badanych specjalistów uważa, że sposób funkcjonowania działu IT zmierza 
ku podejściu bardziej zautomatyzowanemu i samoobsługowemu, w ramach którego obsługa 
przypomina model sklepu z aplikacjami (app store). Wyniki badania wskazują w tej kwestii na 
potrzebę zapewnienia przez dział IT na rzecz LOB elastycznego modelu funkcjonowania, opcji 
samoobsługi, a także wachlarza różnych możliwości. Jednocześnie działy IT powinny zachować 
podejście strategiczne do wyzwań o jednoznacznie panorganizacyjnej naturze, takich jak 
integracja i interoperacyjność rozwiązań. 

Normalne funkcjonowanie
Na etapie normalnego funkcjonowania możliwe jest wykorzystanie zalet chmury drzemiących 
w jej możliwościach w zakresie usprawnienia szeregu procesów działu IT, w tym wsparcia 
użytkownika oraz bieżącego zarządzania systemami i bieżącej ich konserwacji. Ogólnie 85% 
respondentów uważa, że chmura będzie miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie działu IT 
i oferowane przezeń wsparcie poprzez obniżenie kosztów i optymalizację świadczenia usług 
wewnątrz firmy. Podawaną przez badanych zaletą numer jeden chmury jest zapewnienie 
dodatkowej wydajności poprzez korzystanie z większej ilości udostępnionych usług. Kolejną 
są obiecywane „nowe możliwości analityczne” pozwalające na lepszą optymalizację zasobów 
IT i ich wykorzystanie — co przekłada się w szczególności na bardziej inteligentne usługi. 
W tej kwestii przewiduje się coraz powszechniejsze korzystanie z dużych zbiorów danych (Big 
Data) i analityki oferowanych przez rozwiązania chmurowe, polepszających i optymalizujących 
świadczenie usług IT i zarządzanie zasobami. Zaleta numer trzy to „możliwość korzystania 
z pojedynczego, ujednoliconego widoku do monitorowania i zarządzania” środowiskiem 
informatycznym. 

76% badanych ma pewność, 
że planowanie w dziale IT 
coraz bardziej będzie się 
wiązać z występowaniem 
w roli pośrednika usług 
chmurowych na rzecz 
działów biznesowych. 
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Zarządzanie
Wysoki procent badanych (82% w ujęciu ogólnoświatowym) przewiduje również, że chmura 
będzie miała pozytywny wpływ na ostatni etap cyklu użytkowania zasobów IT, czyli zarządzanie. 
Według nich zmiana ta będzie dotyczyć tego, jak zarządzanie – jako funkcja – jest realizowane. 
81% respondentów uważa, że automatyzacja stanie się głównym zagadnieniem procesów 
zarządzania działu IT. Będzie to wymagało większego wykorzystania samej chmury do 
konfigurowania i wymuszania zasad. 76% badanych twierdzi, że organizacja zasobów IT będzie 
bardziej oparta na statystykach. Badane osoby sądzą, że oprócz bardziej tradycyjnych statystyk 
wydajności związanych z czasem pracy systemu i naruszaniem bezpieczeństwa, w przyszłości 
wykorzystywanych będzie więcej statystyk ekonomicznych, w szczególności tych dotyczących 
zwrotu kosztów inwestycji. 

Pomimo zmian, cech destabilizujących i wyzwań, które niesie ze sobą chmura i które mają 
wpływ na wszystkie etapy cyklu użytkowania zasobów IT, znaczna większość respondentów 
uznaje chmurę za coś pozytywnego (patrz rys. 3). Ogólnie 83% badanych przynajmniej 
trochę albo zdecydowanie uważa, że w swoim założeniu chmura to pozytywne zjawisko. 
Nawet w obszarach takich, jak normalne funkcjonowanie czy wsparcie, gdzie zastosowanie 
chmury powoduje eskalację złożoności, nasi respondenci postrzegają ją jako rozwiązanie 
zmniejszające tę złożoność. Dokładnie 85% uczestników badania uznaje chmurę za pozytywną 
zmianę w obszarach normalnego funkcjonowania czy wsparcia. Powyższe liczby sugerują, że 
respondenci uważają, iż zalety chmury przewyższają jej wady takie, jak dodatkowa złożoność 
czy towarzyszące jej wyzwania.

