Rozwój środowisk hybrydowych
Przyspieszenie transformacji cyfrowej

ibm.com/ibmcai | ibmcai.com

Chmura hybrydowa stała się standardowym
rozwiązaniem w środowiskach
informatycznych.
Dwie trzecie przedsiębiorstw, które połączyły
swoje infrastruktury tradycyjne z chmurowymi,
już odczuwa korzyści, które daje nowe
środowisko hybrydowe. Najlepsze z tych
przedsiębiorstw idą dalej: wykorzystują chmurę
hybrydową do transformacji cyfrowej, aby
osiągnąć więcej niż tylko redukcję kosztów
i wzrost produktywności.
Ponadto dzięki chmurze hybrydowej
wprowadzają nowoczesne inicjatywy, takie
jak internet rzeczy (IoT) i przetwarzanie
kognitywne, aby rewolucjonizować swoje
branże i zdobywać nowe rynki.
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Środowisko hybrydowe to teraz norma
Trzy czwarte przedsiębiorstw korzysta już w jakimś
stopniu z chmury.1 Nie oznacza to jednak, że porzucają
swoje tradycyjne systemy informatyczne. Nasza ankieta
przeprowadzona wśród 500 osób odpowiedzialnych za
informatykę w przedsiębiorstwach na całym świecie
pokazała, że organizacje w coraz większym stopniu integrują
zasoby chmurowe z tradycyjnymi zasobami informatycznymi,
aby lepiej obsługiwać dynamiczne potrzeby i konkretne
priorytety biznesowe.2
W niektórych firmach wprowadzenie chmury hybrydowej
ma charakter strategiczny i towarzyszy mu wszechstronne,
dobrze skoordynowane zarządzanie środowiskiem
hybrydowym. Inne firmy korzystają z rozwiązań hybrydowych
w wyniku organicznego rozwoju swojej infrastruktury
informatycznej, często bez przemyślanej strategii ani
kompleksowej kontroli nad całym swoim mieszanym
środowiskiem.
Większość przedsiębiorstw wprowadzających chmurę
hybrydową – bez względu na to, w jaki sposób – uważa,
że do niej należy przyszłość. Siedemdziesiąt procent z
nich stwierdza, że już zawsze będzie korzystać z połączenia
tradycyjnych i chmurowych zasobów informatycznych.
Proporcje tego połączenia będą się zmieniać wraz z coraz
większym wykorzystaniem chmury prywatnej i publicznej
do zarządzania dynamicznymi i coraz bardziej cyfrowymi
priorytetami biznesowymi.
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Rys. 1. Skład środowiska hybrydowego zmienia się wraz ze wzrostem
wykorzystania chmury.
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przedsiębiorstw stwierdza, że już
zawsze będzie korzystać z połączenia
tradycyjnych i chmurowych zasobów
informatycznych.

Informacje o badaniu

Informacje o IBM Center for Applied Insights

Aby dowiedzieć się, jak przedsiębiorstwa korzystają z chmury
hybrydowej, jednostka IBM Center for Applied Insights
przeprowadziła ankietę wśród 500 osób odpowiedzialnych
za informatykę z całego świata. Badanie było skupione na
przedsiębiorstwach, które wdrożyły już środowiska
hybrydowe. Prawie trzy czwarte ankietowanych pracuje w
dużych firmach zatrudniających ponad 1000 osób.
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Kraje rozwinięte, w których prowadzono badanie, to USA,
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Dania, Finlandia, Norwegia,
Szwecja, Japonia i Australia. Kraje rozwijające się, w których
prowadzono badanie, to Chiny, Indie i Brazylia. Wyniki
obliczono z użyciem wag odpowiadających łącznym wydatkom
na informatykę w poszczególnych krajach wg szacunków IBM.

