
Cloud ale není jen pro ty největší giganty. 
Jeho benefity pocítíte, ať už jste firma
jakékoliv velikosti, a vyvíjíte nebo
poskytujete produkty v digitálním prostředí. 
Pojďme se na výhody digitální transformace
s Accenture podívat detailně.

Klíčovým benefitem, který cloud pro 
společnosti v oblasti high tech přináší, je 
vstup do nového ekosystému. Ten umožňuje
vybrat si nové poskytovatele či partnery a 
využít nepřeberné množství aplikací, jejichž
počet neustále roste. 

Více než 70 procent strategických partnerů
tvrdí, že dnes mají větší výběr poskytovatelů
technologií než před třemi lety. Mezi ně se 
můžete zařadit i vy a následovat třeba
Google, který poskytuje své mapy
automobilkám. Například Volvo a BMW jeho
aplikace využívají namísto vývoje vlastního
navigačního systému.  

Společnosti v technologickém segmentu se 
také musí čím dál tím víc zaměřovat na
vytváření nové hodnoty pro zákazníky, 
využití tržních příležitostí a růst obratu. Musí
neustále modernizovat, rozšiřovat hranice
svého odvětví, reinventarizovat svá portfolia, 
transformovat se a budovat odolné
dodavatelské řetězce. 

S tím vším může cloud pomoci. Díky němu je 
snazší plánovat náklady, flexibilně reagovat
na potřeby zákazníků a tahy konkurence. 
Rychlost uvedení služeb na trh je s 
cloudovými řešeními enormní.

Technologie jsou již neodmyslitelnou
součástí našich životů. Od loňska nám navíc
pomáhají překonávat pandemii a nyní
pokračují v určování způsobu nejen naší
práce, ale i života a interakce. Hnacím
motorem klíčových technologických změn
jsou mnohdy společnosti v oblasti High 
Tech, kde cloud tvoří neodmyslitelnou
součást jejich byznysu.

Jmenuji se Renata Vetýšková a ve
společnosti Accenture jsem zodpovědná za 
klienty v sektoru hightech, médií a 
telekomunikací.

Masivní digitalizace přináší v posledních
letech klíčové trendy, které světoví hráči
adaptují, aby vytvořili lepší budoucnost. 77 
procent lídrů přitom uvádí, že technologická
architektura se stává kritickou pro celkový
úspěch jejich byznysu. Firmy, které byly
historicky digitálně připravené, jsou dnes
úspěšnější, lépe zvládají krize a snadněji čelí
novým výzvám. 

Klíčem k digitální transformaci je cloud a my
v Accenture jsme příkladem, že tento přístup
funguje. Sami jsme si touto transformací
prošli a 96 procent našich interních aplikací
běží v cloudu. Můžeme se tak společně s 
klienty dívat směrem do budoucnosti, kterou
už dnes určují technologické trendy. 
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Cloud je zcela zásadní pro to, aby pomohl
high tech společnostem připravit se na
budoucnost. Nejde však jen o finanční a 
softwarový svět. Podle našich odhadů bude
do pěti let v cloudu až 80 procent firem. 
Technologie jsou a budou neodmyslitelnou
součástí každé oblasti. Ať už jde o 5G sítě, 
umělou inteligenci, demokratizaci
technologií nebo využití digitálních dvojníků.

Věříme, že úspěch čeká právě na ty, kteří se 
pustí do digitální transformace včas. Pokud
mezi těmito firmami chcete být i vy, my v 
Accenture jsme tu pro vás.

Díky cloudu se zkrátí vývojové cykly, zrychlí
release upgradů a oprav. Práce s daty a 
kolaborace probíhá v reálném čase a 
vývojové týmy se mohou soustředit pouze na
nové produkty. Nemusí při tom řešit
budování a správu infrastruktury, vývojových
prostředí a zabezpečení. V cloudu se 
konzumují jako služba. Postavení prostředí je 
automatizované a probíhá v řádu minut.

Společnosti mohou díky cloudu postavit
zcela nový business model, který jim otevře
globální trh. To vše v prostředí, které splňuje
nejvyšší bezpečnostní standardy. 

Příkladem je společnost Inversis, která
poskytuje outsourcing a technologická
řešení finančním institucím. Ta díky
transformaci do cloudu vyrostla z lokálního
hráče v nadnárodní firmu. Dnes dokáže
nabídnout své produkty bankám a finančním
společnostem po celém světě. 

Původně španělská firma si nás pozvala, 
abychom přenesli vývoj jejích produktů do 
cloudu. Řešení, které společně vyvíjíme, 
pomůže finančním institucím, které čelí
regulačnímu tlaku a nízkým maržím, nahradit
struktury fixních nákladů flexibilními modely
a ve finále ušetřit. 

Naše společná ambice je do sedmi let 
ztrojnásobit hodnotu společnosti Inversis, 
zvýšit dostupnost aplikací pro koncové
zákazníky, snížit provozní rizika a zlepšit
bezpečnostní standardy. Inversis se navíc
díky Accenture stal součástí ekosystému
globálně poskytovaných aplikací pro finanční
sektor.
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