Rysunek 3. Pozytywne opinie na temat wpływu chmury na cały cykl użytkowania zasobów IT.

  

Źródło: Badanie dotyczące chmury, Cisco/Intel, 2013 r.

Pomimo zmian, cech 
destabilizujących 
i wyzwań, które niesie 
ze sobą chmura i które 
mają wpływ na wszystkie 
etapy cyklu użytkowania 
zasobów IT, znaczna 
większość respondentów 
uznaje chmurę za coś 
pozytywnego.  
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Coraz większa rola LOB
Wiele zostało napisane o LOB jako o „ośrodkach” nabywających zasoby IT. Niemniej jednak 
badanie przeprowadzone przez firmy Cisco i Intel pokazuje, że wpływy LOB dotyczą nie tylko 
kwestii finansowych, ale będą odczuwalne w trakcie całego cyklu użytkowania zasobów IT, 
w szczególności w wyniku zastosowania chmury. Nasze badanie ujawniło dwa główne czynniki 
skłaniające LOB do dążenia do większej kontroli nad kwestiami IT: 1) pracownicy biznesu chcą 
mieć większą możliwość korzystania z różnych urządzeń (82% wszystkich) — wiąże się to 
z nowym trendem BYOD w przedsiębiorstwach; a także 2) coraz bardziej chcą mieć dostęp do 
usług IT w modelu samoobsługowym (73% wszystkich). 

Tymczasem wpływy działów biznesowych są mocno odczuwalne, w szczególności (choć 
nie tylko) w odniesieniu do wdrażania chmur publicznych. W tym obszarze jako trzy główne 
wpływy nasi respondenci podają: 1) określanie potrzeb firmy, 2) rekomendowanie rozwiązań 
oraz 3) poszukiwanie informacji o produktach, technologiach i markach. Ponadto 30% 
badanych oświadczyło, że w ich firmach LOB są zaangażowane w proces zatwierdzania 
zakupów. Takie wnioski są o tyle istotne, że wyraźnie ukazują LOB jako zajmujące się już nie 
tylko doraźnym zatrudnianiem tanich dostawców usług chmurowych. Krok po kroku działy 
biznesowe wykazują coraz bardziej aktywne uczestnictwo w kształtowaniu wszelkich aspektów 
użytkowania zasobów IT. LOB w rzeczywistości wchodzą w kompetencje działu IT i zyskują 
wpływy w zakresie izolowania problemów, zalecania rozwiązań oraz sugerowania produktów 
i technologii.

Znacząca ilość respondentów uważa, że wraz ze wzrostem wpływu LOB, zarządzanie 
podmiotami biorącymi udział w cyklu będzie niezwykle ważnym zadaniem działu IT. 66% 
badanych stwierdza, że w dziedzinie planowania IT oraz 65%, że w dziedzinach finansowania/
nabywania oraz funkcjonowania/wsparcia IT wpływy LOB „nieznacznie” albo „znacząco” 
wzrosły. Podobne wartości występują w przypadku wszystkich innych etapów użytkowania 
zasobów IT, niezależnie od miejsca pochodzenia respondentów i branży ich firmy.         

Rysunek 4. LOB zyskują wpływy na wszystkich etapach cyklu użytkowania zasobów IT.

Źródło: Badanie dotyczące chmury, Cisco/Intel, 2013 r.

Niemniej jednak badanie 
przeprowadzone przez 
firmy Cisco i Intel pokazuje, 
że wpływy LOB dotyczą nie 
tylko kwestii finansowych, 
ale będą odczuwalne 
w trakcie całego cyklu 
użytkowania zasobów IT, 
w szczególności w wyniku 
wdrożenia chmury.
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Dział IT w przyszłości 
Jak widać, ewoluujące modele wykorzystania zasobów IT niosą ze sobą znaczne zmiany 
w zakresie misji, struktury organizacyjnej i strategii działu IT. Niektórzy obserwatorzy 
kwestionują nawet dalsze istnienie działu IT w obecnym kształcie, sugerując po prostu jego 
rozproszenie w innych działach firmy. 