Jednostka badawcza IBM Center for Applied Insights promuje
nowe sposoby myślenia, pracy i zarządzania. Prowadzone
przez nią badania empiryczne pozwalają uzyskać praktyczną
wiedzę i argumenty, których potrzebują liderzy zmian.
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Cel: przewaga nad konkurencją

Wyniki naszego badania pokazują, że celem numer jeden
jest zwiększenie produktywności – przedsiębiorstwa chcą
przenieść niektóre zasoby i zarządzanie nimi do chmury, aby
uprościć swoje środowisko. Na drugim miejscu, z niewielką
różnicą głosów, jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie
ryzyka – elastyczność środowiska hybrydowego pozwala
wybrać, które zadania i dane przenieść do chmury, a które
utrzymywać lokalnie. Następne dwa cele wprowadzenia
środowiska hybrydowego to redukcja kosztów przez
zastąpienie stałych zasobów IT usługami chmurowymi
kupowanymi w miarę potrzeb oraz skalowalność pomagająca
poradzić sobie z dynamicznie zmieniającymi się
obciążeniami.
Aby zbadać różne podejścia do chmury hybrydowej i korzyści
z nich, pogrupowaliśmy przedsiębiorstwa według dojrzałości
metod zarządzania środowiskiem hybrydowym i
deklarowanej przewagi nad konkurencją uzyskanej dzięki
chmurze hybrydowej:
Liderzy uzyskują przewagę nad konkurencją dzięki
chmurze hybrydowej i zarządzają swoimi środowiskami w
zintegrowany i wszechstronny sposób zapewniający dobrą
widoczność i kontrolę (np. za pomocą pojedynczego panelu).
Aspirujący to przedsiębiorstwa, które dążą do zdobycia
przewagi nad konkurencją, ale jeszcze nie zarządzają
swoim środowiskiem hybrydowym w jednolity sposób.
Nadganiający to przedsiębiorstwa, które jeszcze nie
korzystają z chmury hybrydowej w celu uzyskania
przewagi nad konkurencją i są na wczesnym etapie
zapewniania zintegrowanej kontroli nad swoim
środowiskiem hybrydowym.
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chmurę hybrydową i jaki ma ona wpływ na wyniki
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Rysunek 2. Liderzy wdrożyli kompleksowe zarządzanie środowiskiem
hybrydowym i deklarują uzyskanie przewagi nad konkurencją.
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Liderów twierdzi, że chmura hybrydowa
daje im większy zwrot z inwestycji
(ROI) niż środowisko całkowicie
tradycyjne lub całkowicie chmurowe.
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Budowanie cyfrowej przyszłości
Jak Liderzy uzyskują przewagę nad konkurencją, używając
środowiska hybrydowego? Po pierwsze chmura hybrydowa
daje im korzyści podstawowe – wzrost efektywności i
produktywności, w tym obniżenie kosztów i maksymalizację
wartości posiadanej już infrastruktury – lepsze niż w
innych przedsiębiorstwach.
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Rysunek 3. Chmura hybrydowa zapewnia korzyści na każdym etapie transformacji cyfrowej.
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Ponadto Liderzy skuteczniej używają chmury hybrydowej do
rozwijania cyfrowych aspektów biznesu, w tym tworzenia
innowacyjnych produktów i usług oraz opanowywania
nowych rynków. Liderzy najbardziej wyprzedzają resztę
przedsiębiorstw w wykorzystaniu chmury hybrydowej na
potrzeby nowoczesnych inicjatyw, takich jak przetwarzanie
kognitywne czy internet rzeczy, które mogą tworzyć nowe
rynki cyfrowe i modele biznesowe.

Biorąc pod uwagę ich lepsze wyniki biznesowe, nie będzie
zaskakujące to, że prawie 9 na 10 Liderów uważa, że
chmura hybrydowa ma kluczowe znaczenie dla ich strategii
i sukcesu. Liderzy wykorzystują chmurę hybrydową jako
siłę napędową transformacji cyfrowej – 85% twierdzi, że
przejście do środowiska hybrydowego przyspiesza u nich
transformację cyfrową.
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Poprawa efektywności i
produktywności
Choć wszystkie przedsiębiorstwa wdrażające środowisko
hybrydowe mają podobne cele podstawowe, Liderzy
deklarują wyższy zwrot z inwestycji. Znakomicie
wykorzystują chmurę hybrydową do poprawiania
efektywności i produktywności – 8 na 10 spośród tych
przedsiębiorstw osiąga ten cel.
Chmura pomaga Liderom zmniejszyć wydatki przez
zastąpienie stałych kosztów elastycznym modelem płatności
wg faktycznego zużycia. Chmura to również skalowalność
– elastyczna moc obliczeniowa odpowiadająca
dynamicznym potrzebom.
Hybrydowość z kolei oznacza, że przedsiębiorstwa mogą
wybierać, kiedy korzystać z chmury, a kiedy zachować
swoją tradycyjną infrastrukturę IT. Oznacza to dostęp do
optymalnej funkcjonalności przy spełnieniu wymagań
dotyczących szybkości, elastyczności, niezawodności
i bezpieczeństwa, a także wymagań prawnych.
Liderzy mają prawie dwukrotnie większe szanse na
maksymalizację wartości już posiadanych zasobów
informatycznych dzięki wykorzystaniu wcześniejszych
systemów w kontekście hybrydowym. Połączenie
tradycyjnych zasobów informatycznych z chmurą pozwala
przedsiębiorstwom zwiększyć produktywność dzięki
standaryzacji i rozwiązaniom samoobsługowym oraz
zoptymalizować procesy biznesowe w całym łańcuchu
wartości.

