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Wpływ Chmury na modele 
użytkowania zasobów IT                                            
10 najważniejszych wniosków

Wprowadzenie
W ciągu zaledwie kilku lat chmura zmieniła krajobraz technologii informacyjnej 
w korporacjach, jak i średnich przedsiębiorstwach. To jednak dopiero początek 
przekształceń! Upowszechnieniu chmury sprzyjają coraz większe wymagania 
techniczne i jakościowe użytkowników końcowych, szybkie i wielowymiarowe 
przemiany technologiczne, a także ciągle pędzący do przodu świat biznesu. Działy IT 
zaś ze swojej strony muszą mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi podstawowych 
zmian w cyklu użytkowania zasobów IT (patrz rys. 1). W tym kontekście 
przyspieszają wdrażanie tej rewolucyjnej technologii, a jednocześnie muszą 
pośredniczyć w zakresie rozmaitych źródeł usług i zasobów usług oraz tworzyć 
modułowe architektury i oferować kompletny serwis ich elementów.

Kolejnym czynnikiem warunkującym obecne przemiany jest bezprecedensowy 
rozwój Internetu. Firma Cisco ocenia, że w roku 2000 do Internetu podłączonych 
było „zaledwie” około 200 milionów urządzeń. Najnowsze rozwiązania technologii 
mobilnych oraz trend „Bring Your Own Device” (BYOD) spowodowały wzrost tej 
liczby do około 10 miliardów urządzeń. Do 2020 r. przewiduje się 50 miliardów 
podłączonych osób, procesów i rzeczy. Za następną falę tego gwałtownego wzrostu 
Internetu będzie odpowiedzialne zjawisko Internetu Wszechrzeczy (IoE), zaś jego 
fundament stanowić będzie chmura.

W ramach niniejszego, szeroko zakrojonego badania analitycy Cisco® Consulting 
Services (CCS) we współpracy z firmą Intel® próbują odpowiedzieć na pytanie, 
jaki jest wpływ powyższych trendów na działy IT firm. Zbadaliśmy, jak powyższe 
zmiany oddziałują na użytkowanie przez firmy zasobów IT na wszystkich etapach — 
począwszy od planowania, poprzez nabywanie, wdrażanie i użytkowanie usług IT, aż 
po zarządzanie nimi. Ponadto dokładnie przyjrzeliśmy się, jak działy biznesowe (LOB) 
— zasoby ludzkie, sprzedaż i inne stanowiące użytkowników końcowych — zmieniają 
cały model użytkowania zasobów IT.

W badaniu pt. „Wpływ chmury na modele użytkowania zasobów IT” udział wzięło 
4226 kierowników działów IT z 18 branż i 9 kluczowych – zarówno rozwiniętych, 
jak i wschodzących – światowych gospodarek, czyli: Brazylii, Kanady, Chin, 
Niemiec, Indii, Meksyku, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ankietę 
przeprowadzano w marcu i kwietniu 2013 r. 
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W „świecie wielu chmur” firmy mają rozliczne możliwości odnośnie do sposobów 
planowania, pozyskiwania i łączenia rozwiązań chmurowych, jak również wdrażania, 
użytkowania i oferowania wsparcia w zakresie usług chmurowych. Nieważne, czy 
zamówienie dotyczy kompleksowego rozwiązania w zakresie prywatnej chmury, 
pojedynczej aplikacji firmowej udostępnianej jako usługa przez dostawcę publicznej 
chmury czy też pozyskiwania określonych zasobów usług. Działy IT są obecnie 
zmuszone do radzenia sobie w kontekście niespotykanych dotąd możliwości wyboru 
i zmieniającej się niezwykle dynamicznie puli dostawców rozwiązań chmurowych. 
W świetle powyższych faktów ogólnym celem niniejszego badania było nakreślenie 
szerszego obrazu fenomenu chmury poprzez odpowiedzenie na pytania: jaki jest 
obecny 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 jak w przyszłości działy IT będą funkcjonowały oraz co ich kierownicy będą 
musieli uczynić, aby osiągnąć sukces w kontekście omawianych zmian? W tym 
artykule omówionych zostało 10 najważniejszych ogólnych wniosków naszej analizy.

Rysunek 1. Cykl użytkowania zasobów IT.

Źródło: Cisco, 2013 r.

Wniosek nr 1: 
W oczach kierowników działów IT chmura to pozytywne 
zjawisko.
Pomimo wyzwań i większej złożoności, które dla działów IT niesie ze sobą chmura, 
zdecydowana większość badanych twierdziła, że plusy tego typu rozwiązań 
przeważają nad minusami. Na przykład 83% badanych stwierdziło, że chmura 
dodatnio wpłynie na planowanie zasobów IT. Dodatkowo 81% dostrzega pozytywny 
wpływ chmury na „finansowanie i nabywanie zasobów IT”. Podobne wartości 
występują w przypadku wszystkich innych etapów cyklu użytkowania.

