
Väčšina vedúcich hráčov v odvetví na cestu
ku cloudu už nastúpila. Firmy
implementovali širokú škálu cloudových
riešení. Na druhej strane približne 50% firiem
zatiaľ cloud nepoužíva a nemá tak možnosť
využiť jeho prínosy. Tie sú nesporné a 
napríklad aj v čase pandémie sa ukázali ako
kľúčové: cloud ponúka väčšiu flexibilitu, 
škálovateľnosť, efektívnosť, pružnosť a 
bezpečnosť. Benefitov je ale omnoho viac, 
poďme sa na ne pozrieť.

Historicky firmy prechádzali na cloud najmä
kvôli zníženiu IT nákladov a táto premisa
stále platí. Náklady na údržbu a správu
systémov pre podporu biznisu môžu byť
vďaka cloudu výrazne nižšie. A potvrdilo to 
viac ako 50% CEOs a šéfov IT oddelení. 
Príkladom je aj cloudové riešenie pre 
globálnu firmu ENEL. Vďaka spolupráci s 
Accenture, ENEL šetrí až 30% nákladov za 
uloženie dát a viac ako 80% na výpočtovom
výkone.

Výrazným benefitom cloudu je schopnosť
akcelerovať podnikateľské inovácie.
Pružnosť pri inováciách umožňuje veľmi
rýchlo reagovať na zmeny trhu a
obchodných potrieb. Takmer 65% 
respondentov v prieskume pre 
InformationWeek tvrdilo, že schopnosť
operatívne sa prispôsobiť novým potrebám
bol dôvod prechodu do cloudu. 

Segment energetiky, utilít a ťažkého
priemyslu patrí medzi tradičné a 
konzervatívne odvetvia. Ani im sa však
nevyhla dramatická transformácia, ktorá ich 
vedie k väčšej digitalizácii, dekarbonizácii a 
decentralizácii. 

Volám sa František Pisk a predstavím vám, 
aké prínosy má cloud pre budúcnosť tohto
odvetvia a vášho biznisu.

Či sa nám to páči alebo nie, dlhodobo
zaužívané obchodné modely, tradiční
poskytovatelia služieb a spôsoby ich 
fungovania sú už minulosťou. Celé odvetvie
čelí trom hlavným výzvam. Tou prvou je 
starnúca infraštruktúra, ktorá nespĺňa
potreby dopytu. Druhou výzvou sú rastúce
očakávania a požiadavky zákazníkov, ktorí
od svojich poskytovateľov vyžadujú
interaktivitu a ponuku šitú na mieru. 

Tretia výzva je regulácia. Tá bude vyžadovať
nie len flexibilitu, agilitu a efektivitu zdrojov, 
ale aj focus na udržateľnosť a zelenú
energiu. Celé odvetvie sa transformuje a 
stáva sofistikovanou oblasťou digitálnych
služieb a obchodu. V tejto zmene výrazne
pomáha utilitám, energetike a priemyslu
práve cloud.
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V digitálnom svete je kľúčový rýchly prístup
k dátam a schopnosť okamžite analyzovať
tisícky údajov a dátových bodov. S 
informáciami uloženými v cloude môžete
jednoducho vytvárať reporty a pracovať s 
dátami na úrovni celej organizácie. Na 
základe týchto vstupov môžete optimalizovať
svoj biznis v reálnom čase. 

Cloud pomáha zlepšiť aj vnútorné
fungovanie spoločnosti a zefektívniť jej
interné procesy, napríklad spôsob akým
zamestnanci spolupracujú v tímoch a 
vymieňajú si informácie. Cloudové
technológie umožnia väčšiu automatizáciu, 
znižujú počet chýb a počet manuálnych
transakcií. Tak vznikne čas potrebný na
inovácie a vaše tímy sa môžu venovať
dôležitejším úlohám pre rozvoj biznisu. 

Celý segment utilít a energetiky sa vyvíja k 
novému modelu a digitálnej transformácii. 
Kľúčová bude reakcia na nové výzvy, ktorým
toto odvetvie čelí. Napríklad nárast
elektromobility. Z nej vyplývajúca potreba
novej nabíjacej infraštruktúry, technológií pre 
ukladanie obnoviteľnej energie, ale aj
inovatívnej komunikácie s koncovým
zákazníkom.

Témou je tiež celková stabilita energetickej
siete a schopnosť predvídať a lepšie
reagovať na rôzne druhy budúcich
prírodných katastrof. 

Práve pri riešení takýchto výziev vám
pomôžu digitálne technológie v cloude. Ak 
vás téma cloudu pre podporu vášho biznisu
zaujala, v Accenture vám dokážeme pomôcť.
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