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Cyfryzacja umożliwi różnej wielkości firmom szybkie usprawnienie operacji, ulepszenie środowiska
klientów i pracowników oraz stworzenie nowych modeli biznesowych. Firmy, które staną się
elastycznymi organizacjami i dostosują się do trendów rynkowych szybciej niż konkurencja, będą
w stanie utrzymać pozycję lidera rynku. Pozostałe firmy będą walczyć o przetrwanie, a wiele z nich
czeka przejęcie lub wyeliminowanie z rynku.
Jednakże organizacja o ustalonej pozycji nie jest w stanie w ciągu jednej nocy zyskać statusu
porównywalnego z firmą Amazon. Opisywana ewolucja w kierunku działalności cyfrowej wymaga
metodycznego podejścia oraz zastosowania wielu technologii, takich jak Internet rzeczy,
komunikacja ujednolicona, technologie mobilne i chmurowe. Mimo że technologie te z pozoru
nie mają ze sobą związku, jedna rzecz je łączy — wszystkie w znacznym stopniu zależą od sieci, co
oznacza, że cyfrowe firmy są skoncentrowane na sieci.
Wybór dostawców sieci był zawsze ważny, ale obecnie gra toczy się o jeszcze wyższą stawkę.
Dokonanie złego wyboru może prowadzić do obniżenia wydajności aplikacji, zwiększenia
złożoności sieci i nowych zagrożeń bezpieczeństwa, a przez to może cofnąć plany cyfrowej
transformacji firmy o wiele lat.
Nie można stworzyć sieci gotowej na cyfryzację, kupując wiele odrębnych, tanich produktów
punktowych. Takie postępowanie w ostatecznym rozrachunku jest dla firmy o wiele kosztowniejsze
niż wybranie od razu właściwego dostawcy.
Wybierając dostawcę sieci dostosowanej do wymogów ery cyfrowej należy uwzględnić kilka
ważnych kryteriów oceny. Poniżej wymieniono 10 najistotniejszych:
1.
Rozwiązanie sieciowe oparte o intencje
2.
Zintegrowane zabezpieczenia, najlepsze w swojej klasie
3.
Automatyzacja prowadząca do uproszczenia sieci
4.
Podejście oparte na architekturze
5.
Całkowity koszt posiadania
6.	Głęboki wgląd w informacje z wykorzystaniem uczenia maszynowego, aby
zoptymalizować wydajność
7.
Otwartość i programowalność
8.
Zaufanie (konsekwentna realizacja obietnic)
9.
Historia innowacji
10. Bogaty pakiet usług (usługi przed wdrożeniem, usługi techniczne i usługi po wdrożeniu)
Po dokonaniu oceny wszystkich dostawców sieci i przeprowadzeniu rozmów ze specjalistami IT
firma ZK Research stwierdziła, że Cisco spełnia powyższe kryteria i oferuje najbardziej kompleksową
sieć gotową na cyfryzację. W przypadku firm biorących udział w procesie transformacji sieć gotowa
na cyfryzację będzie punktem podparcia dla całej firmy. Z tego względu tak ważny jest wybór
właściwego dostawcy sieci.
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WPROWADZENIE: NASTAŁA ERA CYFROWA
Transformacja cyfrowa przypomina trochę lądowanie na Księżycu — jest to olbrzymie
przedsięwzięcie wymagające wieloletniego planowania i balansujące między sukcesem
a porażką.
Obecnie transformacja cyfrowa wywiera istotny i powszechny wpływ na różnej wielkości
firmy, zapewniając im takie korzyści, jak usprawnienie operacji, ulepszenie środowiska klientów
i pracowników oraz tworzenie nowych modeli biznesowych. Jednocześnie zmiana, jaką niesie
ze sobą transformacja cyfrowa, nie traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie, jak wynika z ankiety ZK
Research 2017 IT Priorities Survey 84% firm realizuje obecnie inicjatywy cyfrowe (Ilustracja 1).
Zgodnie z badaniem IMD 4 na 10 firm w każdej branży w ciągu kolejnych pięciu lat straci
pozycję lidera rynku z powodu nieoczekiwanej konkurencji ze strony innych firm dążących
do cyfryzacji. Ta niespotykana wcześniej rewolucja zmieni sposób prowadzenia działalności
biznesowej na następne dziesięciolecia.
Aby przygotować się na transformację cyfrową, firmy wdrażają wiele nowych technologii,
takich jak przetwarzanie w chmurze, technologie mobilne i Internet rzeczy (IoT). Mimo że
z pozoru nie mają one ze sobą związku, jedna rzecz je łączy — wszystkie w znacznym stopniu
zależą od sieci. Firmy i liderzy IT powinni zrozumieć, że sieć jest podstawą transformacji
cyfrowej oraz że właściwa sieć stanowi warunek sukcesu.
Ilustracja 1: Większość organizacji realizuje obecnie inicjatywy z zakresu transformacji
cyfrowej

Czy Twoja organizacja realizuje obecnie inicjatywę
z zakresu transformacji cyfrowej?
Nie wiem
Nie