Badani – przynajmniej w wygłaszanych opiniach – nie przewidują marginalizacji działu IT, 
pomimo bardziej powszechnego wykorzystania usług chmurowych. Ogólnie 57% z nich uważa, 
że rola i obowiązki działu IT zwiększą się w stosunku do stron trzecich, takich jak integratorzy 
systemów czy dostawcy usług chmurowych. Pogląd o tego typu wzroście znaczenia działu 
IT podzielają częściej respondenci z regionów Azji i Pacyfiku (68%) oraz Ameryki Łacińskiej 
(64%), a rzadziej ich koledzy z Europy (50%) i Ameryki Północnej (46%). 

Badani kierownicy uważają, że nadzór i kontrola, które dotychczas charakteryzowały relacje 
działu IT z biznesem zostaną w większości zachowane. 56% respondentów przewiduje, że 
wzrost roli LOB w cyklu użytkowania zasobów IT będzie się wiązał z większą centralizacją 
działu IT (w regionie Azji i Pacyfiku wartość ta wyniosła aż 79%), aniżeli z fragmentaryzacją 
(patrz rys. 5). 

Rysunek 5. W nadchodzących latach działy IT powiększą się i będą bardziej scentralizowane.

Źródło: Badanie dotyczące chmury, Cisco/Intel, 2013 r. 

Ogólnie 57% badanych przewidywało wzrost wielkości działu IT (tj. liczby pełnoetatowego 
personelu IT). Jeśli chodzi o region Azji i Pacyfiku taką opinię wydało 80%, zaś w przypadku 
Ameryki Łacińskiej wartość ta wyniosła 69%. Co warte podkreślenia, respondenci z rynków 
Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej prawie dwukrotnie częściej niż ich koledzy z Europy 
i Ameryki Północnej (tu tylko 4 na 10 badanych) przewidują powiększenie działu IT w związku 
z coraz powszechniejszym stosowaniem rozwiązań chmurowych. 

Pomimo bardziej 
powszechnego 
wykorzystania usług 
chmurowych badani nie 
przewidują marginalizacji 
działu IT. Wręcz przeciwnie 

— 57% z nich uważa, że 
rola i obowiązki działu 
informatyczne zwiększą 
się jeśli chodzi o podmioty 
trzecie.  
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Biorąc pod uwagę wyrażane opinie dotyczące kwestii centralizacji i rozmiarów działu, 
respondenci z Europy i Ameryki Północnej są ewidentnie bardziej powściągliwi w osądzaniu, 
co chmura będzie oznaczać dla personelu IT przez nich zarządzanego, aniżeli kierownicy na 
rynkach wschodzących. Powyższa obserwacja może stanowić ciekawe uzupełnienie wniosków 
wcześniej zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu, dotyczących motywów wdrażania 
chmury. Jak pamiętamy jako główny powód wdrożenia respondenci z krajów rozwiniętych 
podawali ograniczanie kosztów, zaś dla osób z rynków wschodzących najważniejsze były 
możliwości oferowane przez chmurę w zakresie zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Biorąc pod uwagę coraz bardziej zaznaczające się wpływy LOB, zwiększenie centralizacji 
zasobów ludzkich IT może się w pewnych aspektach wydawać nielogiczne. Jednakże badani, 
szczególnie ci z rynków wschodzących, wskazali na potrzebę zapewnienia odpowiedniego 
poziomu koordynacji, spójności i bezpieczeństwa w ramach tego innowacyjnego, wyraźnie 
fragmentarycznego środowiska obejmującego działy biznesowe (LOB), w tym klientów 
i partnerów. Większa centralizacja nie powinna jednakże oznaczać większego poziomu 
kontroli ze strony CIO. W sytuacji, gdy LOB chcą współpracy z działem IT, który jest zarówno 
elastyczny, jak i biznesowo świadomy, próby narzucenia monolitycznych, odgórnych 
modeli użytkowania zasobów IT — tj. w kierunku: dział IT–biznes — mogą się okazać raczej 
nierealistyczne.

