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Întreprinderile mici şi mijlocii pot obţine succesul în afaceri prin planificare IT 

 
 
Studiu comandat de Cisco Systems, Inc.  

 
OPINIA IDC  
 
Tehnologia joacă un rol tot mai important în funcţionarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) într-un mediu extrem de 
competitiv şi de dinamic. În prezent, clienţii IMM-urilor sunt din ce în ce mai sofisticaţi şi solicită servicii şi asistenţă 
imediate şi personalizate. În plus, în timp ce solicitările clienţilor sunt în creştere, companiile sunt constrânse să facă mai 
multe cu aceleaşi sau chiar cu mai puţine resurse.   

De obicei, IMM-urile „adaugă tehnologie” în scopul abordării unor probleme imediate. Cu toate acestea, abordările pe 
termen scurt şi prin aplicarea de soluţii punctuale la achiziţiile de infrastructură IT pot crea premisele apariţiei unor 
probleme legate de dezvoltarea companiilor. IMM-urile îşi pot îmbunătăţi procesele comerciale privind adoptarea de 
tehnologii pentru infrastructurile IT într-o manieră mai complexă – adică prin abordarea problemelor imediate simultan cu 
luarea în consideraţie a cerinţelor pe termen lung.   

Pentru a administra mai uşor evoluţiile tehnologice, IMM-urile cele mai eficiente achiziţionează şi implementează 
infrastructuri IT într-o manieră etapizată – şi nu recurgând la upgrade-uri masive şi costisitoare. IDC consideră că o 
abordare ordonată şi incrementală permite o dezvoltare planificată care corelează evoluţia infrastructurii IT cu obiectivele 
comerciale pe termen lung.  

În acest studiu, IDC demonstrează că un atare tip de dezvoltare poate ajuta companiile să evite capcanele cu care se 
confruntă numeroase IMM-uri care adoptă tehnologii într-o manieră mai puţin ordonată şi fragmentată. În acest studiu se 
prezintă o serie de dificultăţi cu care s-au confruntat IMM-urile care au achiziţionat componente ale infrastructurilor IT în 
funcţie de necesităţile lor imediate – fără a implementa un plan complex, corelat cu obiectivele comerciale pe termen 
lung. În plus, în acest studiu se discută aspectele pe care ar trebui să le aibă în vedere IMM-urile în legătură cu sursele 
de infrastructuri IT — de exemplu furnizori, distribuitori cu valoare adăugată (DVA), integratori de sisteme (IS) şi furnizori 
de servicii — pentru a profita la maximum de pe urma investiţiilor tehnologice pe termen scurt şi pe termen lung impuse 
de dezvoltarea companiilor.  
 
 
PREZENTARE GENERALĂ: EXPERIENŢA COMPANIILOR MAI MARI ŞI MAI PUŢIN DINAMICE  
 
Companiile mari deţin cunoştinţe temeinice despre valoarea planificării tehnologice pe termen lung, deoarece chiar şi 
modificări modeste aduse infrastructurii IT necesită pentru implementare durate de timp şi investiţii considerabile. Prin 
contrast, IMM-urile pot părea mai dinamice şi mai capabile să adopte soluţii tehnologice noi la timpul potrivit şi într-o 
manieră eficientă. Cu toate acestea, în realitate, IMM-urile suferă în mod invariabil de limitări impuse atât de structura de 
personal, cât şi de aspectele financiare. O limitare chiar şi mai severă a eficienţei soluţiilor tehnologice este modul în 
care, frecvent, IMM-urile achiziţionează tehnologie, abordând problemele comerciale imediate prin adoptarea soluţiei 
celei mai ieftine. Frecvent, o atare abordare ad-hoc a achiziţiilor de tehnologie conduce la structurarea unor reţele 
multifurnizor greoaie, generând dificultăţi de administrare şi de upgrade. De asemenea, acest tip de abordare sporeşte 
costurile operaţionale ale reţelelor, adeseori anulând toate economiile pe termen scurt derivate din achiziţionarea de 
produse individuale.  
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Infrastructura IT: importanţa planificării  
 