3%
13%

Tak

84%

ZK Research 2017 IT Priorities Survey
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Wybranie niewłaściwego dostawcy sieci może mieć katastrofalne konsekwencje i cofnąć
rozwój firmy o wiele lat. Na przykład firma ZK Research przeprowadziła ostatnio rozmowę
z dyrektorem ds. informatycznych dużego szpitala. Organizacja wyszła z inicjatywą, aby wysyłać
informacje ze sprzętu do monitorowania pacjentów bezpośrednio na telefony komórkowe
lekarzy. Zakładając, że wszystkie rodzaje infrastruktury bezprzewodowej są takie same, szpital
wybrał taniego dostawcę Wi-Fi, aby oszczędzić na kosztach sprzętu. Efektem była sieć o tak
dużych opóźnieniach, że wysłanie alarmu do personelu szpitala trwało niekiedy kilka minut.
To stwarzało zagrożenie dla życia pacjentów, którego można było uniknąć. Ostatecznie szpital
musiał wycofać wdrożoną sieć i zacząć od zera. W takim przypadku decyzja o skorzystaniu
z niedrogiej infrastruktury na dłuższą metę kosztowała szpital więcej i cofnęła inicjatywę
wprowadzenia systemu mobilnego o mniej więcej rok, a na dodatek stworzyła zagrożenie dla
pacjentów.
Innym przykładem jest ekskluzywna firma z branży handlu detalicznego, która wprowadziła
program zastosowania tabletów, aby personel w sklepach mógł szybciej pokazywać klientom
więcej towarów, co pozwoli zwiększyć sprzedaż wiązaną. Do stworzenia sieci wykorzystano
niedrogą infrastrukturę o niewielkich możliwościach w zakresie hierarchizowania ruchu
przychodzącego i wychodzącego z tabletów. W efekcie aplikacja na tablety działała tak wolno,
że wyświetlenie towarów zajmowało kilka minut. Budziło to zakłopotanie personelu oraz
frustrowało i zniechęcało klientów, zamiast zachęcać do dodatkowych zakupów. To zaledwie
dwa przykłady, ale liderzy IT i liderzy biznesowi ze wszystkich branż powinni się na nich uczyć.
Dla zespołów technicznych obsługa sieci jest obecnie znacznie bardziej skomplikowana
niż w przeszłości, a złożoność, z którą zmagają się działy IT, nieustannie się pogłębia. Poza
wykorzystaniem nowej technologii musi zmienić się także sposób funkcjonowania sieci.
Wdrożenie zmodernizowanej infrastruktury w sieci z przestarzałymi, ręcznie wykonywanymi
procesami może prowadzić do niewielkich doraźnych korzyści, ale nie spowoduje transformacji
organizacji. Drogą do zyskania sieci zdolnej do wspierania firmy cyfrowej jest zarówno nowa
technologia, jak i zmiana podejścia do procesów i umiejętności. Wiąże się to z koniecznością
skorzystania z usług w celu udoskonalenia bieżących umiejętności zespołu ds. inżynierii sieci.
W niniejszym raporcie firma ZK Research analizuje wymagania sieci dla firm cyfrowych,
wskazuje, na co zwracać uwagę w trakcie wyboru dostawcy sieci, oraz ujawnia konsekwencje
wybrania niewłaściwego dostawcy. W raporcie tym można także znaleźć informacje na temat
kryteriów do rozważenia oraz rekomendacje dotyczące wdrożenia.

CZĘŚĆ II: WYMOGI SIECI DLA ORGANIZACJI CYFROWYCH
Stworzenie sieci gotowej na cyfryzację wymaga kilku niezbędnych elementów. Oczywiście
obecnie nic nie jest ważniejsze niż pierwszy element, jakim jest bezpieczeństwo, ponieważ
pomaga ono utrzymać wydajność oraz chroni reputację firmy. Inne elementy to uproszczenie IT
obniżające koszty operacyjne oraz większa elastyczność działania, która sprzyja rozwojowi firmy.
Osoby podejmujące decyzje dotyczące IT powinny mieć świadomość, że nie wszyscy dostawcy
sieci są w stanie dostarczyć najważniejsze elementy niezbędne do rozwoju sieci.
Firma ZK Research uważa, że aby wybrać właściwego dostawcę sieci, organizacje powinny
wziąć pod uwagę poniższe kryteria.
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Bezpieczeństwo
Zgodnie z przeprowadzonym przez firmę ZK Research badaniem 2017 Networking Priorities
Study największym wyzwaniem dla specjalistów ds. sieci jest zwiększenie jej bezpieczeństwa
(Ilustracja 2). Migracja do chmury w połączeniu ze wzrostem liczby urządzeń konsumenckich
w miejscu pracy zmniejsza efektywność tradycyjnych zabezpieczeń w punktach końcowych
i na poziomie aplikacji. Jedynym sposobem ochrony środowiska firm jest przeniesienie
zabezpieczeń do sieci.
 nalizy zabezpieczeń i czas wykrycia/usunięcia zagrożeń: Dysponowanie łatwo
A
dostępnymi analizami dotyczącymi bezpieczeństwa sieci jest rzeczą niezbędną. Analizy
wbudowane w sieć gotową na cyfryzację muszą lokalizować zagrożenia, zanim będą one
w stanie wyrządzić szkody. Ze względów praktycznych skrócenie czasu wykrycia oznacza
minimalizację potencjalnych szkód i szybsze podjęcie działań na rzecz ich usunięcia. Jak
ujawniła firma ZK Research w wynikach ankiety 2017 Security Survey, średni czas wykrycia
włamania przekracza trzy miesiące. Szybsze wykrycie włamania obniża jego ogólny koszt
i może zdecydowanie zmniejszyć potencjalną szkodę dla marki i własności intelektualnej
firmy.
Podatność infrastruktury: Sieć gotowa na cyfryzację powinna działać jak mur
chroniący infrastrukturę przed włamaniami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Ale
jeszcze ważniejsze jest, by sieć pochodziła od dostawcy systemów godnych zaufania.
Oznacza to, że dostawca powinien otwarcie informować o technologiach stosowanych
w poszczególnych liniach produktów. Ponadto godny zaufania dostawca powinien być
Ilustracja 2: Bezpieczeństwo to najważniejsza kwestia dla specjalistów ds. sieci