Nie wiemy jeszcze, czy w przyszłości działy IT będą stanowiły część organizacji czy też 
większy nacisk będzie kładziony na optymalizację zasobów. Wiadomo natomiast, że 
użytkowanie zasobów IT będzie zależeć zarówno od działu IT, jak i LOB — i to w dotychczas 
niespotykanym stopniu. O ile nasi respondenci nie przewidują zmniejszenia swojej istotnej roli, 
o tyle zachowanie jej będzie wymagało zacieśnienia partnerstwa z LOB na wszystkich etapach 
użytkowania zasobów IT. Jak już wspominaliśmy ponad trzy czwarte badanych uważa, że 
dział IT będzie coraz częściej odgrywał rolę pośrednika wewnętrznych i zewnętrznych usług 
chmurowych na rzecz LOB, a także rolę wewnątrzfirmowego organizatora. 

Wspomniane wyżej partnerstwo to jednak swego rodzaju kij o dwóch końcach. Wiele LOB, 
„ignorując” dział IT, będzie bezpośrednio pozyskiwać usługi chmurowe, aby sprostać szybko 
zmieniającym się potrzebom biznesu. W pewnych okolicznościach takie postępowanie może 
stanowić normę, a nawet być pożądane. Z drugiej strony działy biznesowe powinny dostrzec 
także wartość strategicznego podejścia do zaopatrzenia i zarządzania, które dział IT oferuje 
jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, efekt skali/łączne koszty eksploatacji oraz spójną strategię.

Te zmiany ról będą wymagały przyjęcia nowej postawy w odniesieniu do pojęcia 
„kierownictwa” oraz podejmowania decyzji w ramach działu IT. Aby lepiej zrozumieć, co 
powinno charakteryzować CIO w przyszłości, poprosiliśmy naszych respondentów o ocenę 
cech dobrego kierownika działu IT w świecie informatyki zdominowanym przez chmury.

Najważniejszą okazała się umiejętność dostosowania strategii IT do priorytetów biznesowych 
firmy. O ile CIO odnoszący dotychczas sukcesy zawsze uwzględniali ten aspekt w swojej pracy, 
o tyle w erze chmury jest to dla decydentów działów IT konieczność, gdyż cecha ta pozwala im 
zapanować nad trudnym środowiskiem IT coraz częściej warunkowanym przez potrzeby ciągle 
zmieniającej się bazy użytkowników LOB. Umiejętność elastycznego działania i dostosowania 
się do tych potrzeb będzie na wagę złota.

Kolejną cechą dobrego kierownika działu IT jest znajomość najnowszych technologii oraz 
najnowocześniejszych praktyk w zakresie IT. Kierownicy-informatycy będą musieli pozostawać 
„na bieżąco” z nowinkami technologicznymi, gdyż LOB wciąż nadają tempo w zakresie 
innowacji w organizacji, często wykorzystując do tego usługi chmurowe. Aby iść do przodu, 
konieczne będzie – jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – swobodne „poruszanie 
się” wśród innowacji, ofert i usług technologicznych podmiotów trzecich mogących mieć 
(pozytywny lub negatywny) wpływ na konkurencyjność firmy.

Zdecydowana większość 
badanych uważa, że 
ich działy IT powiększą 
się i ulegną większej 
centralizacji. 
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Nasi respondenci podkreślają również nieodzowność nowych zestawów umiejętności wśród 
kierowników działów IT. Przyczynią się one do powstania nowych wzorców w zakresie 
zatrudniania specjalistów IT i nakładów operacyjnych. Według badanych zapewnianie 
bezpieczeństwa IT jest umiejętnością, która będzie najbardziej poszukiwana. Taka opinia 
jest zgodna z wnioskami naszego badania dotyczącymi przeszkód we wdrażaniu rozwiązań 
chmurowych, gdzie bezpieczeństwo uzyskało również najwyższą pozycję.

Skutki dla dostawców usług chmurowych
Pomimo rosnącej złożoności w kwestii nabywania usług chmurowych istnieje zdecydowana 
preferencja dla korzystania z usług jednego dostawcy. Trzy główne powody to: „łatwiejsze 
bieżące zarządzanie rozwiązaniami chmurowymi, w tym rozwiązywanie problemów i naprawy”, 
„lepsza interoperacyjność” oraz „łatwiejsze zarządzanie dostawcami”. Są one powiązane 
z wcześniej wspomnianą kwestią integracji z tradycyjnymi systemami IT.

