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W 2016 r. usługi chmury stały się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. 

Równocześnie jednak pojawiła się świadomość, że przejście do chmury nie 

odbywa się z dnia na dzień. Dyrektorzy IT uznają hosting i przechowywanie 

danych w chmurze za priorytet, ale traktują zmianę standardu jako 

stopniowy, wieloletni proces. Zespoły IT również przygotowują się do 

tej zmiany. Poszerzają swoje kompetencje, ustalając nowe priorytety 

szkoleniowe i pozyskując osoby z doświadczeniem w dziedzinie chmury. 

Oto dziesięć trendów, które naszym zdaniem będą dominować  

w 2017 r.

Chmura jako rozwiązanie całościowe 

wciąż będzie popularna wśród  

start-upów i małych firm, ale większe 

przedsiębiorstwa pójdą drogą wolnego, 

lecz konsekwentnego odchodzenia od 

lokalnego magazynowania informacji. 

Organizacje o ustalonej pozycji 

rynkowej będą najczęściej korzystać 

z hybrydowych środowisk danych, 

oprogramowania i infrastruktury. 



Zmiany w profilu kompetencji IT
Wzrost popularności usług chmurowych powoduje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistyczną 

wiedzę w tej dziedzinie. Dlatego dla sektora informatycznego priorytetem stało się kształcenie pod kątem 

chmury zarówno w zakresie rozwiązań sprzętowych, jak i nowych procesów.

Działy IT zmieniają profil swoich kompetencji, żeby móc realizować plany rozwoju technicznego firm. 

Tematyka programów szkoleniowych obejmuje bezpieczeństwo chmury, hostowane bazy danych oraz 

infrastrukturę jako usługę. Menedżerowie IT coraz intensywniej poszukują kandydatów ze znajomością 

DevOps i platform chmurowych, jak AWS, Azure czy Google Cloud. 

Zmieniają się również metody działania IT. Przez długi czas standardem był model kaskadowy stosowany 

z myślą o przewidzianych na wiele lat wdrożeniach lokalnych. Przejście do chmury w zasadzie całkowicie 

rozwiązuje kwestie utrzymywania systemów oraz ich rozbudowy, oferując w zamian elastyczność, dzięki której 

IT może płynnie realizować kolejne projekty. Na przykład hostowane serwery testowe są obecnie postrzegane 

jako zasoby do dyspozycji. W ciągu kilku minut można je uruchomić lub wyłączyć, dzięki czemu nie blokuje się 

przepustowości niezbędnej do prowadzenia ważniejszych w danej chwili projektów.

WIĘCEJ: Nowa rola IT (BetterCloud Monitor)

1

https://www.bettercloud.com/monitor/changing-role-of-it/


Organizacje przechodzą na systemy hybrydowe

Wiele organizacji funkcjonuje w środowisku hybrydowym, łączącym rozwiązania stacjonarne i chmurowe. 

Chmura nie jest już odizolowana od lokalnie przechowywanych danych i infrastruktury lokalnej.

Środowisko hybrydowe jest często wybierane przez tych dyrektorów IT, którzy nie mogą — bądź nie chcą — za 

jednym zamachem przenieść wszystkich zasobów do chmury. Takie podejście niesie jednak ze sobą szereg 

poważnych wyzwań, jak fragmentacja danych między chmurą i serwerami lokalnymi, czy ograniczona 

funkcjonalność niektórych aplikacji (praca tylko w chmurze lub tylko lokalnie). 

W celu zachowania wydajności w środowisku hybrydowym firmy potrzebują rozwiązań uniwersalnych.  

Ten warunek spełnia oprogramowanie hybrydowe, które zapewnia dostęp do danych bez względu na miejsce 

ich przechowywania oraz dowolność wyboru metody implementacji (lokalnie, w chmurze publicznej lub 

pełny hosting). Dodatkowym atutem jest możliwość zainwestowania w jedno rozwiązanie dla całej firmy. 

Użytkownik takiego złożonego środowiska hybrydowego korzysta z niego jak z jednorodnego systemu.  

Dla IT jego zalety sięgają jeszcze dalej, ponieważ oprogramowanie hybrydowe pozostanie użyteczne nawet 

po całkowitym przejściu do chmury.  