Jakie są Twoje główne wyzwania związane z siecią?
52%

Poprawa bezpieczeństwa sieci

42%

Zwiększenie przepustowości
Konieczność zwiększenia
wirtualizacji sieci

32%
31%

Dostosowanie IT
do celów przedsiębiorstwa

28%

Przeniesienie aplikacji
do chmury

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Procent respondentów
ZK Research 2017 Networking Priorities Study
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elastyczny i stale dbać o aktualność swych produktów ze względu na rozwój technologii
i zagrożeń.

Nadszedł czas,
by organizacje
zrobiły krok wstecz
i uprościły swoją
infrastrukturę IT.

 arządzanie segmentacją i jej złożonością: Skuteczna segmentacja sieci to wizytówka
Z
ochrony zasobów firmy. Tradycyjna segmentacja jest zazwyczaj skomplikowana
w utrzymaniu i obsłudze. Z drugiej strony segmentacja definiowana programowo —
centralny element sieci gotowych na cyfryzację — dynamicznie porządkuje punkty
końcowe w logiczne grupy ochrony, które łatwiej zrozumieć i zarządzać nimi.
Szyfrowanie: capitalize zarówno danych, które są przechowywane, jak i przesyłane, to
obecnie podstawowy wymóg dla wszystkich sieci. Jednak wiele algorytmów używanych
na potrzeby szyfrowania nie pozwala na skalowanie. W sieci gotowej na cyfryzację trzeba
zastosować nowe podejście: technologię szyfrowania nowej generacji, która jest w stanie
zabezpieczyć dane niezależnie od tego, gdzie się znajdują, i poddaje się skalowaniu, aby
sprostać nieustannie zmieniającym się potrzebom w zakresie bezpieczeństwa i wydajności.
Obsługa SaaS: Ruch danych w coraz większym stopniu ewoluuje w stronę modelu
oprogramowania jako usługi (SaaS), z zasobami firmowymi i publicznymi zlokalizowanymi
poza obrębem firmy w jednym z tysięcy centrów danych rozrzuconych po całym świecie.
Sieć gotowa na cyfryzację powinna zabezpieczać ruch od początku do końca niezależnie
od tego, czy jest to ruch typu SaaS, czy tradycyjny.
Uproszczenie IT
Dekadę temu wdrożenie infrastruktury IT było względnie proste, ponieważ każda aplikacja
miała swoje własne, odrębne zasoby. Odizolowane aplikacje były niezwykle nieefektywne,
ponieważ wykorzystanie serwerów, pamięci masowej i sieci wynosiło znacznie poniżej 30%.
Ponadto sztywność systemów powodowała wydłużenie czasu dodawania nowych aplikacji
i usług. Aby zwiększyć efektywność, firmy systematycznie wprowadzały kilka nowych
technologii, takich jak wirtualizacja, sieci definiowane programowo (SDN), Wi-Fi i kontenery.
Mimo że dodawanie nowych technologii zwiększa elastyczność, to jednocześnie powoduje
także wzrost złożoności (Ilustracja 3). Nadszedł czas, by organizacje zrobiły krok wstecz
i uprościły swoją infrastrukturę IT. Należy zauważyć, że „prosty” nie oznacza „nijaki”. Tak
naprawdę nakład prac inżynieryjnych w przypadku prostego systemu jest o wiele większy niż
w przypadku systemu złożonego.
Wdrożenie: Sieć gotowa na cyfryzację powinna być prosta we wdrożeniu oraz powinna
ograniczać potrzebę kosztownego angażowania techników i wprowadzania ręcznych
konfiguracji. Ponadto sieć powinna zwiększać spójność platform, aby dział IT obsługiwał
mniejszą liczbę technologii, zamiast typowej, szerokiej i chaotycznej gamy urządzeń, kabli,
narzędzi, protokołów i standardów.
Zarządzanie: Aby ułatwić działowi IT pracę, sieć gotowa na cyfryzację powinna być
prosta w administrowaniu, z intuicyjnymi funkcjami zarządzania zmianą, w tym jakością
usług. Ponadto skuteczne zarządzanie powinno umożliwiać płynne aktualizowanie
oprogramowania, bez zakłócania normalnego funkcjonowania. Najlepiej byłoby,
gdyby specjaliści ds. IT mieli do dyspozycji jedną konsolę zarządzania pozwalającą na
kompleksowe zarządzanie infrastrukturą.
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Ilustracja 3: Złożoność, z którą zmagają się działy IT, pogłębia się

