
Teaser 

Z cloudu sa veľmi rýchlo stane základný nosný pilier
vášho biznisu. Pokiaľ chcete využiť všetky výhody, 
ktoré ponúka, je nutné si vybrať nielen poskytovateľa
cloudových riešení, ale aj vhodného partnera na
implementáciu. 

Som Juraj Vaško z Accenture a priblížim vám hlavné
výhody cloudu. 

Úvod

Na prvý pohľad sa môže zdať prechod do cloudu
jednoduchý: všetko, čo má vaša spoločnosť uložené
na serveroch v dátovom centre, sa jednoducho
presunie do cloudového úložiska a tým je všetko
vyriešené. Samotná podstata cloudovej
transformácie však nie je len o nahradení vášho on-
premise hardwaru cloudovými službami. Prechod do 
cloudu je o zmene vášho myslenia a vnímania limitov
a možností technológie. Je potrebné sa zamyslieť nad
preplánovaním dlhodobých cieľov, zmenou stratégie
i samotnej filozofie vašej spoločnosti. Pridaná
hodnota, ktorú vám prechod do Cloudu prinesie, 
závisí vo veľkej miere od prístupu, aký vaša firma k 
tranformácii zvolí. 
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Jednoducho povedané, cloud prináša dve základné
výhody. Prvá je zníženie nákladov na infraštruktúru a 
zvýšenie flexibility nielen IT, ale aj celej spoločnosti. 
Druhou výhodou je zvýšenie príjmov a ziskovosti. 
Cloud tu funguje ako aktivátor pre transformáciu
spoločnosti a zavedenie nových biznis modelov a
inovácií. 

Pozrime sa teraz na výhody Cloudu detailnejšie. 

Šetrenie nákladov na budovanie infraštruktúry a 
zvýšenie príjmu a ziskovosti

Vďaka cloudu ušetríte na budovaní a prevádzke
infraštruktúry. Úspora je najmä v tom, že všetky
zdroje v cloude viete využívať efektívnejšie ako vo
vašom vlastnom dátovom centre. V prípade, že ich 
práve nevyužívate vy, môže tak urobiť iný zákazník. 
Platíte len za to, čo spotrebujete. Toto pri klasickej
on-premise infraštruktúre skrátka nie je možné.

Vďaka cloudu ušetríte na budovaní a prevádzke
infraštruktúry. Úspora je najmä v tom, že
všetky zdroje v cloude viete využívať efektívnejšie
ako vo vašom vlastnom dátovom centre.
V prípade, že ich práve nevyužívate vy, môže tak
urobiť iný zákazník. Platíte len za to, čo



spotrebujete. Toto pri klasickej on-premise 
infraštruktúre skrátka nie je možné.

Benefitovať budete aj z efektivity prevádzky
cloudových dátových centier obrovského
rozsahu a z rozloženia nákladov na ich budovanie
medzi všetkých zákazníkov. 

Výrazne sa tiež samozrejme zjednodušuje Vaša
interná prevádzka - nemusíte už priamo riešiť ani 
platiť za priestory pre dátové centrum a jeho údržbu. 
Tieto sa stávajú zodpovednosťou poskytovateľa
cloudových služieb a súčasťou ceny za jednotlivé
služby, ktoré využívate.

Napriek tomu, výsledky našich prieskumov ukazujú, 
že iba tretina firiem plne dosiahla očakávané prínosy
z migrácie do cloudu.

Väčšina sa pri prechode na cloud sústredí práve na
znižovanie nákladov a pritom zabúda na druhú, veľmi
dôležitú dimenziu, a to využitie cloudu k 
transformácii a zefektívneniu svojho podnikateľského
modelu a na generovanie nových príjmov. Dosiahnúť
to môžete zavedením automatizácie, využitím
dátovej analytiky a umelej inteligencie s pomocou
cloudových služieb.

Inovácie

Ďalším dôležitým faktorom spôsobeným
transformáciou do Cloudu je inovačný potenciál. 
Najväčší poskytovatelia cloudových služieb ako
Amazon Web Service, MS Azure, alebo Google Cloud 
majú neporovnateľne väčšie možnosti, ako môže mať
vaša spoločnosť. Doslova určujú trendy. Akékoľvek
zmeny a vylepšenia implementujú rýchlejšie, 
flexibilnejšie a hlavne ako prví. Veľakrát s ohľadom
na dopyt a spätnú väzbu svojich klientov. 

Všetky inovácie sú tak dodávané viacmenej zadarmo
prostredníctvom pravidelných aktualizácií, takže ich 
stačí len implementovať do svojho biznis modelu. 
Odpadá teda zdĺhavý a drahý vývoj vlastných IT 
riešení. V cloude už je všetko hotové, stačí len
zaplatiť. 

Ak napríklad potrebujete nástroj na prevádzanie
textu do hovoreného slova, tzv. text to speech as a 
service, môžete si ho v cloude ihneď kúpiť a 
nemusíte ho vyvíjať a programovať sami. Ak služba
náhodou nespĺňa vaše očakávania alebo
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nedosahujete požadované biznisové ciele, môžete ju
proste prestať používať bez ďalších nákladov a bez 
straty úvodných investícii, kdeže neboli potrebné. 

Udržateľnosť

Veľmi dôležitou a dnes už nezanedbateľnou témou
moderných progresívnych spoločností je 
udržateľnosť. Tá je podstatná a aktuálna takisto v 
prípade cloudu. 

Na prevádzku svojich dátových centier totiž
potrebujú obrovské množstvo energie, s čím je 
spojená produkcia emisií. Poskytovatelia cloudových
služieb preto neustále zefektívňujú využívanie
elektrickej energie a alternatívnych zdrojov. 
Ak je udržateľnosť dôležitá téma aj pre vás, je 
využívanie cloudových služieb krok správnym
smerom. 

Ako som v úvode spomenul, je potrebné nájsť
kľúčového partnera, ktorý vás na ceste
transformáciou prevedie tými správnymi krokmi, 
zabezpečí jej čo možno najhladší priebeh a otvorí
nové možnosti pre váš biznis. Presne takéto
partnerstvo v Accenture ponúkame našim klientom a 
môžeme pomôcť aj vám. 
TEASER na promo: 

Cloud je jedno z najmodernejších a najinovatívnejších
riešení, ktoré akceleruje váš biznis. To kľúčové o 
migrácii infraštruktúry a transformácii vášho biznisu
do cloudu sa odo mňa dozviete v Accenture Series. 
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