WIĘCEJ: Dostawcy dostrzegają zapotrzebowanie na systemy hybrydowe (CIO Dive)
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http://www.ciodive.com/news/slow-services-shift-generates-rise-of-hybrid-cloud/430950/


IT aktywnie współpracuje  
z użytkownikami biznesowymi
Korzystanie przez użytkowników z aplikacji SaaS (oprogramowanie 

jako usługa) stanowi wyzwanie dla IT. Obecnie informatycy starają 

się działać z wyprzedzeniem, zawczasu weryfikując i zabezpieczając 

aplikacje oraz zapewniając pomoc techniczną.

Rozwiązania chmurowe są często wybierane w związku z konkretnymi 

potrzebami biznesowymi i bez wiedzy IT. Może to prowadzić do 

powstawania luk bezpieczeństwa i problemów z licencjami oraz mnożenia 

się aplikacji, do których nie jest oferowana pomoc techniczna. Jednak wraz 

z coraz częstszym traktowaniem chmury jako strategicznego priorytetu 

firm działy IT blisko współpracują z użytkownikami biznesowymi  

i aktywnie sprawdzają popularne aplikacje. Ułatwia to pełną integrację 

rozwiązań SaaS z systemem informatycznym firmy.  Dział IT może łączyć 

aplikacje z odpowiednimi strumieniami danych oraz dostosowywać je do 

wymogów bezpieczeństwa i struktury firmy. 

Korzyści nie ograniczają się do sfery IT, efektem są bowiem 

narzędzia znacznie bardziej przyjazne w obsłudze dla użytkownika. 

Dostawcy tożsamości, jak OneLogin czy Okta, ułatwiają dostęp, 

dział informatyczny firmy zapewnia pomoc techniczną, a aplikacje 

zintegrowane z systemami wewnętrznymi zyskują na funkcjonalności. 

Użytkownicy biznesowi mogą korzystać z wybranego oprogramowania 

bez konieczności obchodzenia polityki firmowej.  

WIĘCEJ: Działy informatyczne coraz skuteczniejsze w konfrontacji z szarą 
strefą IT (ZDNet)
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http://www.zdnet.com/article/half-of-all-cloud-services-outside-of-it-departments-but-it-is-getting-wiser/
http://www.zdnet.com/article/half-of-all-cloud-services-outside-of-it-departments-but-it-is-getting-wiser/


Zarządzanie oprogramowaniem 
ułatwia życie działowi IT i firmie
Oprogramowanie zainstalowane lokalnie jest dla IT sporym wyzwaniem w 

kontekście administrowania zbiorem używanych aplikacji z równoczesnym 

zapewnieniem użytkownikom pewnej elastyczności. Dzięki usługom 

hostowanym informatycy zachowują kontrolę nad oprogramowaniem  

bez konieczności zawężania osobistego wyboru użytkowników.

Jako strażnicy polityki i standardów bezpieczeństwa firmy informatycy 

muszą często ograniczać uprawnienia do pobierania i instalacji aplikacji 

na komputerach stacjonarnych. Wraz z rozpowszechnianiem się 

rozwiązań chmurowych konieczność stosowania takich blokad odchodzi 

do lamusa. Hostowane aplikacje umożliwiają administratorom bieżące 

monitorowanie użytkowania aplikacji i zarządzanie ich funkcjami.  

W ten sposób dział IT jest w stanie szczegółowo kontrolować kwestie 

uwierzytelniania, bezpieczeństwa danych i uprawnień, jednocześnie 

zmniejszając zakres ograniczeń dotykających użytkowników, którzy mają 

dowolność wyboru i personalizacji aplikacji. 

Dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych jest obecnie 

postrzegany jako jeden z głównych czynników wpływających na 

satysfakcję pracownika. Niezależność w doborze oprogramowania 

często pozytywnie wpływa na wydajność i zadowolenie z warunków pracy.  

Organizacje, które przechodzą na aplikacje hostowane, mają większą 

szansę odniesienia sukcesu, ponieważ przyciągają w ten sposób największe 

talenty na rynku.