Crearea unei structuri clare şi omogene  
 
Un alt element care complică, odată cu trecerea timpului, dezvoltarea tehnologică a IMM-urilor este fluctuaţia mare de 
personal de la nivelul departamentelor IT, fapt care generează două probleme:  

• Este posibil ca principiile fundamentale care au stat la baza deciziilor privind achiziţiile tehnologice să se piardă, 
mai ales dacă obiectivele IT şi cele manageriale nu au fost formulate într-o manieră coerentă şi incluse într-un 
plan cuprinzător.  

• Este posibil ca pregătirea tehnică şi specializările IT ale noilor angajaţi să nu se alinieze deloc la filosofia 
tehnologică a celor plecaţi, fapt care poate contribui suplimentar la dificultăţile de dezvoltare deja existente.  

 

Aceste probleme au fost confirmate de convorbirile purtate cu o serie de decidenţi-cheie din domeniul IT de la nivelul 
IMM-urilor. Iată ce a declarat un administrator IT al unei companii cu 150-200 de angajaţi din sectorul producţiei 
industriale:   

„Am moştenit această infrastructură. Eu mă ocupam de software şi mai era cineva care răspundea de hardware. La acea 
vreme, lucram „segmentat”, neexistând un manager IT propriu-zis. Când am fost numit manager IT şi am moştenit 
infrastructura, mi-am dat seama că celui care se ocupa de hardware nu primise niciun fel de indicaţii clare despre cerinţele 
companiei – în special despre cele referitoare la dezvoltarea acesteia în viitor. De fapt, în acest sens, comunicarea lipsea cu 
desăvârşire. În consecinţă, cel ce răspundea de hardware a procedat cum considera el că este cel mai bine, însă dispunând 
de informaţii foarte limitate”. 

Conectarea strategiei IT la priorităţile principale ale companiei  
 
Considerăm că atunci când IMM-urile îşi structurează obiectivele comerciale pe baza unor priorităţi în planuri de 
tehnologizare pe termen lung, ele au posibilitatea să-şi îmbunătăţească comunicaţiile, să-şi flexibilizeze procesele 
comerciale şi să asigure comunicaţii securizate pentru angajaţi, clienţi şi parteneri comerciali. Existenţa unui plan asigură 
o înţelegere reciprocă între factorii de decizie de la nivel comercial şi personalul tehnic, eliminând în mare parte 
elementele confuze şi ajutând companiile să-şi realizeze obiectivele rapid şi în condiţii de rentabilitate.   
 
În urma studiului efectuat, IDC a ajuns la concluzia că, frecvent, IMM-urile consideră obiectivele comerciale şi priorităţile 
privind cheltuielile pentru tehnologizarea IT ca fiind două elemente independente şi neconectate. În figura 1 se prezintă 
gama de priorităţi citate de IMM-urile suficient de mari pentru a dispune de personal IT dedicat şi de procese de 
bugetare explicite. Principalele priorităţi comerciale constituie în mare măsură nucleul a ceea ce ar trebui să preocupe 
orice companie: analiza internă – pentru sporirea competenţei şi a eficienţei; analiza externă – pentru realizarea de 
venituri noi prin identificarea cerinţelor clienţilor. De fapt, accentul trebuie pus pe sporirea veniturilor totale prin utilizarea 
resurselor cu impact maxim asupra generării de profit. Alte priorităţi comerciale fie derivă din aceste obiective 
(îmbunătăţirea situaţiei financiare), fie contribuie la implementarea lor (recrutarea de personal şi sporirea competenţei 
profesionale a acestuia).  
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FIGURA 1 
Principalele priorităţi comerciale în următoarele 12 luni la companiile cu 100-999 angajaţi  
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Notă: S-au acceptat răspunsuri multiple.  
Sursă: Studiul IDC din anul 2005 privind întreprinderile mici şi mijlocii din S.U.A. 
 