Szybsze wdrożenie i jednocześnie niższe koszty
Norweska firma Cxense ASA, która ma oddziały w
różnych krajach, dostarcza technologię analizy danych na
żywo, zarządzania danymi i personalizacji dla ponad
6000 serwisów WWW z różnych branż. Aby rozwinąć się
na skalę globalną, firma Cxense potrzebowała platformy
informatycznej, którą można sprawnie skalować, dbając
jednocześnie o bezpieczeństwo danych klientów.
Firma Cxense wdrożyła chmurę hybrydową, która
umożliwiła korzystanie z kolejnych centrów przetwarzania
danych w Europie i Japonii oraz zapewniła elastyczność
umożliwiającą szybkie i łatwe zaspokojenie rosnących
potrzeb.
Przyspieszyło to wdrożenia o 98% – czas udostępniania
zasobów skrócił się z trzech miesięcy do niecałego dnia.
Pozwoliło to firmie Cxence rozwijać się globalnie i działać
sprawniej.3

85%

Liderów redukuje koszty dzięki
chmurze hybrydowej.
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Rysunek 4. Liderzy wyprzedzają inne przedsiębiorstwa używające chmury hybrydowej pod względem efektywności i produktywności.

“Największą korzyścią ze
środowiska hybrydowego
jest to, że nasz personel nie
musi zajmować się cały czas
monitorowaniem naszego
środowiska i ma czas na
robienie innych rzeczy”
– dyrektor ds. informatycznych, sektor finansowy
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Wsparcie cyfryzacji
biznesu
Liderzy nie spoczywają na laurach. Wykorzystują chmurę
hybrydową do strategicznego rozwijania i przekształcania
swojej działalności.
Cyfrowe modele biznesowe zmieniają wszystkie branże i
wiele przedsiębiorstw stara się dotrzeć do nowych klientów
za pośrednictwem stron WWW oraz urządzeń mobilnych i
innych. Liderzy doceniają znaczenie tych nowych kanałów
i czterokrotnie częściej niż Nadganiający za pomocą chmury
hybrydowej oferują nowe usługi cyfrowe zwiększające
wartość i zwiększające komfort użytkowników różnych
platform.
Aż 82% Liderów używa chmury hybrydowej, aby przyspieszyć
tworzenie innowacyjnych produktów i usług, często
wykorzystując aplikacyjne interfejsy programistyczne (API)
jako elementy składowe. Chmura hybrydowa może też
przyspieszyć proces innowacji przez usprawnianie pracy.
Weźmy jako przykład tworzenie innowacyjnego rozwiązania
do monitorowania pracy serca. Tradycyjnie pacjenci
noszą urządzenia monitorujące, które zbierają dane, a
dane te są analizowane dopiero po odczytaniu ich z
urządzenia podczas wizyty u lekarza. W środowisku
hybrydowym nowe urządzenia i aplikacje monitorujące
mogą przesyłać dane do chmury na bieżąco, dzięki czemu
kardiolog szybciej wykryje potencjalne problemy.

4 razy

Liderzy
częściej używają
chmury hybrydowej do wprowadzania
nowych usług cyfrowych.

Liderzy używają chmury hybrydowej również do poszerzania
rynków zbytu. Ponad trzy czwarte twierdzi, że chmura
hybrydowa umożliwia im wejście na nowe rynki i dotarcie
do nowych segmentów klientów oraz pozwala szybko
reagować na zmiany potrzeb klientów. Ponadto prawie
ośmiu na dziesięciu Liderów twierdzi, że chmura hybrydowa
pomaga im rozwijać ich ekosystem.
Wiele z tych korzyści zapewnia chmura w ogólności, jednak
środowiska hybrydowe oferują dodatkową elastyczność.
Czasem bardzo wrażliwe dane muszą być przechowywane
na własnej infrastrukturze ze względu na bezpieczeństwo
lub wymagania prawne – w szczególności dotyczy branż
objętych ścisłymi regulacjami. W innych przypadkach
posiadane wcześniejsze systemy mogą oferować usługi,
które trudno jest powielić.