Ogólnie 70% respondentów uznało czynnik jednego dostawcy za „ważny” albo „bardzo ważny”. 
Najczęściej odpowiadali tak badani z Ameryki Łacińskiej (89%) oraz regionu Azji i Pacyfiku 
(85%), a najrzadziej z Europy i Ameryki Północnej (oba regiony po 55%). W regionie Azji 
i Pacyfiku lepsza interoperacyjność między rozwiązaniami chmurowymi jest dużo częściej 
brana pod uwagę niż w innych częściach świata.

Badani oceniali również, które czynniki będą decydowały o wyborze danego dostawcy 
rozwiązań chmurowych przez ich firmę. Podobnie jak w przypadku poprzednich wniosków, 
najwyższą pozycję zajęły niezawodne zabezpieczenia i możliwości ochrony danych. Na 
drugim miejscu uplasowała się umiejętność tworzenia przez dostawców spersonalizowanych 
rozwiązań. Trzecią pozycję zajęły gwarancje dostępności i jakości usługi zmniejszające ryzyko 
związane z wdrażaniem chmury.

Wnioski i sugestie
Badani przewidują zarówno wzrost wpływów LOB, jak i roli działu IT jako lidera. Antycypują 
również większy nacisk na wskaźniki, takie jak zwrot kosztów inwestycji, a, ostatecznie, na 
lepsze wyniki biznesowe. Współodpowiedzialność za wyniki biznesowe (na przykład mniejsze 
koszty wyjazdów służbowych dzięki wykorzystaniu wideokonferencji i narzędzi współpracy) 
może dla działu IT stać się normą. Z drugiej strony wielu badanych specjalistów IT spodziewa 
się pozostawienia (a nawet upowszechnienia) tradycyjnych mechanizmów finansowania, takich 
jak ryczałtowe obciążenia zwrotne, co zahamowałoby wprowadzenie innowacji, a przez to 
nie doprowadziło do traktowania działu IT jako motoru wzrostu, lecz raczej jako tradycyjnego 
miejsca powstawania kosztów. Jest to zaledwie jeden z przykładów na to, jak tradycyjne 
modele operacyjne mogą być sprzeczne z najnowszymi oczekiwaniami ze strony właścicieli 
przedsiębiorstw. 

Oczywiście omówiona została kwestia w jaki sposób dział IT oferuje wartość dodaną na 
rzecz organizacji. Rosnące wpływy LOB powinny podziałać motywująco na dział IT. Kluczowe 
dla niego będą umiejętności dotyczące: szybkości działania, rozwoju innowacji, oferowania 
użytkownikom końcowym nowej jakości usług, a także pozytywnego i mierzalnego wpływania 
na realizację wyników biznesowych. Jeśli działy IT nie sprostają tym wyzwaniom, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że LOB będą niezależnie od nich inwestować w chmurowe innowacje, 
generując coraz większą złożoność, a jednocześnie nie osiągając wydajności i spójności 
zasadniczych dla natury funkcjonowania działów IT.

Wraz z powiększaniem się 
i centralizacją działów IT, od 
ich pracowników będzie 
się wymagać nowych 
zestawów umiejętności. 
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Dokonujące się zmiany spowodują konieczność kompleksowego przeszacowania tego, 
w jaki sposób działy IT oferują firmie wartość dodaną. W związku z tym, aby w szczególności 
zapewnić powodzenie działom IT, ich kierownicy będą zmuszeni do skupienia się na 
następujących obszarach.

•	 Współpraca: Kierownicy IT będą musieli w coraz większym stopniu współpracować 
z działami biznesowymi mającymi wpływ na wszystkie etapy cyklu użytkowania zasobów 
IT. W miarę jak model funkcjonowania działu IT przyjmuje postać "w formie usługi", zmianie 
będą musiały ulec w szczególności relacje między działem a LOB.