 
Cu toate acestea, priorităţile comerciale nu se reflectă în priorităţile privind cheltuielile pentru IT identificate de aceste 
firme! După cum se poate observa în figura 2, în loc să stabilească obiective strategice clare pentru departamentele IT 
din cadrul companiilor, managerii IT din IMM-uri au identificat produse individuale specifice pe care intenţionează să le 
achiziţioneze (pentru sporirea numărului de PC-uri ori pentru efectuarea de upgrade-uri la cele existente) sau zone 
operaţionale generale pe care speră să le optimizeze (îmbunătăţirea securităţii reţelelor şi consolidarea serviciilor oferite 
clienţilor sau a relaţiilor cu aceştia). Mai jos în listă apar investiţiile-cheie în infrastructură – extinderea/upgrade-ul reţelei 
locale şi sporirea capacităţii de stocare a datelor –, care au probabilitatea cea mai mare de a îmbunătăţi semnificativ 
eficienţa şi productivitatea companiei. IDC consideră că, în anii următori, cele mai de succes IMM-uri vor fi cele care 
implementează o corelare mai eficientă între obiectivele comerciale şi priorităţile privind cheltuielile pentru IT.   
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FIGURA 2 
Priorităţile privind cheltuielile pentru IT în următoarele 12 luni la companiile cu 100-999 angajaţi  
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Caracterul evolutiv al planificării IT  
 
Discutând cu reprezentanţi ai unor IMM-uri de diverse mărimi şi din diferite domenii, IDC a constatat că absenţa unui 
proces de planificare IT nu constituie o excepţie, ci o regulă generală, şi că problemele generate de achiziţionarea ad-
hoc a tehnologiilor sunt variate, epuizante şi potenţial dezastruoase. În cazurile cele mai fericite, riscurile neplanificării 
sunt pierderea inutilă de timp şi diminuarea eficienţei, precum şi imposibilitatea satisfacerii în totalitate a cerinţelor 
comerciale pe termen lung prin intermediul tehnologiile achiziţionate. În cazurile cele mai nefericite, eşecul planificării 
poate slăbi într-atât competitivitatea unei firme încât supravieţuirea acesteia să fie serios ameninţată.  

Controlarea de către companii a adoptării de tehnologii şi nu controlarea companiilor de către tehnologii  
 
Frecvent, companiile dispun de planuri comerciale, mai ales dacă au identificat surse externe de finanţare. Planurile IT 
sunt mult mai rare, deoarece IMM-urile, prin natura lor, îşi încep activitatea ca firme mici, care, pe măsură ce se 
dezvoltă, se dotează cu tehnologii prin achiziţii „fragmentate”.  Este posibil ca cele relatate mai jos de reprezentanţii unor 
IMM-uri să vă sune familiar.  

• Un director IT al unei mici companii de care fabrică produse alimentare a declarat că firma sa nu a dispus de nici un plan 
pentru infrastructura de reţea. Pe de altă parte, tehnologia achiziţionată s-a dezvoltat organic odată cu dezvoltarea 
companiei. În prezent, datorită lipsei unui plan IT, compania este într-o situaţie tehnică frustrantă, fapt care a generat breşe 
în securitatea reţelei. Reţeaua nu dispune de porturi adecvate pe switch-uri pentru activităţile comerciale curente, ceea ce 
a determinat adăugarea de switch-uri locale. S-a întâmplat odată ca un administrator de reţea să se conecteze la unul 
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dintre switch-uri şi, cu o singură comandă, să blocheze întreaga reţea, fapt care a avut drept consecinţă oprirea secţiei de 
producţie timp de 90 de minute. Problema a persistat şi în ziua următoare. Citându-l pe directorul IT, „o mică greşeală a 
îngenuncheat întreaga companie”. Implementarea unei soluţii de securizare a reţelei, care ar fi costat compania aproape 
10.000 USD, ar fi prevenit apariţia acestei probleme.  