Pomimo że „zwiększone bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem” to główne 
przeszkody we wdrażaniu chmury, to stanowią one także jeden z trzech głównych 
biznesowych motywów jej wprowadzania — zarówno na rynkach wschodzących, 
jak i rozwiniętych. Wraz z wejściem do organizacji po stronie LOB rozwiązań innych 
podmiotów dział IT na pewno będzie się musiał zmierzyć z dodatkowymi problemami 
bezpieczeństwa. Z drugiej strony chmura pozwoli jednak na wykorzystanie 
najnowszych możliwości, takich jak zautomatyzowane narzucanie zasad.
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działów IT niesie ze sobą 
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Wniosek nr 2: 
Chmura jest już rozpowszechnionym rozwiązaniem, którego 
popularność wciąż rośnie. 
Chmury — publiczne, prywatne i hybrydowe — stanowią obecnie znaczący udział 
rzędu 23% w wydatkach naszych respondentów na rozwiązania IT. W ciągu trzech 
lat wartość ta wzrośnie do 27%. Najpopularniejszą metodą wdrożeń chmury jest 
chmura prywatna stosowana w 45% przypadków.

Wniosek nr 3: 
Rynki wschodzące oferują potencjał dla napędzanych 
chmurą innowacji.
Ogólnie respondenci z gospodarek rozwijających się (Brazylii, Chin, Indii i Meksyku) 
optymistycznie postrzegają chmurę i jej wpływ na organizacje, w których pracują. 
Inwestują znaczne kwoty w coś, co nazywają potencjałem chmury w zakresie 
przekształceń. W ich przypadku czynnikiem numer jeden dotyczącym wdrożenia 
chmury jest zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa. Dla respondentów z krajów 
rozwiniętych z kolei najbardziej liczy się zmniejszenie kosztów dzięki chmurze.

Wniosek nr 4: 
Zadowolenie z dostawców rozwiązań chmurowych jest duże, 
podobnie jak wymagania względem ich... 
51% uczestników badania było „bardzo zadowolonych”, a kolejne 35% „trochę 
zadowolonych” jeśli chodzi o swoich dostawców rozwiązań chmurowych. Niemniej 
jednak wysokim ocenom towarzyszą równie wysokie oczekiwania ze strony 
kierowników działów IT. Z ich punktu widzenia funkcje zabezpieczeń, umiejętność 
tworzenia niestandardowych rozwiązań i gwarancje dotyczące poziomu usług 
to najważniejsze czynniki osiągnięcia sukcesu przez dostawców usług. A zatem 
dostawcy usług chmurowych mają bardzo dobrą opinię. Niemniej jednak muszą być 
oni przygotowani na funkcjonowanie na coraz bardziej wymagającym rynku.

Wniosek nr 5: 
Kierownicy działów IT chcą się czuć w środowisku chmury 
bezpiecznie. 
Obawy w zakresie bezpieczeństwa danych to przeszkoda numer jeden 
jeśli chodzi o wdrażanie chmury. Za przeszkodę numer dwa została uznana 
złożoność zarządzania dostawcami zewnętrznymi, a za trzecią brak integracji 
i interoperacyjności między systemami wewnętrznymi a systemami tych dostawców.

Co warto wspomnieć niezawodne zabezpieczenia i możliwości ochrony danych 
zostały uznane za najważniejsze czynniki decydujące o wyborze danego dostawcy 
rozwiązań chmurowych przez firmę.

Raport z badania ankietowego

Kierownicy IT na rynkach 
wschodzących podkreślają 
potencjał chmury 
w zakresie przekształcania 
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traktuje się ją głównie jako 
narzędzie cięcia kosztów. 
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Użytkowanie zasobów 
IT będzie w dotychczas 
niespotykanym stopniu 
zależeć zarówno od działu 
IT, jak i LOB. 

Wniosek nr 6: 
Podejście uniwersalne nie będzie miało racji bytu.
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 działów IT powinni 
zastanowić się, jak najlepiej współpracować z kluczowymi podmiotami, takimi jak 
LOB i dostawcy, przy zastosowaniu podejścia dostosowanego do ich indywidualnych 
potrzeb.   

Wniosek nr 7:  
Dział IT wciąż ważny w oczach kierowników… 
Badani kierownicy uważają, że nadzór i kontrola, które w ostatnich latach 
charakteryzowały relacje działu IT z biznesem zostaną w większości zachowane. 
I rzeczywiście większa centralizacja i koordynacja zasobów ludzkich działów IT są 
dla naszych respondentów najważniejsze. 56% z nich 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. 
Uważają oni, że większa centralizacja będzie wiązała się z lepszą wydajnością 
i spójnością strategii, lepszą jakością dla użytkowników, itd., niż w przypadku bardziej 
rozproszonego modelu funkcjonowania działu IT (np. gdy działy biznesowe posiadają 
własne zespoły IT). 57% badanych przyznało, że wielkość działów IT, w których 
pracują i ilość ich pracowników wzrastają. W regionie Azji i Pacyfiku odpowiedziało 
tak 80%, a w regionie Ameryki Łacińskiej 69%. 