•	 Tworzenie wartości: Kierownicy IT będą musieli na nowo zdać sobie sprawę z tego, 
co znaczy być partnerem dla biznesu i współdziałać przy tworzeniu wartości. Obszar 
ten obejmuje mechanizmy finansowania, budżetowanie, statystyki, planowanie, modele 
zarządzania, a także wszelkie aspekty zarządzania działem IT jako funkcją przedsiębiorstwa. 

•	 Innowacyjność: Dzięki upowszechnieniu możliwości wcześniej zarezerwowanych 
jedynie dla dużych przedsiębiorstw i specjalistycznych stanowisk, chmura da pole dla 
innowacji pracowniczych. Kierownicy działów IT powinni aktywnie poszukiwać możliwości 
napędzających zmiany w funkcjonowaniu firmy, czyniąc IT motorem wzrostu i generowania 
dochodów.

Rynek rozwiązań chmurowych szybko ewoluuje, a firmy w dzisiejszych czasach mogą sobie 
pozwolić na wybór wielu różnych metod nabywania, wdrażania i obsługi tychże rozwiązań. Nie 
ma jednakowego rozwiązania dla wszystkich. Firmy będą musiały raczej opracować podejście 
umożliwiające im osiągnięcie nadrzędnych celów ich organizacji. 

W wielu przypadkach będą one poszukiwały rozwiązań chmurowych, aby osiągnąć jeden lub 
więcej poniższych celów:

•	 Zmniejszenie	złożoności	(mnogość	obszarów	pracy,	mnogość	systemów,	mnogość	
dostawców) środowiska IT i zapewnienie niezawodności działania.

•	 Przekształcenie	działu	IT	tak,	aby	oferował	coś	więcej	niż	tradycyjne	„wsparcie”	poprzez	
zastosowanie nowych modeli wynagradzania i skrócenie czasu wprowadzenia produktu 
na rynek dzięki oferowanym przez chmurę elastycznym możliwościom świadczenia usług 
i działania.

•	 Zmniejszenie	ogólnych	kosztów	operacyjnych	i polepszenie	konkurencyjności	firmy	dzięki	
takim środkom, jak modele płacenia za rzeczywiste skorzystanie z usług czy automatyzacja.

•	 Zwiększanie	wydajności	niektórych	specjalnych	aplikacji,	które	są	najważniejsze	z punktu	
widzenia działalności firmy.

Podczas opracowywania strategii dotyczących chmury kierownicy IT powinni zastanowić 
się, jak najlepiej współpracować z kluczowymi podmiotami, takimi jak LOB i dostawcy przy 
zastosowaniu podejścia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb.

Obecnie kierownicy działów 
IT (CIO) muszą poszukiwać 
sposobów na wykorzystanie 
nowych modeli IT tak, aby 
zmienić wzorce zakupu 
i dostarczania zasobów IT, 
a także zarządzania nimi od 
podstaw. 
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CIO muszą odnaleźć się w nowej roli obejmującej: wspomaganie wydajności, negocjowanie 
złożonych transakcji, zarządzanie wewnątrzorganizacyjnymi oczekiwaniami poprzez zacieśnione 
partnerstwo z LOB na wszystkich etapach cyklu użytkowania zasobów IT, doskonalenie 
umiejętności organizacyjnych służących wspieraniu świadczenia usług chmurowych, a także 
znajomość szybko zmieniającej się dziedziny IT. Połączenie tych wszystkich wymaganych 
umiejętności będzie stanowiło swego rodzaju przepis na sukces. Firmy Cisco i Intel – jako 
główni dostawcy rozwiązań chmurowych – chcą angażować się w pomoc swoim klientom na 
każdym etapie ich przygody z tą technologią.

Metodologia badania
Firmy Cisco i Intel zleciły spółce Global Market Insite (GMI), która jest oddziałem firmy 
Lightspeed Research przeprowadzenie ankiety wśród 4226 kierowników działów IT z 18 branż 
w dziewięciu krajach. Kwestionariusz online udostępniliśmy uczestnikom w marcu i kwietniu 
2013 r. Został on przeprowadzony metodą podwójnie ślepej próby, co oznacza, że odpowiedzi 
były udzielane przez uczestników anonimowo, a firmy Cisco i Intel nie zostały ujawnione jako 
sponsorzy badania.  