Punkty końcowe w sieci

Transformacja cyfrowa
Internet rzeczy
Narzędzia DevOps
Kontenery
Sieć definiowana programowo

Złożoność

Mobilność
Chmura
Wirtualizacja
Budżety działów IT

Czas
ZK Research, 2017

Nieprzerwane działanie: Aby sieć była naprawdę gotowa na cyfryzację, musi zostać
wdrożona i działać bez zakłóceń. Celem powinna być eliminacja problemów negatywnie
wpływających na funkcjonowanie usług, a ewentualne trudności muszą być szybko
rozwiązywane. Sieć powinna zapewniać pełny wgląd w informacje i oferować funkcje
predyktywne, aby móc rozwiązywać potencjalne problemy. Zgodnie z badaniem 2017
Network Purchase Intention Study firmy ZK Research najczęstszą przyczyną przestojów
(35%) jest błąd ludzki podczas konfigurowania infrastruktury (Ilustracja 4). Jednakże
automatyzacja może obniżyć tę liczbę procentową do zera. Ideałem, do którego należy
dążyć, jest sieć cechująca się dostępnością na poziomie „pięciu dziewiątek” (99,999%),
a tego nie da się osiągnąć bez automatyzacji.
Tworzenie pakietów: Wszystkie funkcje niezbędne do uruchomienia sieci gotowej na
cyfryzację powinny być zawarte w pakiecie startowym. Rozwiązanie powinno działać
od momentu wdrożenia, bez konieczności uzupełniania o dodatkowe komponenty.
Dostępność elementów dodatkowych nie jest wadą, ale pakiet startowy powinien
być kompletnym, łatwym do wdrożenia rozwiązaniem z wbudowanymi funkcjami
bezpieczeństwa i zarządzania. Ponadto pakiety powinny być łatwe do nabycia w ramach
elastycznych modeli licencjonowania dopasowanych do modeli zakupów każdej firmy.
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Ilustracja 4: Głównym powodem przestojów jest błąd ludzki

Co stanowi obecnie główną przyczynę przestojów sieci w organizacji?
Naruszenia bezpieczeństwa
Błędy oprogramowania

7%

Błąd człowieka

8%
35%

9%
Awaria sprzętu

18%
Przerwa w zasilaniu

23%

Awaria
telekomunikacyjna

ZK Research 2017 Network Purchase Intention Study

Elastyczność działania
Sukces cyfrowy zależy od zdolności do szybkiego działania i wykorzystywania możliwości,
zanim zrobi to konkurencja. To wymaga dynamicznych i elastycznych rozwiązań IT u podstaw
firmy. Jednak firma jest tak elastyczna, jak jej najmniej elastyczny komponent, a w wielu
przypadkach jest nim sieć. Warunkiem zwiększenia elastyczności działania jest modernizacja
sieci.
 zas wprowadzenia na rynek: Obecnie firmy nie mogą sobie pozwolić na marnowanie
C
czasu. Muszą dotrzymywać terminów wprowadzania produktów na rynek, a sieć nie
może być powodem opóźnień. Dlatego sieć gotowa na cyfryzację powinna ułatwiać
wprowadzanie zmian i aktualizację polityk, aby firma mogła realizować swoje cele bez
jakichkolwiek trudności.
 rzygotowana na nieznane: Sieć gotowa na cyfryzację musi być elastyczna.
P
Nieprzewidziane potrzeby będą narastać w postaci nowych wymogów biznesowych lub
protokołów. Technologia nieustannie się zmienia, stąd niekończący się strumień nowych
protokołów, w tym dynamicznie ewoluujących wymagań w takich obszarach, jak IoT. Sieć
powinna radzić sobie z nimi z łatwością.
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 twarta i programowalna platforma: Epoka zamkniętych, zastrzeżonych platform
O
zakończyła się dawno temu. Sieć gotowa na cyfryzację powinna być w stanie łączyć
wiele platform, aby oferować nowe usługi lub wyodrębniać użyteczne informacje.
Podsumowując, ta otwarta i programowalna platforma składa się z wielu różnych
komponentów, ale powinna działać jak pojedyncze rozwiązanie. Infrastruktura i aplikacje
muszą obecnie działać w ścisłej harmonii, co wymaga programowalnej sieci (Ilustracja 5).