WIĘCEJ: Bezpieczeństwo oprogramowania jako usługi: jak zrozumieć ten 
rynek (451 Research)
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http://www.adobe.com/content/dam/acom/en/aboutadobe/pdfs/Future-of-Work-2016.pdf
http://www.adobe.com/content/dam/acom/en/aboutadobe/pdfs/Future-of-Work-2016.pdf
https://451research.com/report-long?icid=3880
https://451research.com/report-long?icid=3880


Optymalizacja wewnętrznych 
procesów firmy dzięki 
oprogramowaniu hostowanemu
Dobrze zorganizowana działalność biznesowa wiąże się z ponoszeniem 

znaczących nakładów na oprogramowanie, sprzęt i kadry. 

Szukając sposobów redukcji kosztów i zwiększenia elastyczności, 

przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają się w stronę koncepcji 

oprogramowania jako usługi (SaaS).

Rozbudowane aplikacje wdrożone lokalnie generują wysokie koszty 

operacyjne. Obsługują one szereg procesów, od zarządzania relacjami 

z klientami po planowanie zasobów i zarządzanie kadrami, jednak ich 

implementacja wiąże się z angażowaniem sporych środków finansowych, 

wymaga miesięcy planowania i może potrwać nawet kilka lat. 

Dodatkowym problemem są aktualizacje oprogramowania i zasadniczy 

brak elastyczności biznesowej.

To monolityczne, lokalne środowisko aplikacji ustępuje obecnie miejsca  

oprogramowaniu funkcjonującemu na zasadzie usługi. Hostowane 

produkty firm Concur, Zendesk, NetSuite, Workday czy Tableau pomagają 

w uzyskaniu elastyczności operacyjnej, redukując obciążenia związane  

z implementacją oraz eliminując potrzebę ręcznej konserwacji i aktualizacji 

oprogramowania. Dzięki temu dział IT może poświęcić czas i środki,  

do tej pory przeznaczane na obsługę systemów lokalnych, na zadania 

związane z analizą biznesową i innowacjami.

WIĘCEJ: 
Czy oprogramowanie jako usługa zyska masową popularność w firmach? 
(CIO Dive)  | Business @ Work (Okta)
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http://www.ciodive.com/news/is-saas-ready-to-takeoff-yet/426788/
http://www.ciodive.com/news/is-saas-ready-to-takeoff-yet/426788/
https://www.okta.com/Businesses-At-Work/2016-03/


Stali klienci i adaptacja produktów 
jako główne priorytety
Platformy chmurowe wyeliminowały wiele podstawowych problemów 

związanych z systemami lokalnymi. Idąc za ciosem, dostawcy 

oprogramowania w chmurze zaczęli rozszerzać swoją ofertę znacznie 

poza samą sprzedaż, starając się zapewnić klientom jak najlepsze 

dostosowanie produktu do ich potrzeb i w efekcie korzyści biznesowe. 

W środowisku chmury implementacja oprogramowania wymaga 

niższych początkowych nakładów czasu i środków.  Rozpatrując kwestię 

odnowienia licencji, klienci nie muszą już martwić się o ponoszone z góry 

wysokie koszty. Tym samym na pierwsze miejsce wychodzi satysfakcja  

z użytkowania i wartość biznesowa. 

Zaangażowanie sprzedawcy coraz częściej obejmuje cały okres życia 

produktu. Dostawcy oprogramowania chmurowego pomagają klientowi  

w osiągnięciu długoterminowego sukcesu i starają się pozostawać w bliskim 

kontakcie z jego działami biznesowymi i IT. Oferują szerszy zakres pomocy 

technicznej, bardziej rozbudowane materiały szkoleniowe i gruntowne 

doradztwo w zakresie adaptacji produktu. Ten nowy, rozciągnięty w czasie 

model współpracy jest korzystny dla obu stron: inwestycje przedsiębiorstw 

przekładają się na większe korzyści biznesowe, a dostawcy budują bazę 

stałych, a nie jednorazowych klientów.

WIĘCEJ: Chmura zbliża dostawców do klientów (ZDNet) 
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http://www.zdnet.com/article/with-all-this-cloud-stuff-its-tough-being-an-enterprise-vendor/


Dostawcy usług w chmurze pomagają 
poruszać się w labiryncie regionalnych 
przepisów dotyczących danych
Zmieniające się przepisy prawne regulujące kwestie ochrony danych 

osobowych i właściwych jurysdykcji stanowią znaczące wyzwanie dla firm 

globalnych. Aby mu sprostać, przedsiębiorstwa zwracają się w kierunku 

największych dostawców usług chmurowych.