Wszyscy respondenci biorący udział w badaniu byli pracownikami działów IT — żaden z nich 
nie pochodził z otoczenia LOB. 96% badanych przyznało, że są bezpośrednio zaangażowani 
w procesy decyzyjne IT w firmach, w których pracują, przy czym 63% z nich określiło siebie 
jako ostateczną osobę decyzyjną, a 33% utrzymywało, że ich udział w procesie decyzyjnym 
dotyczącym wyboru i zatwierdzania produktów i usług IT jest „znaczny”. 4% respondentów 
przyznało, że o ile sami nie podejmują decyzji, o tyle stanowią uczestników procesu 
decyzyjnego o znacznym wpływie. Najwyżsi rangą decydenci działów IT (CIO, starsi VP 
i VP) stanowili 29% badanych, zaś pozostała część puli respondentów obejmowała niższych 
kierowników (25%) i starszych menedżerów, którym bezpośrednio podlega przynajmniej pięciu 
podwładnych (46%). 

Aby wziąć udział w badaniu, wszyscy uczestnicy musieli chociaż w pewnym stopniu być 
zaznajomieni z pojęciami takimi, jak: oprogramowanie jako usługa, platforma jako usługa, 
infrastruktura jako usługa, wirtualizacja itd. W firmach, w których pracowali badani rozwiązania 
chmurowe musiały już być wdrożone albo musiały istnieć bardzo poważne plany ich wdrożenia.

Wszyscy respondenci 
biorący udział w badaniu 
byli pracownikami działów IT 

— żaden z nich nie pochodził 
z otoczenia LOB. 
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Rozkład geograficzny
46% respondentów pracowało w krajach rozwiniętych, zaś 54% w krajach rozwijających się. 
Poniżej znajduje się szczegółowy rozkład krajów, z których pochodzili respondenci:

Kraj Respondenci
Brazylia 500
Kanada 291
Chiny 600
Niemcy 412
Indie 605
Meksyk 298
Rosja 286
Wielka Brytania 608
Stany 
Zjednoczone

626

Korporacje (tj. firmy zatrudniające ponad 1000 pracowników na całym świecie) stanowiły 60% 
próby, zaś średnie przedsiębiorstwa (500 do 999 pracowników na całym świecie) 40%. 11% 
firm ujętych w badaniu zatrudniało ponad 10 000 osób na całym świecie. Na rys. 6 pokazany 
jest rozkład respondentów według dochodów ich firm.

Rysunek 6. Rozkład respondentów według dochodów ich firm.

Źródło: Badanie dotyczące chmury, Cisco/Intel, 2013 r.
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Więcej informacji na temat strategii firmy Cisco dotyczącej rozwiązań chmurowych znajduje się 
na stronie: http://www.cisco.com/go/cloudstrategy

Więcej informacji na temat działalności firmy Intel w dziedzinie chmur obliczeniowych znajduje 
się na stronie: http://www.intel.com/cloud

Więcej informacji na temat Internetu Wszechrzeczy znajduje się na stronie:  
http://www.internetofeverything.com

Informacje dodatkowe 
Firmy Cisco i Intel współpracują już od ponad 10 lat, tworząc rozwiązania zwiększające 
wartość oferowaną biznesowi przez działy IT. Dzięki wdrożeniu elastycznego, wydajnego 
i bezpiecznego rozwiązania chmurowego UCS firmy Cisco opartego na procesorach Intel® 
Xeon®, firmy o wysokim stopniu wirtualizacji mogą przenieść swoje centrum przetwarzania 
danych na następny etap ewolucji. 

W Cisco pracujemy nad tym, aby zaoferować przedsiębiorstwom elastyczność w wykorzystaniu 
rozwiązań chmurowych dla biznesu. Możemy tego dokonać dzięki współpracy z kilkoma 
naszymi partnerami, którzy posiadają certyfikat Cisco Cloud Builder. Podczas korzystania 
z hostowanego rozwiązania chmurowego sprzętowe i programowanie rozwiązania naszych 
partnerów w zakresie zabezpieczeń zapewniają bezpieczeństwo firmowych adresów IP 
i danych firmowych.

http://www.cisco.com/go/cloudstrategy
http://www.intel.com/cloud
http://www.internetofeverything.com