CZĘŚĆ III: 10 NAJWAŻNIEJSZYCH RZECZY, NA KTÓRE NALEŻY ZWRACAĆ
UWAGĘ, WYBIERAJĄC DOSTAWCĘ SIECI
Przed wdrożeniem sieci gotowej na cyfryzację firmy muszą wziąć pod uwagę kilka ważnych
kryteriów oceny.
Po dokonaniu oceny wszystkich dostawców sieci i przeprowadzeniu rozmów ze
specjalistami IT firma ZK Research stwierdziła, że Cisco oferuje najbardziej kompleksową sieć
gotową na cyfryzację z następującymi funkcjami.
 . Rozwiązanie sieciowe oparte o intencje: Sieć oparta o intencje, będąca innowacyjnym
1
rozwiązaniem firmy Cisco, potrafi rozpoznawać intencje w ruchu sieciowym. W efekcie
może skuteczniej eliminować zagrożenia. Technologia ta, będąca przełomowym
rozwiązaniem w sieciach przedsiębiorstw, uczy się i dostosowuje wraz z upływem
czasu, dzięki czemu sieć działa w sposób optymalny i chroni kluczowe aktywa firmy.
 . Zintegrowane zabezpieczenia najlepsze w swojej klasie: Ważne zasoby firmy są
2
przesyłane w każdej minucie dnia, dlatego zabezpieczenia wbudowane w sieć są obecnie
rzeczą nieodzowną. Z tego względu sieć musi być zbudowana w oparciu o chronioną
infrastrukturę posiadającą najlepsze w branży zabezpieczenia. Wszystko to można znaleźć
w rozwiązaniach firmy Cisco obejmujących to, co niezbędne: od zaawansowanych
zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem i zabezpieczeń chmurowych po systemy
zapobiegania włamaniom. Stosowane przez Cisco podejście oparte na architekturze
upraszcza ochronę, umożliwiając technologiom z zakresu bezpieczeństwa wymianę
Ilustracja 5: Współczesne aplikacje wymagają programowalnej infrastruktury
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praktycznych i kontekstowych informacji. Ponadto rozwiązanie Cisco jako jedyne jest
w stanie wykrywać zagrożenia w ruchu szyfrowanym. Ruch danych w coraz większym
stopniu przenosi się do chmury — dotyczy to także ruchu szyfrowanego. Rozwiązanie
Cisco potrafi wykrywać wektory ataku w ruchu szyfrowanym bez konieczności jego
wcześniejszego odszyfrowywania. Rozwiązanie to wykorzystuje funkcję uczenia
maszynowego do rozpoznawania zainfekowanego ruchu, dzięki czemu może podjąć
natychmiastowe działania.

Zrozumienie
stanu sieci jest
koniecznością,
zdolność do jego
zmiany to inna
kwestia.

 . Automatyzacja prowadząca do uproszczenia sieci: Rozbudowa sieci może
3
nadmiernie zwiększyć jej złożoność. Automatyzacja sieci gotowej na cyfryzację, takiej jak
oferowana przez Cisco, rozwiązuje ten problem. Zespoły operacyjne mogą łatwo wdrożyć
automatyzację zapewniającą pełny wgląd w informacje i kontrolę oraz eliminującą
pracochłonne zadania.
 . Podejście oparte na architekturze: Istnieją dwa sposoby tworzenia sieci: pierwszy
4
polega na zgromadzeniu produktów punktowych. W takim przypadku decyzje są
podejmowane na podstawie kalkulacji kosztów lub przekonań dotyczących najlepszych
rozwiązań. Drugi sposób to podejście oparte na architekturze. Mimo że produkty
punktowe mogą początkowo wydawać się tańsze, stwarzają wiele problemów, takich jak
brak integracji pomiędzy urządzeniami, oddzielne interfejsy zarządzania, trudność we
wprowadzaniu polityk zarządzania i bezpieczeństwa w całej sieci oraz niewielka wydajność
spowodowana korzystaniem z przeciętnej jakości komponentów. Architektura to jeden
zintegrowany system oferujący spójne funkcje, bezpieczeństwo i niezawodność, począwszy
od urządzenia końcowego aż po chmurę. Architektura umożliwia także skalowanie w miarę
rozwoju firmy.
 . Całkowity koszt posiadania: Podczas wyboru rozwiązań sieciowych należy brać pod
5
uwagę więcej niż tylko koszty początkowe. Niskie koszty początkowe mogą być zwodnicze,
dlatego nie należy zapominać o innych aspektach, takich jak ręczna obsługa, zakres
funkcji rozwiązania oraz ilość czasu przeznaczanego na uruchamianie nowego sprzętu
w celu zrekompensowania braku możliwości skalowania. W dłuższej perspektywie może
to oznaczać wyższe koszty. Sieć gotowa na cyfryzację, taka jak oferowana przez Cisco,
w dłuższej perspektywie kosztuje mniej oraz oferuje pełny zakres funkcji, otwartość,
programowalność, wgląd w informacje, uczenie maszynowe i bezpieczeństwo. Wszystko
to jest dostępne w ramach innowacyjnej platformy, która ułatwi pracę działowi IT. Warto
zauważyć, że podejście oparte na architekturze wymaga, by dostawca oferował szeroką
gamę produktów. W przeciwnym razie firmy będą musiały łączyć komponenty od różnych
dostawców. Cisco opracowuje oprogramowanie oraz sprzęt, które współdziałają ze sobą, co
poprawia automatyzację i bezpieczeństwo oraz zapewnia spójność usług sieciowych.
 . Głęboki wgląd z wykorzystaniem uczenia maszynowego, aby zoptymalizować
6
wydajność: Zrozumienie stanu sieci jest koniecznością, zdolność do jego zmiany to inna
kwestia. Sieć gotowa na cyfryzację, taka jak oferowana przez Cisco, powinna realizować
obie te funkcje. Ponadto powinna wykorzystywać uczenie maszynowe do autonomicznego
monitorowania warunków i reagowania na nie, co gwarantuje optymalną wydajność.
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 . Otwarta i programowalna: Innowacyjne sieci oferowane przez Cisco są zaprojektowane
7
z myślą o zgodności z bardzo wieloma standardami i protokołami. Tego rodzaju otwarte
podejście zdecydowanie zwiększa elastyczność i zakres wykorzystania współczesnych sieci
oraz otwiera je na programowanie w celu dostosowania do unikatowych potrzeb firmy.