W 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok 

w sprawie Safe Harbor, co spowodowało konieczność rewizji wielu 

dotychczasowych standardów stosowanych przez firmy międzynarodowe. 

W lipcu 2016 r. w życie weszła Tarcza Prywatności, wymuszając podjęcie 

kolejnych kroków w zakresie danych „podróżujących” przez Atlantyk. 

Spełnianie warunków tych regulacji wymaga sporego wysiłku, dlatego 

firmy szukają pomocy u największych dostawców usług w chmurze. 

Operatorzy chmury działają globalnie i utrzymują regionalne centra 

danych, funkcjonujące zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 

przechowywania informacji. Mają również zespoły zajmujące się 

śledzeniem zmian prawnych i opracowywaniem zawczasu odpowiednich 

rozwiązań, co dla wielu firm byłoby kosztem nie do udźwignięcia. 

Korzystając z usługi chmury, organizacje nie muszą ponosić wysokich 

nakładów na utrzymywanie lokalnych centrów danych i mogą w zamian 

skupić się na rozwijaniu swojej działalności.

WIĘCEJ: Privacy Shield (Fortune) | Operatorzy chmurowi dostosowują się  
do nowych przepisów (CIO)
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https://www.privacyshield.gov/welcome
http://fortune.com/2016/02/29/privacy-shield-details/
http://www.cio.com/article/3115756/cloud-computing/u-s-cloud-vendors-adjust-to-snowden-effect-privacy-shield.html
http://www.cio.com/article/3115756/cloud-computing/u-s-cloud-vendors-adjust-to-snowden-effect-privacy-shield.html


Elastyczna analiza odpowiedzią na problem 
ostatniego ogniwa w łańcuchu Internetu rzeczy
Dzięki możliwości łatwego wprowadzania do chmury dużej ilości danych z Internetu rzeczy pozyskiwanie 

informacji traci na znaczeniu, a w centrum uwagi pojawia analiza. Organizacje potrzebują narzędzi analitycznych, 

które łatwo łączyłyby i integrowały różnorodne formy hostowanych w chmurze danych.

Dane z Internetu rzeczy są na ogół heterogeniczne i przechowuje się je w rozmaitych systemach, od klastrów 

Hadoop po bazy danych noSQL. Uzyskanie dostępu do tych danych i ich zrozumienie nie jest prostym zadaniem. 

Dlatego użytkownikom potrzebne są narzędzia analizy sprawnie łączące dane pochodzące z wielu źródeł. 

Ułatwiają one przeglądanie i wizualizację dowolnego rodzaju danych niezależnie od miejsca ich zapisu oraz 

maksymalizację wartości inwestycji w Internet rzeczy.

Dowody na to można znaleźć na całym świecie. MainPower, nowozelandzkie przedsiębiorstwo użyteczności 

publicznej, przez długi czas miało trudności z przekuciem różnorodnych danych ze swojego Internetu rzeczy 

w źródło wartościowej wiedzy biznesowej. Obecnie MainPower korzysta z elastycznego narzędzia, które 

ułatwia analizowanie danych niezależnie od ich lokalizacji i formatu. Połączenie heterogenicznych danych  

w jeden spójny obraz pozwala firmie na szybką identyfikację problematycznych obszarów i niewydolnych usług.  

W ten sposób MainPower rozwiązało problem ostatniego ogniwa w łańcuchu danych z Internetu rzeczy, 

poprawiając wydajność i wyniki finansowe.

WIĘCEJ: Rozwiązanie problemu ostatniego ogniwa w łańcuchu Internetu rzeczy (Tableau)
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https://www.tableau.com/stories/customer/mainpower-spreadsheets-speed-and-agility-tableau
http://www.tableau.com/learn/whitepapers/solving-internet-things-last-mile-problem


Dostawcy usług przechodzą od 
implementacji oprogramowania  
do zarządzania zmianą 
Rozwój oprogramowania hostowanego zmienił sposób funkcjonowania 

dostawców usług na rynku. Nie są oni już tylko konsultantami do spraw 

implementacji, ale wraz z przejściem swoich klientów do chmury stają  

się również ich zaufanymi doradcami.