• Un alt director IT al unei mici companii de producţie industrială ne-a relatat cum lipsa planificării a adus firma în situaţia ca 
reţeaua de care dispunea să fie imposibil de extins şi de actualizat pentru satisfacerea cerinţelor curente (şi cu atât mai 
puţin a acelora viitoare). Pentru a putea soluţiona problemele imediate, compania a recurs la adăugarea de tehnologie, 
prin achiziţii „fragmentate”, la o reţea de tipul token ring. În prezent, departamentul de design grafic încearcă să utilizeze 
reţeaua cu hub de 10 MB pentru transferul de fişiere cu dimensiuni de ordinul gigabiţilor. Singura modalitate prin care 
directorul IT să soluţioneze aceste probleme de lucru în reţea este „să ia totul de la început”. Noua deviză a companiei 
este „lipsa planificării înseamnă performanţe slabe”. În prezent, în loc să mai cumpere cel mai ieftin echipament disponibil, 
compania achiziţionează switch-uri cu capacităţi de ordinul gigabiţilor, asigurându-şi astfel dezvoltarea viitoare. 
Reprezentanţii companiei consideră că această practică va contribui la economisirea de fonduri şi la îmbunătăţirea 
performanţelor pe termen lung.  

• Directorul IT al unei companii din domeniul financiar, dispunând de 950 de angajaţi, ne-a relatat cum lipsa planificării a 
condus la sporirea costurilor şi a complexităţii unei infrastructuri IT achiziţionate recent. Compania necesita achiziţionarea 
unui număr de trei switch-uri, însă a optat pentru cumpărarea lor pe rând, nu a tuturor împreună. Această abordare a avut 
drept consecinţă numeroase întârzieri ale implementării proiectului, datorate unor probleme generate de birocraţia internă.  

 
Experienţele acestor manageri IT sunt reprezentative pentru problemele cu care se confruntă numeroase IMM-uri. 
Aceste exemple reale demonstrează cu claritate că lipsa planificării are un impact negativ asupra capacităţii companiilor 
de a-şi realiza obiectivele comerciale. IMM-urile de succes îşi controlează activităţile comerciale şi îşi realizează 
obiectivele elaborând şi implementând planuri. Deci cum se pot evita capcanele menţionate până acum? Ce se poate 
face pentru a asigura succesul procesului de implementare a unui plan IT?  

Succesul implementării unui plan IT  
 
Asemenea strategiei comerciale, strategia IT nu se poate considera încheiată niciodată. Modificarea dinamicii 
companiilor şi apariţia unor oportunităţi noi pot face ca investiţiile în tehnologiile noi să devină esenţiale. Obiectivele 
proactive privind generarea de venituri suplimentare sunt la fel de importante ca şi obiectivele reactive, cum ar fi 
respectarea noilor reglementări guvernamentale sau diminuarea ameninţărilor concurenţiale. Cu toate acestea, este mai 
probabil ca, pentru numeroase IMM-uri, teama de a pierde oportunităţi de afaceri să contribuie la disponibilizarea unor 
fonduri pentru investiţii în tehnologie mai mult decât posibilitatea de a obţine mai multe atare oportunităţi. Bugetele 
anuale pot oferi disciplina necesară asigurării faptului că investiţiile critice în infrastructură care se fac în prezent sprijină 
cerinţele tehnologice viitoare.  

Pasul 1: Conectarea „foii de parcurs” tehnologice cu planificarea comercială  
 
Acest prim pas se poate dovedi cel mai dificil, însă el netezeşte calea pentru majoritatea proceselor de dezvoltare. Cum 
trebuie să-şi planifice o companie evoluţia în timp? Răspunsul la această întrebare ne poate direcţiona către zonele-
cheie ale tehnologiilor noi, cum ar fi cele legate de comunicaţiile cu birourile aflate la distanţă, care necesită tehnologizări 
critice. Există tehnologii noi care se pot sau ar trebui încorporate în reţelele existente? Chiar dacă actualmente răspunsul 
la această întrebare este „nu”, este benefic să se planifice în prezent integrarea în viitor a acestor tehnologii.  