ZK Research
uważa, że przejście
na infrastrukturę
skupioną wokół
sieci sprawia,
że sieć nie jest
towarem.

8. Zaufanie: Cisco to dostawca rozwiązań z długą historią dotrzymywania swych obietnic.
W ciągu swojego istnienia firma Cisco pomogła klientom przejść przez wiele złożonych
procesów transformacji. Transformacja cyfrowa to skomplikowane przedsięwzięcie
o dużym ryzyku. Gotowe na cyfryzację sieci Cisco, opierające się na wielu dziesięcioleciach
budowania zaufania, stanowią kompleksowe rozwiązania, na których mogą polegać różnej
wielkości firmy z każdej branży i z dowolnego regionu podczas procesu transformacji
cyfrowej.
 . Historia innowacji: Cisco może poszczycić się wieloma dziesięcioleciami wprowadzania
9
innowacji w branży sieciowej. Poszukaj podobnego dostawcy — takiego, który był
obecny na rynku u początków Internetu i skutecznie przeszedł przez wiele późniejszych
zmian, począwszy od pojawienia się serwisów Web 2.0 aż po opracowanie rewolucyjnych
technologii chmurowych.
 0. Bogaty pakiet usług: Firmy stają się organizacjami cyfrowymi, aby zrealizować cele
1
biznesowe. Często dysponują one odpowiednią technologią, ale brakuje im umiejętności
niezbędnych do właściwego wdrożenia odpowiadającego potrzebom biznesowym.
Aby zapewnić klientom sukces, dostawcy powinni oferować im bogaty pakiet usług.
Zapewnienie świetnej technologii to konieczność, ale dostawcy powinni także oferować
pomoc w postaci następujących usług, aby umożliwić organizacjom rozwiązywanie
problemów dotyczących złożoności i bezpieczeństwa oraz uzyskiwanie pożądanych
wyników biznesowych:
	a. Usługi profesjonalne przed wdrożeniem (m.in. oceny) służące jako zapewnienie, że
firma kupuje właściwą infrastrukturę, oraz usługi planowania pomocne w opracowaniu
planu modernizacji sieci w dogodnym tempie.
	b. Techniczne usługi wdrożeniowe umożliwiające eliminację braków umiejętności
technicznych w firmie, co gwarantuje zarówno optymalne działanie, jak
i bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej.
	c. Usługi po wdrożeniu obejmujące utrzymanie i regularne oceny, co zapewnia rozwój
sieci i jej aktualność zgodnie ze zmianami w firmie.
Opinie dotyczące kosztów
Wśród obserwatorów branży toczy się obecnie dyskusja, czy sieć stała się towarem. ZK
Research uważa, że przejście na infrastrukturę skupioną wokół sieci sprawia, że sieć nie jest
towarem. IoT, technologie chmurowe i mobilne sprawiły, że sieć ma obecnie większe znaczenie
niż dekadę temu. Dostawcy tanich rozwiązań mogą początkowo wydawać się atrakcyjni, ale
często kończy się to koniecznością wymiany ich produktów na inne rozwiązania.
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Ilustracja 6 pokazuje, że dostawca sieci oferujący zintegrowane funkcje zapewnia
znacznie korzystniejszy łączny koszt posiadania w okresie wieloletnim, ponieważ umożliwia
aktywowanie nowych usług bez dodawania kolejnych urządzeń lub uaktualniania sieci.

