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Czy Twoja sieć jest gotowa
sprostać wymaganiom ery
cyfrowej?
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Transformacja
cyfrowa
Dwie trzecie organizacji jest na
drugim lub trzecim etapie
transformacji cyfrowej.

Najtrudniejszym zadaniem
jest przejście do etapu
czwartego.

się
e
c
ą
eraj macji
i
p
O sfor
tran

Podstawową przeszkodą na drodze do
rozwoju jest sieć nieprzygotowana

na transformację.

Gotowa sieć to klucz do pomyślnej transformacji
cyfrowej.
Źródło: IDC MaturityScape Benchmark: Digital Transformation in Manufacturing Worldwide, 2016 (IDC #US40539516, czerwiec 2016)

Co charakteryzuje sieć gotową na
cyfrową transformację?
Połączenie różnych trendów i innowacji sieciowych
w celu spełnienia wymagań ery cyfrowej.
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Jak połączyć wszystkie te
innowacje sieciowe?
Model gotowości sieci na cyfrową transformację może pomóc.
Oceń, na którym etapie procesu cyfrowej transformacji
znajdujesz się obecnie i określ do którego etapu dążysz.
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Źródło: Model gotowości sieci na cyfrową
transformację ﬁrmy Cisco,
www.cisco.com/go/dnaadvisor

Na jakim etapie cyfrowej transformacji
znajdują się inne organizacje?
Organizacje zamierzają lepiej przygotować swoje sieci
do cyfrowej transformacji w ciągu następnych 2 lat.

Brak standardów obsługi

Ręczna obsługa

Częściowa automatyzacja

Automatyzacja

2

3

4

1

63%

przedsiębiorstw na całym
świecie jest obecnie na
pierwszym lub drugim etapie

W pełni zautomatyzowana obsługa
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14%

jest obecnie na czwartym
lub piątym etapie

45%

ma nadzieję osiągnąć
etap czwarty lub piąty
w ciągu 2 lat

Źródło: Badanie gotowości sieci na cyfrową transformację ﬁrmy IDC, maj 2016, n=2054

Duże i małe organizacje na całym
świecie planują szybkie
przekształcenie swoich sieci
% organizacji, które są na czwartym lub piątym
etapie gotowości na cyfrową transformację
Obecnie
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60

tny
3-krRoOST
WZ

45 46

49

49

globalnie

EMEA

43

42

43

35

17

11 13
APJ

49

43
36

14

56

18

7

36

14

18

16
10

11

Francja

Niemcy

6

Ameryka Ameryka
Łacińska
Płn.

Australia

Chiny

Indie

Japonia

17
7

Wlk.
Bryt.

Meksyk

USA

(% respondentów)
Źródło: Badanie gotowości sieci na cyfrową transformację ﬁrmy IDC, maj 2016, n=2054

Im lepiej zorganizowana sieć, tym
lepsze wyniki biznesowe
Organizacje dysponujące sieciami bardziej przygotowanymi na cyfrową transformację...

CECHUJĄ SIĘ

Uzyskują korzyści
ﬁnansowe rzędu od

2–3 razy 188 tys. USD
szybszym tempem wzrostu
przychodów, wskaźnika
utrzymania klientów i zysków
w porównaniu z organizacjami
o słabiej rozwiniętych sieciach.

do

745 tys. USD
na 100 użytkowników rocznie.

Wdrażają prawie

DWA
RAZY

więcej cyfrowych
funkcjonalności niż organizacje
o mniej rozwiniętych sieciach.

Źródło: Badanie gotowości sieci na cyfrową transformację ﬁrmy IDC, maj 2016, n=2054; Badanie wartości biznesowej cyfrowej transformacji sieci ﬁrmy IDC, 2016

Niech Twoja organizacja
wykorzysta ten potencjał
Rozpocznij od przeprowadzenia oceny własnej sieci tutaj
Wszystkie badania prowadzone przez firmę IDC © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie materiały IDC są udostępniane na podstawie licencji IDC, a wykorzystanie
lub publikacja badania IDC w żaden sposób nie oznacza promocji przez IDC
produktów ani strategii Cisco.