În plus, în această etapă mai trebuie să se ţină cont de problemele concurenţiale şi de posibilele modificări ale 
preferinţelor clienţilor. Există tipuri noi de firme care au capacitatea să „absoarbă” afacerile existente? Dacă se asociază 
avantajele tehnologiilor noi cu acest tip de firme concurente şi se doreşte menţinerea ritmului de dezvoltare sau 
menţinerea relevanţei companiei pentru clienţi, atunci este necesară finanţarea susţinerii obiectivelor comerciale prin 
implementarea de tehnologii noi. A permite noilor firme concurente să „captureze” afacerea deoarece aceasta „nu merită 
continuată” reprezintă o concepţie periculoasă. Numeroase firme mici s-au dezvoltat construind afaceri pe care unele 
firme actualmente desfiinţate le-au considerat neprofitabile. Întrebările fundamentale sunt următoarele: Cu ce probleme 
comerciale se confruntă firma în prezent? Cum pot contribui tehnologiile noi la soluţionarea acestor probleme?  
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Creaţi o listă de capabilităţi tehnologice avansate de care aţi dori să dispuneţi – mai ales dacă acestea vor putea sprijini 
obiectivele comerciale ale companiei. Ce capabilităţi noi pentru serviciile oferite clienţilor aţi dori să adăugaţi la cele 
existente (de exemplu, centre de administrare a apelurilor sau servicii online)? Ce resurse noi ar permite eficientizarea 
activităţilor personalului aflat la distanţă? Există angajaţi care necesită acces securizat de la domiciliu? Sunteţi presat de 
necesitatea asigurării de acces la distanţă tuturor angajaţilor a căror activitate se bazează pe informaţii? Se pretează 
infrastructura tehnologică existentă la această necesitate? Ce instrumente tehnologice puteţi utiliza pentru eficientizarea 
activităţilor angajaţilor?  
 
Pasul 2: Optimizarea mediului IT curent  
 
Una dintre problemele majore cu care se confruntă IMM-urile este identificarea modalităţilor optime de folosire a 
resurselor disponibile pentru obţinerea de performanţe maxime utilizând forţa de muncă şi reţelele existente.  Chiar dacă 
tehnologiile de care dispuneţi vă satisfac în prezent, veţi putea să vă bazaţi pe ele şi în viitor? Dacă echipamentele 
actuale nu sunt compatibile cu capabilităţile tehnologiilor noi de care consideraţi că veţi avea nevoie în viitor – de 
exemplu, securitate complexă, comunicaţii wireless sau VoIP (Voice over Internet Protocol) –, începeţi să elaboraţi un 
plan conţinând eşalonări în timp şi bugete, care să vă permită transformarea şi evoluţia infrastructurii IT existente în 
concordanţă cu viziunea dumneavoastră despre dezvoltarea companiei.  

Planul avut în vedere nu trebuie să se limiteze exclusiv la echipamente şi servicii. Acesta trebuie să includă şi 
„procesele”, practicile şi competenţa personalului privind utilizarea şi administrarea tehnologiilor noi. Cum se pot adăuga 
tehnologii noi într-o manieră cât mai puţin disruptivă? Ce se poate face pentru stimularea instruirii personalului IT 
existent? Există posibilitatea de îmbunătăţire a proceselor comerciale curente pentru sporirea satisfacţiei clienţilor?  