Przygoda z cyfrową rozrywką
Słynny Teatr Maryjski z Rosji chciał dotrzeć do globalnej
widowni, transmitując na żywo przez Internet opery,
balety i koncerty orkiestrowe. Kluczowe znaczenie miała
jakość transmisji.
Dzięki połączeniu dotychczasowej infrastruktury ze
skalowalnym i wydajnym rozwiązaniem chmurowym
teatrowi udało się dotrzeć do nowej widowni i poradzić
sobie ze zmienną liczbą widzów na swojej platformie
streamingowej.
Wdrożenie chmury hybrydowej pozwoliło teatrowi
obniżyć wydatki o 20 000 USD, zwiększyć wydajność
o 30% i przyspieszyć wdrażanie infrastruktury o 99%.4
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Rysunek 5. Liderzy wyprzedzają inne przedsiębiorstwa używające chmury hybrydowej pod względem wzrostu i zdobywania nowych rynków.

“Największą zaletą
środowiska hybrydowego
jest to, że wszystkie nasze
plany biznesowe są
realizowane w jednym
środowisku”
– dyrektor ds. informatyki, artykuły konsumpcyjne
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Pobudzanie nowoczesnych
inicjatyw
Liderzy patrzą w przyszłość i używają chmury hybrydowej
do wprowadzania nowoczesnych inicjatyw wzbogacających
i wyróżniających ich ofertę. Te pionierskie inicjatywy
pozwalają wykorzystać nowe możliwości biznesowe
dzięki najnowszym technologiom.
Internet rzeczy to szansa na duży wzrost dla
wielu przedsiębiorstw z rozmaitych branż i
obszar, w którym Liderzy prawie dwa razy
częściej korzystają z chmury hybrydowej. Niezależnie od
tego, czy chodzi o podłączanie do Internetu inteligentnych
zegarków, inteligentnych samochodów czy inteligentnych
domów, elastyczność chmury hybrydowej pozwala robić
to bezproblemowo, a wyniki analizy danych udostępniać
klientom i partnerom w czasie rzeczywistym.

Inteligentne dane w domach i firmach
Firma Shaspa, czołowy globalny dostawca rozwiązań
inteligentnych dla domów i biur, zbiera dane z czujników
w budynkach mieszkalnych i biznesowych. Złożona
analiza tych danych wymaga bezproblemowego
przechowywania i przetwarzania tych danych.
Firma Shaspa stworzyła działającą w chmurze hybrydowej
platformę internetu rzeczy na potrzeby podłączenia i
kontroli różnych środowisk, która jest połączona z
systemami automatyzacji budynków, urządzeniami
gospodarstwa domowego i platformami mobilnymi setek
globalnych producentów.
Dzięki temu Shaspa może realizować w czasie
rzeczywistym inteligentną analizę danych i automatyzację
pozwalającą zapewnić optymalne warunki mieszkania i
pracy przy jednoczesnej redukcji kosztów.5

Przetwarzanie poznawcze – w tej dziedzinie
Liderzy wyróżniają się bardzo mocno. Pięć
razy częściej niż Nadganiający korzystają z
możliwości przetwarzania kognitywnego
dzięki chmurze hybrydowej. Są to różne rozwiązania: od
prognostycznej analizy danych przez wspomaganie
procesów decyzyjnych po bardziej zaawansowane funkcje
adaptacyjne i uczenie maszynowe w takich branżach, jak
służba zdrowia, handel czy edukacja.

