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Business	  (každý	  obor	  je	  jiný,	  ale	  něco	  je	  stejné)	  
•  Monopolní	  postavení	  
•  Konzerva?vnost	  
•  Dispečerská	  technika	  izolovaná	  
•  Centrální	  výroba	  
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•  Otevřený	  trh	  s	  energií	  
•  Nové	  služby	  (a	  rychle)	  
•  Propojování	  IT	  a	  OT	  
•  Ostrovy,	  obnovitelné	  zdroje	  -‐	  Smart	  grid,	  

smar	  home	  či	  lépe	  –	  změní	  se	  chování	  	  lidí	  

Tlak	  na:	  
-‐	  Dynamiku	  
-‐	  Rychlost	  
-‐	  Efek?vní	  IT	  

Jsem	  placen	  za	  to,	  abych	  problémy	  řešil,	  ne	  vyráběl.	  
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Lidi a řízení IT 
•  Znalos?	  o	  IT	  mimo	  IT.	  Je	  shadow	  IT	  

problém?	  
•  Virtuální	  pracovní	  prostředí	  
•  Pokoušíme	  se	  o	  výhled	  min.	  na	  10	  let	  
•  Roste	  rozsah	  IT	  	  

•  Znalos?	  o	  IT	  v	  IT	  (	  a	  navíc	  každý	  
umí	  vše)	  

•  Terminály	  
•  Plán	  na	  rok	  (max.3)	  
•  IT	  podporovalo	  vybrané	  procesy	  

Buduji	  tým,	  jehož	  
člen:	  
-‐	  Má	  IT	  odbornost	  
-‐	  Umí	  řídit	  
-‐	  Rozumí	  business	  
	  

Válka	  se	  vyhrává	  s	  vojáky	  (prostředky)	  které	  mám,	  ne	  
které	  potřebuji.	  



Jak	  se	  (z)mění	  informa?ka	  

•  Datové	  analýzy	  (open	  data)	  
•  Internetové	  služby	  
•  Social	  networking	  
•  Mobily	  a	  změny	  s	  bm	  spojené	  
•  Smart	  home	  	  

•  Dostupnost	  7	  x	  24	  	  
•  Cloudové	  služby	  
•  Co	  už	  je	  komodita?	  Balíkové	  řešení.	  
•  Poroste	  potřeba	  propustnos?	  síb	  
•  Inteligentní	  integrace	  

Bezpečnost	  je	  
atribut	  řízení:	  
-‐	  Technický	  
-‐	  Organizační	  

ŘÍZENÍ	  RIZIK	  

IT	  architekt	  není	  hasič.	  	  



Co	  brzdí	  rozvoj	  a	  s	  čím	  se	  tedy	  musíme	  vypořádat	  
•  Konzerva?vní	  myšlení	  
•  Nemáme	  sílu	  změnit	  

architekturu	  stávajícího	  řešení	  
–  Míra	  integrace	  
–  Stáří	  řešení	  

•  „Umělé“	  bariery	  odchodu	  od	  
některých	  řešení	  

•  Pozor	  na	  licenční	  pas?	  
•  Nemám	  rád	  „vynucené“	  upgrade	  
•  Problémem	  je	  i	  cena,	  úspory	  	  

Buduj	  dlouhodobé	  partnerské	  vztahy.	  

Musím	  stále	  hledat	  
cesty	  k	  pružnějšímu	  a	  
rychlejšímu	  modelu	  
realizace	  změn.	  



Shrnub	  na	  závěr,	  aneb	  zamyšlení	  jak	  to	  přežít	  
•  Musím	  se	  rozhodnout,	  co	  IT	  musí	  	  

–  Ovládat	  (architektura,	  bezpečnost	  
…)	  

–  Umět	  (řídit	  změny	  …..)	  

•  Musím	  umět	  řídit	  riziko	  
•  Budujeme	  dlouhodobé	  vztahy	  

Zachovej	  si	  selský	  rozum.	  

Něco	  zásad	  
•  Adresnost	  
•  Variabilita	  
•  Samostatnost	  
•  Jednoduchost	  
•  Postupná	  změna	  
•  Integrace	  přes	  peníze	  

•  Naplňuj	  „vizi“	  a	  často	  neměň	  
cíle	  

•  Musím	  mluvit	  řečí,	  kterým	  
rozumí	  business:	  

•  Business	  case	  
•  Návratnost	  ….	  