Pasul 3: Abordarea cerinţelor critice  
 
Acest pas se corelează cu pasul anterior, însă trebuie dus la bun sfârşit printr-o „angajare totală”. Deşi este necesară o 
abordare incrementală, planificarea în timp a înlocuirii tehnologiilor neadecvate se dovedeşte esenţială. Obiectivele sunt 
următoarele: (1) pregătirea unui plan bine gândit şi atent structurat pentru fiecare schimbare specifică; (2) realizarea unei 
îmbunătăţiri măsurabile a performanţelor activităţilor companiei. Un director IT de la o firmă de producţie industrială cu 
100-250 de angajaţi ne-a împărtăşit următoarea sa experienţă, pe care ar trebui să o evite orice IMM:  

Dispunem de o reţea în configuraţie token ring foarte primitivă şi, în loc ca acest lucru să ne dea de gândit, am 
procedat conform vechiului „concept Istanbul” – adaugi ceva, apoi încă ceva etc. Însă este cert că aceasta nu 
era ceea ce consider eu că ar trebui să fie o „gândire de întreprinzător”, adică să estimezi unde vrei să ajungi şi 
de ce ai nevoie pentru a ajunge acolo. Nu, în nici un caz nu s-a procedat astfel. Lucrurile nu au fost bine gândite. 
„Planul” era să identificăm doar ce era necesar pentru a ajunge unde ne-am propus astăzi, şi nu mâine. Avem 
switch-uri răspândite peste tot. Avem cabluri care merg în toate direcţiile. Avem cabluri care nu ajung nicăieri. 
Centrala telefonică e, cel mult, o glumă a companiei. Când vezi toate cablurile acelea, îţi vine să urli.  

Pasul 4: Identificarea partenerilor-cheie pentru achiziţionarea de tehnologie  
 
Distribuitorii cu valoare adăugată (DVA), integratorii de sisteme (IS) şi furnizori de servicii de la nivel local sau regional 
pot oferi majorităţii IMM-urilor informaţii, acces şi instruire privind tehnologiile avansate. Companiile mai mici se pot baza 
pe DVA-urile din comunităţile locale, însă IMM-urile cu cerinţe mai complexe, cum ar fi acelea care dispun de birouri 
regionale, pot apela la firme cu acoperire naţională, care dispun de sucursale multiple.  

În loc să fie simpli distribuitori de tehnologie, aceşti parteneri pot deveni „extensii” ale personalului IT al companiilor, 
oferind atât informaţii importante pentru procesele decizionale, cât şi o gamă largă de servicii – inclusiv instalări de 
produse şi asistenţă tehnică. Pregătirea profesională a partenerilor este extrem de importantă şi, frecvent, este asociată 
cu niveluri de certificare atribuite de furnizorii de tehnologie pe care îi deservesc. Poate să ofere un partener tehnologic 
serviciile şi asistenţa de care aveţi nevoie?  
 
Talentul de a fi un bun ascultător este la fel de importantă ca şi competenţa în domeniul tehnologiilor noi. Alocă 
partenerul tehnologic suficient timp pentru înţelegerea pe deplin a problemelor şi a obiectivelor companiei? Dacă un 
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partener tehnologic pare să aibă toate răspunsurile înainte ca dvs. să formulaţi întrebările-cheie, este posibil ca firma 
respectivă să nu constituie alegerea optimă în vederea unei colaborări.  

Este capabil potenţialul partener tehnologic să ofere tehnologie şi asistenţă conform planurilor de dezvoltare a 
companiei? În perspectiva unui proces de dezvoltare pe termen lung, care va asigura impactul maxim al tehnologiei doar 
după o anumită perioadă de timp, ar trebui să găsiţi un partener care să vă garanteze că va putea oferi asistenţă pentru 
cerinţele care se pot modifica dinamic.  În majoritatea cazurilor, partenerul tehnologic devine un colaborator şi un 
partener de încredere, care recunoaşte că firma sa se dezvolta odată cu compania dvs. Consideraţi că partenerul 
tehnologic împărtăşeşte viziunea dvs. privind dezvoltarea companiei?  

Pasul 5: Alegerea unui furnizor de tehnologie  
 
Acest pas se poate duce la bun sfârşit doar în condiţiile armonizării sale cu pasul 4. Acest lucru este valabil mai ales în 
cazul când o companie are o relaţie solidă cu un partener tehnologic care se conformează recomandărilor furnizorului de 
tehnologie. Multe dintre întrebările asociate cu selectarea „canalului” de achiziţionare a tehnologiei se aplică şi în cazul 
selectării furnizorului acesteia.  