CZĘŚĆ IV: ANALIZY WDROŻENIA
Analiza wdrożenia 1
Duży bank globalny dysponujący wieloma bankomatami i oddziałami szukał nowej sieci
umożliwiającej realizację następujących celów biznesowych:
 bniżenie kosztów nieruchomości poprzez zwiększenie zagęszczenia pracowników
O
wgłównych budynkach biurowych i możliwość łatwiejszego przemieszczania pracowników
pomiędzy działami.
 bniżenie kosztów połączeń przypadających na jednego użytkownika przy użyciu
O
bezpiecznego programu „Bring Your Own Device” (BYOD).
 możliwienie pracownikom korzystania z rozwiązań mobilnych dzięki sieci Wi-Fi
U
obejmującej całą organizację w celu poprawy wykorzystania przestrzeni i ułatwienia
pracownikom współpracy.
 większenie bezpieczeństwa poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się
Z
zaawansowanych zagrożeń i blokowanie nieuprawnionego dostępu zdalnego.
Bank szukał sieci oferującej ujednolicony dostęp przewodowy/bezprzewodowy
i mikrosegmentację. Bez ujednoliconego dostępu sieci przewodowe i bezprzewodowe
trzeba zabezpieczać niezależnie. Często zdarza się obecnie, że goście w firmie napotykają
Ilustracja 6: Przyszłe konsekwencje finansowe dzisiejszych decyzji
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odmowę dostępu do sieci bezprzewodowej, ale jednocześnie sieć przewodowa nie blokuje
dostępu osobom nieuprawnionym. W przypadku banku może to prowadzić do ujawnienia
najważniejszych informacji. Mikrosegmentacja dzieli sieć na odrębne, bezpieczne strefy,
co pozwala na rozdzielenie ruchu z urządzeń IoT, generowanego przez gości oraz ruchu
z bankomatów.
Bank przeanalizował ofertę wszystkich dużych dostawców sieci. Trzech z nich (m.in.
Cisco) zadeklarowało, że jest w stanie spełnić wymagania banku. Jeden z dostawców zalecił
skorzystanie na potrzeby mikrosegmentacji z list kontroli dostępu (ACL) opartych na grupach.
Jednakże mimo że ich zastosowanie jest możliwe, wymaga to ogromnych nakładów pracy
ręcznej i proces ten nie jest zautomatyzowany. Zastosowanie ACL wiąże się z koniecznością
przeprogramowania sieci po każdym przeniesieniu urządzenia. Inny dostawa stwierdził, że jego
opłaty są o 50% niższe niż początkowe koszty Cisco, ale nie był w stanie zaoferować funkcji
niezbędnych do zapewnienia sieci o wysokiej wydajności.
Ostatecznie bank wybrał rozwiązanie Cisco, ponieważ oferowało następujące unikatowe
funkcjonalności:
 ysoka wydajność przy wysokim natężeniu: Łatwo utrzymać wysoką wydajność, gdy
W
sieć jest wykorzystywana niezbyt intensywnie, ale w przypadku znacznego natężenia ilości
urządzeń bywa to trudne. Cisco oferuje najlepszą w swojej klasie sieć Wi-Fi Gigabit 802.11ac
Wave 2, która działa z szybkością liczoną w gigabitach. Mimo że podobną deklarację
może złożyć wielu dostawców, rozwiązanie Cisco oferuje także funkcję adaptacyjnego
zarządzania wydajnością bezprzewodową w sieciach z autonomiczną optymalizacją.
 egmentacja urządzeń i aplikacji na poziomie przewodowym i bezprzewodowym:
S
Cisco oferuje funkcję o nazwie TrustSec pozwalającą na zastosowanie mikrosegmentacji
w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. Jednolite polityki obejmujące oba typy sieci
oszczędzają czas, zapewniają zgodność i zmniejszają zagrożenie spowodowane złośliwym
oprogramowaniem i naruszeniem bezpieczeństwa danych.
 automatyzowana optymalizacja środowiska użytkownika: Cisco i Apple ogłosiły
Z
niedawno nawiązanie współpracy, w ramach której obie firmy wspólnie opracowały
funkcję o nazwie Fast Lane. Funkcja ta automatycznie hierarchizuje aplikacje biznesowe
i optymalizuje środowisko sieci Wi-Fi pod kątem iPhone’ów i iPadów połączonych z sieciami
Cisco. Zapewnia to najlepszą obsługę dla użytkowników mobilnych.
Tanie rozwiązania początkowo wydawały się bankowi atrakcyjne, ale ostatecznie taka
sieć w okresie wielu lat okazałaby się droższa, a ponadto brakowałoby jej zintegrowanych
zabezpieczeń i optymalizacji środowiska użytkownika na poziomie, jaki oferuje Cisco.
Analiza wdrożenia 2
Rozwijająca się sieć luksusowych hoteli szukała rozwiązania do obsługi jej przewodowej
i bezprzewodowej sieci kampusowej. Goście hotelowi oczekiwali bezproblemowej obsługi
i nie zawahaliby się przed publikacją negatywnych opinii w Internecie, co bezpośrednio
prowadziłoby do osłabienia marki i utraty przychodów. Był to główny powód, dla którego
sieć hoteli przywiązywała tak wielką wagę do wysokich standardów technologicznych.
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Poszukując wyższych zysków, klient wybrał do porównania rozwiązanie Cisco oparte
na opracowanej przez tę firmę technologii Digital Network Architecture oraz alternatywną
architekturę optycznej sieci kampusowej. Ponieważ klient zwracał uwagę na koszty, drugi
dostawca wprowadził nową, tańszą gigabitową pasywną sieć optyczną (GPON), która miała
zastąpić sieć Ethernet. Przekonywał on, że sieć GPON zastąpi Ethernet w ciągu dwóch lat.
(Uwaga: sieć Ethernet, stanowiąca standard od dziesięcioleci, jest obsługiwana przez wszystkich
popularnych dostawców sieci. ZK Research uważa, że w przewidywalnej przyszłości Ethernet
pozostanie dominującym protokołem sieciowym 2. warstwy).
Sieć hoteli przeprowadziła szeroko zakrojone analizy, aby poznać pełne koszty obsługi obu
rozwiązań, w wyniku czego ujawniła następujące wady taniego rozwiązania:
 rak możliwości segmentacji sieci
B
Brak zintegrowanych zabezpieczeń
Brak zasilania Power over Ethernet (PoE)
Konieczność poprowadzenia osobnego okablowania światłowodowego do każdego pokoju
Przywiązanie klienta do jednego konkretnego dostawcy i technologii ze względu na brak
standardów zgodnych z siecią GPON
Nadmiernie złożone środowisko wynikające z konieczności zatrudnienia innych dostawców
sieci oferujących wymagane funkcje
Rozwiązanie Cisco oparte na architekturze DNA obejmuje wszystkie funkcje wymagane przez
hotel, takie jak segmentacja, egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, PoE i bezprzewodowy
roaming LAN (WLAN). Ponadto architektura DNA pozwala na automatyzację operacji sieciowych
i przejście do modelu proaktywnego zarządzania z wykorzystaniem analityki. Przedstawiciele
sieci hoteli stwierdzili, że rozwiązanie Cisco oferuje niezbędne funkcje oraz niższe całkowite
koszty posiadania w okresie wieloletnim.