Stosowanie wyników przetwarzania kognitywnego
Największe fińskie linie lotnicze Finnair postanowiły
podnieść poziom obsługi klienta, oferując nowe usługi
cyfrowe, a jednocześnie zwiększyć przychody i lepiej
zarządzać kosztami.
Skorzystały z elastyczności platformy hybrydowej w celu
zintegrowania nowych usług w chmurze z posiadaną już
infrastrukturą. W ramach transformacji cyfrowej zaczęły
używać funkcji kognitywnych do zwiększenia
produktywności pracowników, umożliwiając im szybsze
reagowanie na potrzeby klientów.
Wdrożenie jest w toku, a Finnair ma nadzieję zwiększyć
swoją efektywność operacyjną, zmniejszyć złożoność i
stworzyć fundament dla następnych inicjatyw.6

5 razy

Liderzy
częściej
korzystają z chmury hybrydowej do
realizacji inicjatyw związanych z
przetwarzaniem kognitywnym.
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Komercjalizacja analizy danych to również
obszar cieszący się rosnącym zainteresowaniem
Liderów. Pozwala przekształcić posiadane
zbiory danych w zasoby biznesowe albo zarabiać
na tych danych dzięki współpracy z partnerami i interakcjom
z klientami. Do takich celów chmurę hybrydową Liderzy
wykorzystują trzy razy częściej niż Nadganiający.

Zrozumieć obraz
Szwajcarska firma nViso stworzyła system rozpoznawania
w czasie rzeczywistym emocji na podstawie obrazu
twarzy ze strumieni wideo z kamer internetowych,
urządzeń mobilnych i kamer w sklepach.
Taki system to możliwość zrewolucjonizowania analizy
nastrojów klientów w handlu detalicznym. Firma nViso
skorzystała z chmury hybrydowej, aby zaoferować nowy
sposób analizy obrazu wideo klientów w czasie
rzeczywistym.

We wszystkich tych nowoczesnych przedsięwzięciach
strategicznych chmura hybrydowa zapewnia łatwiejszy
dostęp do danych i aplikacji oraz lepsze zarządzanie nimi
bez względu na liczbę platform, punktów końcowych i
źródeł danych. Dalsze 40% Liderów planuje inicjatywy w
dziedzinie internetu rzeczy, przetwarzania kognitywnego
i komercjalizacji danych w ciągu najbliższych 3–5 lat, aby
utrzymać przewagę nad innymi przedsiębiorstwami.

Ponieważ rozwiązanie to działa w środowisku hybrydowym,
klienci firmy nViso mogą pracować z danymi swoich klientów
przechowywanymi w dowolnym miejscu i odkrywać związki
fizycznych zachowań klientów z ich zakupami.7

% uzyskujących dzięki chmurze hybrydowej

Nadganiający
Komercjalizacja analizy danych
Przetwarzanie kognitywne
Internet rzeczy

14%
7%
21%

Aspirujący

Liderzy a
Nadganiający

Liderzy

16%

40%

2.9x

15%

36%

5.1x

36%

1.7x

21%

Rysunek 6. Chmura hybrydowa to często czynnik umożliwiający nowoczesne inicjatywy strategiczne Liderów.
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Czemu Liderzy zawdzięczają swoje sukcesy?
Liderzy odnieśli ogromne korzyści dzięki korzystaniu z
chmury hybrydowej, ale nie znaczy to, że uniknęli problemów.
Więcej niż jeden na czterech Liderów stwierdza, że
wyzwaniem jest trudność integracji starszego środowiska
informatycznego ze środowiskiem chmurowym. Czasem
personelowi firmowemu brakuje umiejętności – jeden na
trzech ankietowanych wskazuje to jako duży problem w
swoim przedsiębiorstwie. Kolejnym problemem jest
bezpieczeństwo – przedsiębiorstwa wdrażają chmurę
hybrydową, licząc na jego zwiększenie, ale jest ono też
dla nich największym wyzwaniem.

Przemyślana i wszechstronna strategia
hybrydowa
Liderzy nie pozwalają na przypadkowy rozwój środowiska
hybrydowego. Trzy razy częściej niż Nadganiający mają
ogólnofirmową strategię dotyczącą chmury hybrydowej.
Wiedzą, że poświęcenie uwagi strategii może zwiększyć
korzyści z inwestycji w środowisko hybrydowe. Ich
strategiczne podejście obejmuje też tworzenie i
dostarczanie rozwiązań mobilnych – 83% Liderów stwierdza,
że chmura hybrydowa ma kluczowe znaczenie dla ich
strategii i inicjatyw dotyczących rozwiązań mobilnych.

Liderzy częściej niż pozostałe przedsiębiorstwa wskazują
na złożoność zarządzania i bezpieczeństwo jako problemy.
Ponad trzy czwarte twierdzi, że środowisko hybrydowe
wprowadza większą złożoność zarządzania środowiskiem
informatycznym, a 70% – że stanowi przyczynę obaw o
bezpieczeństwo.
Jak Liderzy radzą sobie z tymi wyzwaniami i wykorzystują
środowiska hybrydowe do uzyskania przewagi nad
konkurencją? Stosują bardzo przemyślane i całościowe
podejście do wdrażania środowisk hybrydowych i
zarządzania nimi.