Dispune furnizorul de un set complet de soluţii tehnologice care să satisfacă cerinţele companiei atât în prezent, cât şi în 
viitor?  

Dispune furnizorul de planuri pentru integrarea tehnologiei? Poate funcţiona soluţia de securitate adoptată cu o soluţie 
de voce? Dacă da, funcţionează ambele aceste soluţii cu soluţii wireless? Deşi este puţin probabil ca un furnizor să 
ofere soluţiile cele mai bune din fiecare domeniu tehnologic, sunt preferabile întotdeauna soluţiile integrate. Atare soluţii 
asigură compatibilitate operaţională şi contribuie la evitarea situaţiilor conflictuale între furnizor şi beneficiar în cazul în 
care sistemul nu funcţionează în mod corespunzător.  

Dispune furnizorul de o tehnologie cu posibilitate de upgrade (sau măcar de o aşa-numită cale de migrare)?  

Poate furnizorul să satisfacă cerinţele dvs. de service şi de asistenţă tehnică?  

PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI PENTRU FURNIZORII DE INFRASTRUCTURI IT  
 
Deoarece, frecvent, IMM-urilor le lipsesc resursele IT interne pentru planificarea şi implementarea unor strategii IT pe 
termen lung şi piaţa IMM-urilor pentru echipamente şi servicii IT este foarte specializată şi dispersată, acest tip de 
companii trebuie să solicite asistenţă de la „canalul” de specialitate. În consecinţă, furnizorii IT trebuie să creeze 
programe şi instrumente de instruire a distribuitorilor şi a partenerilor de integrare referitoare la produsele şi soluţiile 
oferite. În plus, aceste programe şi instrumente ar trebui să ajute partenerii la dezvoltarea de soluţii de planificare pe 
termen lung pentru clienţii lor de tip IMM. Acest aspect este excelent ilustrat de declaraţia vicepreşedintelui şi directorului 
IT a unui spital comunitar cu 200 de paturi şi aproape 1000 de angajaţi, care depinde din punct de vedere informaţional 
de distribuitori cu valoare adăugată (DVA). Directorul IT doreşte să aibă certitudinea că sursele de la care achiziţionează 
echipamente IT sunt mereu la curent cu tehnologiile de ultimă oră. În acest sens, el ne-a declarat următoarele:  
 
 

[Furnizorii de echipamente IT]… trebuie să îşi informeze în permanenţă distribuitorii cu valoare adăugată, astfel 
încât să fiu sigur că nu greşesc atunci când doresc să achiziţionez un anumit echipament. Ideea principală e că 
eu doresc să achiziţionez ceva. E ca atunci când cumperi un automobil: te duci la un dealer şi acesta te întreabă 
ce anume cauţi. Tu îi spui că nu eşti foarte sigur, însă cauţi ceva cam de dimensiunile cutare, verde şi cu cutare 
caracteristici generale. Acum vine rândul dealerului să îţi prezinte câteva opţiuni satisfăcătoare. În mod similar, 
distribuitorul cu valoare adăugată trebuie să discute cu mine şi să-mi ofere câteva opţiuni viabile. În majoritatea 
cazurilor, eu nu sunt un potenţial client, ci un cumpărător! Atunci când caut un anumit lucru, intenţionez să-l 
cumpăr. Ştiu că am nevoie de el. Nu ştiu cu exactitate ceea ce vreau, însă am bani puşi deoparte.  

Creând instrumentele şi soluţiile necesare unei planificări pe termen lung a achiziţiilor de infrastructură IT pe care 
partenerii tehnologici le pot utiliza pentru a ajuta IMM-urile să îşi structureze cerinţele de planificare tehnologică, 
furnizorii au posibilitatea să-şi direcţioneze seturile de soluţii conţinând produse şi servicii către punctele „sensibile” 
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specifice ale IMM-urilor. Clienţii de tip IMM ar trebui să se orienteze tocmai către furnizorii şi partenerii care oferă aceste 
tipuri de soluţii.  