CZĘŚĆ V: PODSUMOWANIE I ZALECENIA
Sieć to podstawa transformacji cyfrowej, stanowiąca fundament gotowości na cyfryzację,
który umożliwi firmie dalsze działanie w niepewnej przyszłości. Z tego względu decyzje
dotyczące sieci mają fundamentalne znaczenie.
Firma ZK Research od lat obserwuje procesy podejmowania decyzji zakupowych w wielu
firmach: niektóre okazały się pomyślne, inne nie. Na tej podstawie opracowaliśmy poniższe
rekomendacje, aby decyzje dotyczące wyboru sieci gotowej na cyfryzację opierały się na wiedzy
uzyskanej na podstawie faktów i logicznym osądzie.
 ceń planowany zakup z uwzględnieniem długoterminowych całkowitych kosztów
O
posiadania, a nie tylko nakładów inwestycyjnych związanych z nabyciem rozwiązania.
Od lat firmy wpadają w pułapkę związaną ze skupianiem się na początkowych kosztach
rozwiązania, bez uwzględniania perspektywy długoterminowej. Jeśli zechcesz zaoszczędzić
w początkowej fazie, prawdopodobnie później wydasz jeszcze więcej. A zatem zwracaj
uwagę na całkowity koszt posiadania w dłuższym okresie wszystkich rozważanych
rozwiązań i wybierz to, które w ostatecznym rozrachunku najbardziej się opłaci. Myśl
w perspektywie lat, a nie miesięcy. Uwzględnij wszystkie aspekty posiadania: utrzymanie,
zarządzanie, koszty zatrudnienia pracowników, przestoje i uaktualnienia.
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 rzejdź na system sieciowy oparty o intencje. Sieć gotowa na cyfryzację uwzględnia
P
intencję i kontekst, dlatego nieustannie uczy się i dostosowuje. System sieciowy oparty
o intencje staje się elastyczną platformą stymulującą innowacje w kluczowych procesach
biznesowych. Sieć oparta o intencje i przygotowana na cyfryzację po prostu działa.
Automatyzuj wszystko. Zadania wykonywane ręcznie powinny przejść do historii. Szukaj
możliwości automatyzowania wszystkich czynności związanych z siecią. Spowoduje to
zwolnienie zasobów, które można wykorzystać do realizacji innych ważnych priorytetów
biznesowych.
Analizuj wszystko. Nowe rozwiązanie musi oferować kompleksową analitykę oraz wgląd
w każdy aspekt sieci i działalności. Dzięki temu zyskasz wgląd we wzorce zachowań
użytkowników, użycia aplikacji, wykorzystania klientów i wszystkich urządzeń połączonych
z siecią. Celem jest optymalizacja operacji i zapewnienie, że wszystko działa zgodnie
z oczekiwaniami. Zachowaj czujność.
 ybierz dostawcę oferującego pełny zestaw usług na każdym etapie cyklu
W
użytkowania. Obsługa sieci gotowej na cyfryzację wymaga nowych umiejętności
i procesów, innych niż te potrzebne w przypadku starszej sieci. Rozszerz obecne
umiejętności zespołu ds. inżynierii sieci, korzystając z oferowanych przez dostawcę usług
obejmujących cały cykl użytkowania. Powinny one uwzględniać wiedzę wymaganą
na każdym etapie cyklu użytkowania sieci: przed wdrożeniem, podczas wdrożenia i po
wdrożeniu. Może to przesądzić o szybkim i skutecznym wdrożeniu, które nie musi już
ciągnąć się w nieskończoność, aby dział IT zdążył nabyć umiejętności wymaganych do
obsługi nowych standardów.
 ie daj się zwieść tanim dostawcom. Wielu dostawców sieci oferuje rozwiązania
N
po wyjątkowo niskich cenach, twierdząc, że sieć stała się towarem. Jednak fakty nie
potwierdzają tego twierdzenia, a wartość strategiczna sieci rośnie. Klient otrzymuje tylko
takie funkcje, za jakie zapłacił, a brak dodatkowych, użytecznych funkcji może wyrządzić
firmie długotrwałe szkody.
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 otraktuj sieć jako platformę do transformacji cyfrowej. Jeśli przeprowadzasz
P
transformację firmy, sieć gotowa na cyfryzację będzie służyć jako punkt podparcia dla
całej firmy. Dlatego tak ważne jest, aby dokonać właściwego wyboru. W przeciwnym
wypadku możesz opóźnić rozwój firmy o wiele lat, czego konsekwencją będzie utrata
klientów, zmniejszenie udziału w rynku i likwidacja miejsc pracy (niewykluczone, że również
Twojego). A przecież chcesz utrzymać się na rynku przez wiele lat, dlatego starannie
przemyśl swoją decyzję. Wybierz dostawcę, który będzie w elastyczny sposób przekształcać
Twoje operacje biznesowe zgodnie ze strategicznymi potrzebami Twojej firmy.
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