3 razy

Liderzy
częściej niż inne
przedsiębiorstwa mają ogólnofirmową
strategię dotyczącą środowiska
hybrydowego.
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Środowisko hybrydowe zmienia
kulturę firmy

Zaawansowane zarządzanie
środowiskiem hybrydowym

Liderzy zdają sobie sprawę, że nad złożonością środowisk
hybrydowych można łatwiej zapanować, gdy decyzje
dotyczące IT są podejmowane wspólnie przez kadrę
kierowniczą odpowiadającą za IT i za biznes. W prawie
trzech czwartych przedsiębiorstw będących Liderami
chmura hybrydowa zwiększyła rolę dyrektorów ds.
informatyki jako doradców kierownictwa biznesowego.
Wzmocniła też współpracę wszystkich dyrektorów z
informatykami przy podejmowaniu najważniejszych
decyzji dotyczących IT, które wpływają na cele
biznesowe. Ta bliższa współpraca pozwala też lepiej się
przyjrzeć “szarej strefie IT” (shadow IT) – jest to częsty
problem polegający na tym, że pracownicy używają
aplikacji i usług nieautoryzowanych i niewspieranych
przez dział informatyki. Aż 81% Liderów twierdzi, że
chmura hybrydowa pomaga im zmniejszyć tę szarą strefę.

Wszechstronna
strategia

Liderzy a
Nadganiający

Aspirujący

Liderzy

35%

57%

3.0x

46%

69%

83%

1.8x

Zwiększa współpracę działów
IT i biznesowych

49%

68%

85%

1.7x

Redukuje szarą strefę IT

38%

59%

81%

2.1x

44%

53%

76%

1.7x

47%

59%

73%

1.6x

Ma ogólnofirmową strategię
dotyczącą środowiska
hybrydowego
Uważa, że środowisko hybrydowe
ma kluczowe znaczenie dla
przedsięwzięć mobilnych

Nadganiający

Liderzy wiedzą, że zintegrowane i spójnie zarządzane
środowisko hybrydowe jest kluczem do pokonania
złożoności środowiska informatycznego. Prawie trzy razy
częściej niż Nadganiający używają zaawansowanej
automatyzacji do zarządzania środowiskiem hybrydowym,
w tym do udostępniania i konfigurowania systemów i
aplikacji. Ponadto 2,6 raza częściej stosują mocno
zintegrowane zarządzanie usługami, aby podnieść poziom
jakości i usług. Dominują wśród nich zwolennicy otwartego
podejścia do infrastruktury – 85% twierdzi, że otwarte
standardy i technologie mają kluczowe znaczenie dla
przenośności i współdziałania.

19%

Środowisko hybrydowe
zmienia kulturę firmy

Zwiększa rolę kierownictwa
biznesowego w podejmowaniu
decyzji dotyczących IT
Zwiększa rolę dyrektora ds.
informatyki jako doradcy
działów biznesowych

Rysunek 7. Liderzy są bardziej efektywni dzięki wszechstronnej strategii i współpracy przy podejmowaniu decyzji.
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Liderzy a
Nadganiający

Zaawansowane zarządzanie
środowiskiem hybrydowym

Nadganiający

Aspirujący

Liderzy

Uważa, że technologie otwarte
mają kluczowe znaczenie dla
przenośności i współdziałania

40%

60%

85%

2.1x

Zarządza coraz większą liczbą
platform dzięki chmurze
hybrydowej

50%

65%

84%

1.7x

Mocno zintegrowane
zarządzanie usługami

32%

53%

82%

2.6x

Zarządzanie środowiskiem
hybrydowym przy użyciu
zaawansowanej automatyzacji

26%

51%

76%

2.9x

51%

5.1x

Zarządzanie środowiskiem hybrydowym
przy użyciu analizy danych w czasie
rzeczywistym dostarczającej prognozy
i rekomendacje

10%

21%

Lepsze bezpieczeństwo
i ochrona danych
Chmura hybrydowa pomaga
poprawić dostępność i dostęp
do newralgicznych danych

50%

73%

79%

1.6x

Chmura hybrydowa podnosi
bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko

50%

63%

78%

1.6x

Chmura hybrydowa ułatwia
zapewnianie zgodności
z wymaganiami prawnymi

38%

49%

62%

1.6x

25%

46%

61%

2.4x

Chmura hybrydowa ułatwia
ochronę danych

Rysunek 8. Liderzy stosują bardziej zaawansowane zarządzanie środowiskiem hybrydowym i lepiej radzą sobie z problemami związanymi z bezpieczeństwem.