Do tej pory domeną dostawców usług tradycyjnie była obsługa techniczna 

złożonych procesów implementacji oprogramowania — przeprowadzanie 

takich operacji na skalę całej firmy często bowiem wiąże się z komplikacjami 

natury informatycznej, które wymagają pomocy specjalistów. Jednak w 

środowisku chmury i oprogramowania hostowanego większość problemów 

związanych z lokalną implementacją systemów po prostu nie występuje. 

To stwarza dostawcom usług nowe możliwości. Jako eksperci w tej dziedzinie 

zapewniają oni teraz doradztwo w zakresie implementacji rozwiązań 

chmurowych, od zarządzania zmianą po najlepsze praktyki przystosowania 

nowego systemu do kultury biznesowej firmy. Dzięki tym innowacyjnym 

usługom dostawcy zwiększają wartość swojej oferty i pomagają klientom  

na każdym etapie procesu przejścia do chmury. 

WIĘCEJ: Ewolucja kanału dostępu i sprzedaży (Channelnomics)
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http://www.channelnomics.eu/channelnomics-eu/opinion/2473564/the-evolution-of-the-channel


Współpraca staje się standardem  
wielu aplikacji
Współpraca jest zajęciem czasochłonnym. Udział zadań wykonywanych 

wspólnie sięgnął w ostatnim czasie ponad 50%. Integralne funkcje aplikacji 

chmurowych pomagają w usprawnieniu pracy zespołowej w biurze. 

W czołowych badaniach oraz wypowiedziach opiniotwórców  

przewija się wątek niezadowolenia ze współpracy. Silny nacisk kładziony  

w korporacjach na kwestię współpracy najprawdopodobniej spowodował 

obniżenie wydajności i zwiększenie poziomu stresu z powodu wypełnionych 

spotkaniami kalendarzy oraz wymykających się spod kontroli łańcuszków 

e-maili. Aplikacje w chmurze pomagają poradzić sobie z tym problemem 

dzięki wbudowanym narzędziom współpracy, takim jak czat, komunikator 

czy system komentarzy. Potrzeba posiadania autonomicznych,  

oddzielnych narzędzi w szybkim tempie odchodzi w przeszłość. 

Łatwiejsza staje się również współpraca przy korzystaniu z danych. 

Nowoczesne narzędzia analizy są wyposażone w zintegrowane funkcje 

udostępniania i współpracy. Te samoobsługowe produkty ułatwiają 

użytkownikom udostępnianie danych i pulpitu z poziomu wbudowanej 

przeglądarki. Z kolei inteligentne funkcje prenumeraty i rekomendacji 

znacznie upraszczają pracę w większych grupach. Nowe aplikacje 

chmurowe pomagają pracownikom skupić się na swoich obowiązkach  

i utrzymać wydajność, zmieniając współpracę z pożeracza czasu  

biurowego w wartość dodaną. 

WIĘCEJ: Współpraca w biurze: co firma musi wiedzieć na ten temat (ITProPortal) 
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https://hbr.org/2016/01/collaborative-overload
http://www.gallup.com/poll/181289/majority-employees-not-engaged-despite-gains-2014.aspx
https://www.ted.com/watch/ted-institute/ted-state-street/patrice-thompson-closing-the-gap-a-millennial-proposal-for-a-happy-multigenerational-workplace
http://www.itproportal.com/2015/12/03/enterprise-collaboration-what-businesses-need-to-know-update/


O Tableau

Tableau pomaga w przekształcaniu danych w wartościowe informacje. Przeglądaj dane, korzystając  

z nieograniczonych metod analizy wizualnej. Twórz pulpity i wykonuj analizy ad-hoc za pomocą kilku kliknięć. 

Udostępniaj efekty swojej pracy innym i przełóż to na rozwój swojej organizacji. Tableau pomaga użytkownikom 

biznesowym — od przedsiębiorstw globalnych po małe firmy i rozpoczynające działalność start-upy — pokazać  

i rozumieć dane.  
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