Dodatkowo prawie dwukrotnie częściej niż ich koledzy z Europy i Ameryki Północnej 
(tu tylko 4 na 10 badanych) przewidują oni powiększenie działu IT w związku 
z coraz powszechniejszym stosowaniem rozwiązań chmurowych. 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.
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Wniosek nr 8: 
... Ale działy biznesowe przejmują wpływy działu IT.
Wpływy działów biznesowych (LOB) rozciągną się na wszystkie etapy cyklu 
użytkowania zasobów IT i spowodują bezprecedensową złożoność działalności działu 
IT zmagającego się z problemami w zakresie zabezpieczeń oraz z obowiązkami 
pomocy technicznej w odniesieniu rozproszonych jednostek firmy. Ogólnie 44% 
środków na zakupy zasobów IT – zarówno w formie płatności bezpośrednich albo 
obciążeń zwrotnych dla działu IT – pochodzi obecnie od LOB. 69% badanych uważa, 
że decyzyjność w tym obszarze będzie coraz bardziej przechodzić w ręce działów 
biznesowych. 

Biorąc pod uwagę znacznie zwiększone wpływy LOB na wszystkich etapach cyklu 
użytkowania, dla działu IT koniecznością stanie się ponowne rozważenie swojej 
strategii. Działów biznesowych nie można rzeczywiście dłużej traktować wyłącznie 
jako nabywców. Ewidentnie wkraczają bowiem w sfery takie, jak planowanie 
i zarządzanie, a od działu IT będzie się wymagać bycia dla LOB partnerem na 
niespotykanym dotąd poziomie zacieśnienia współpracy.

Wniosek nr 9: 
Odnowienie współpracy biznes–IT.
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. 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.

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. Z punktu widzenia poddanych badaniu 
kierowników działy IT staną się pośrednikiem usług na rzecz działów biznesowych, 
działając zarówno w takim charakterze, jak i w charakterze firmowego organizatora 
działań, a także nadzorując obsługę, nabywanie i dostawy oraz zapewniając 
wsparcie techniczne i bezpieczeństwo danych. 76% naszych respondentów 
uważa, że dział IT będzie w coraz większym stopniu odgrywał rolę pośrednika usług 
chmurowych na rzecz LOB — zarówno w przypadku chmur wewnątrzfirmowych, jak 
i zewnętrznych. O ile może nie być to jedyny sposób użytkowania zasobów IT przez 
biznes, gdyż w nadchodzących latach przewiduje się wzrost zjawiska zwanego 
„samowolnym” wydawaniem środków na zasoby IT, o tyle kierownicy działów 
informatycznych stwierdzili jednoznacznie, że dostrzegają jak jednostki, którymi 
zarządzają zyskują znaczenie dzięki pełnieniu funkcji organizatora. 

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.

Kierownicy działów IT będą 
musieli na nowo zdać 
sobie sprawę z tego, co 
znaczy być partnerem dla 
biznesu i współdziałać przy 
tworzeniu wartości.
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Wniosek nr 10: 
Ostatni dzwonek dla działów IT.
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 kierowników spodziewa się pozostawienia (a nawet 
upowszechnienia) tradycyjnych mechanizmów finansowania, takich jak 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 
LOB. 

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 działy 
biznesowe 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 i dla statystyk wydajnościowych.

Uważamy, że 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 działów IT będą musieli w coraz większym stopniu 
współpracować z kierownikami działów biznesowych mającymi wpływ na 
wszystkie etapy cyklu użytkowania zasobów IT. To partnerstwo będzie się wiązać 
z koniecznością rozumienia zasadniczych kwestii biznesowych oraz dostosowania 
do nich swoich skutecznych metod pracy.

•	 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, ryzyko, planowanie i modele zarządzania. 

•	 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.

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



Wnioski
Powyższe wnioski — a także rewolucyjne zmiany przez nie ilustrowane — stanowią dla 
kierowników działów IT jasny sygnał do działania. Dostawcy rozwiązań chmurowych 
powinni skupić się na obszarach, które nasi respondenci uznali za najważniejsze 
pod kątem odniesienia sukcesu, czyli na: niezawodnych zabezpieczeniach 
i możliwościach ochrony danych, umiejętności tworzenia niestandardowych 
rozwiązań i gwarancji dotyczących dostępności i poziomu usług.

Kierownicy działów IT (CIO) powinni zaś 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.

Pełny tekst raportu znajduje się pod adresem:  
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/IT-Consumption_PoV/

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

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 
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.

Raport z badania ankietowego

http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/IT-Consumption_PoV/
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/IT-Consumption_PoV/
http://www.cisco.com/go/cloudstrategy
http://www.intel.com/cloud