Podkreślają też znaczenie zaawansowanej analizy danych
w zarządzaniu środowiskiem hybrydowym. Wprawdzie
większość użytkowników chmury hybrydowej korzysta
w jakimś stopniu z analizy danych w czasie rzeczywistym
na potrzeby zarządzania środowiskiem, ale Liderzy ponad
pięć razy częściej niż Nadganiający używają bardziej
zaawansowanych mechanizmów pozwalających
przewidywać możliwe efekty i rekomendujących dalsze
działania.

Lepsze bezpieczeństwo
i ochrona danych
Liderzy częściej niż reszta wskazują na bezpieczeństwo
jako największy przedmiot obaw, ale też częściej niż reszta
radzą sobie dobrze z tym wyzwaniem. 78% Liderów twierdzi,
że chmura hybrydowa podnosi bezpieczeństwo i zmniejsza
ryzyko. Objęcie chmury takimi samymi mechanizmami
zabezpieczeń i sprawdzonymi procedurami, co stosowane
w tradycyjnym środowisku informatycznym, jest jednym ze
sposobów ograniczenia ryzyka w środowisku hybrydowym
i zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji i danych. Innym
jest przypisanie zadań o newralgicznym znaczeniu dla
działalności przedsiębiorstwa do zasobów lokalnych w
celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli nad dostępem
do informacji.

Plan działań Lidera:
Prowadzenie działalności w świecie hybrydowym jest bez wątpienia złożone. Odkrycie, jakie proporcje tradycyjnych
zasobów informatycznych i usług w chmurze będą odpowiadać potrzebom biznesowym, jest trudne. Dzięki doświadczeniom
Liderów wiemy, że migracja do środowiska hybrydowego musi być przemyślana i mieć charakter strategiczny. Przedsiębiorstwa,
które lepiej zarządzają środowiskami hybrydowymi, mogą czerpać większe korzyści ze swoich wcześniejszych inwestycji
informatycznych i szybciej przejść do realizacji przełomowych inicjatyw biznesowych i technologicznych.

Myśl całościowo
Stworzenie wszechstronnej strategii hybrydowej, która
pozwoli korzystać zarówno z wcześniejszych inwestycji w
infrastrukturę, jak i z elastyczności chmury, wymaga
współpracy w obrębie całego przedsiębiorstwa.
• Czy osoby kierujące działami informatyki i działami
biznesowymi wspólnie zajmują się potrzebami
przedsiębiorstwa?
• Czy ze strategii wynikają jasne plany wdrożenia i
integracji środowiska hybrydowego?

Rozwijanie innowacji cyfrowych
Celem powinny być nie tylko podstawowe korzyści, czyli
wzrost efektywności i produktywności, ale również te
większe związane z cyfryzacją biznesu, takie jak
przyspieszenie innowacji i większe zaangażowanie klientów.
• Jak środowisko hybrydowe może pomóc w przyspieszeniu
tworzenia usług cyfrowych zapewniających rozwój firmy?
• Jak przedsiębiorstwo rozwija swój ekosystem partnerów
i klientów?

Przejście od wizji do rzeczywistości
Aby lepiej zarządzać złożonością i bezpieczeństwem
środowiska hybrydowego, należy stosować
zaawansowane technologie.
• Czy analiza danych dostarczająca prognozy i rekomendacje
może pomóc w ulepszaniu działania środowiska
hybrydowego?
• Czy w celu poprawy współdziałania i przenośności w
środowisku hybrydowym używane są technologie otwarte?

Kształtowanie przyszłości
Aby wyróżnić się w swojej branży i zrewolucjonizować
rynek, trzeba pilotować wdrażanie najnowszych
technologii i przedsięwzięć nowej generacji.
• Czy chmura hybrydowa może pomóc w tworzeniu
systemów inteligentnych z technologią kognitywną?
• Czy chmura hybrydowa może pomóc w inicjatywach
dotyczących internetu rzeczy, pozwalających łączyć
urządzenia i dane, aby rozwijać biznes?
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