CONCLUZIE  
 
Pe baza ideilor prezentate în acest document tehnic, IDC recomandă trei paşi-cheie pe care IMM-urile ar trebui să-i aibă 
în vedere în procesele de implementare a soluţiilor tehnologice avansate sau chiar pentru netezirea drumului pe care ar 
trebui să-l urmeze în viitor.  

1. Dezvoltarea unui plan complex care să aibă în vedere atât cerinţele pe termen scurt, cât şi cele 
pe termen lung  

 
Evitaţi capcanele obişnuite ale urmăririi exclusive a soluţionării problemelor imediate şi optaţi, atunci când este necesar 
să achiziţionaţi tehnologii, pentru o abordare evolutivă incrementală. Identificaţi cerinţele tehnologice imediate pentru 
soluţionarea problemelor-cheie ale companiei şi, în acelaşi timp, analizaţi prospectiv „zonele” care trebuie optimizate în 
anumite intervale de timp – şase luni, un an, doi ani, cinci ani etc. Acest lucru nu se poate realiza chiar aşa de uşor, 
aplicând, de exemplu, formula simplă a succesului în hochei formulată de marele Wayne Gretzky: „Nu patina către locul 
unde se află pucul; patinează către locul unde va fi acesta.” Abordarea prospectivă a identificării cerinţelor viitoare se 
poate dovedi de nepreţuit pentru stabilirea etapei când vă veţi confrunta cu opţiuni tehnologice efective.  

2. Corelaţi opţiunile tehnologice cu obiectivele companiei  
 

Unul dintre aspectele cele mai dificile ale planificării comerciale este implementarea primului pas: înţelegerea situaţiei 
curente. Este esenţial să evaluaţi în mod obiectiv mediul tehnologic curent şi modul în care acesta se corelează (sau ar 
trebui să se coreleze) cu obiectivele pe termen scurt şi cele pe termen lung ale companiei. Ce schimbări trebuie 
efectuate pentru a vă asigura că planurile IT şi planurile comerciale sunt sincronizate? Unde trebuie să efectuaţi 
schimbări şi cum ar trebui să stabiliţi priorităţile acestora? În plus, reţineţi că aceste planuri trebuie actualizate complet 
anual şi revizuite trimestrial pentru a vă asigura că mediul tehnologic evoluează conform prognozărilor. Cea mai mare 
greşeală pe care o puteţi face în cazul planificărilor comerciale şi a celor IT este să elaboraţi planuri pe cinci ani, pe care 
apoi să le evaluaţi numai după cinci ani.  
 

3. Evaluarea obiectivă a punctelor forte şi a punctelor slabe ale furnizorilor de tehnologie  
 

Faptul că numeroase IMM-uri dispun de resurse financiare şi IT limitate înseamnă că aceste companii nu îşi pot realiza 
toate obiectivele proprii fără un sprijin extern. Distribuitorii cu valoare adăugată (DVA), integratori de sisteme (IS), 
furnizorii de servicii şi furnizorii de tehnologie trebuie să asigure atât asistenţa, cât şi tehnologiile esenţiale pentru 
realizarea obiectivelor IT. Evaluaţi în mod obiectiv punctele forte şi punctele slabe ale diverşilor furnizori de tehnologie şi 
modul cum oferta acestora se adecvează cerinţelor companiei. Căutaţi acel furnizor care are competenţa tehnologică şi 
flexibilitatea necesare transformării sale într-un partener pe termen lung al companiei dvs. Reţineţi că tehnologia în sine 
nu este suficientă pentru a asigura succesul unei companii. Căutaţi un furnizor de tehnologie care este dispus să 
înţeleagă obiectivele comerciale specifice ale companiei dvs. şi care va putea elabora o soluţie tehnologică 
particularizată pentru satisfacerea cerinţelor dvs. imediate, punând, în acelaşi timp, bazele unui succes pe termen lung 
al companiei.  
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