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WPROWADZENIE
W 2009 r. Simon Sinek wygłosił mowę na TED Talk podczas TEDx Puget Sound zatytułowaną
„Zacznij od dlaczego”. To wystąpienie, dzięki któremu Sinek z autora odnoszącego sukcesy
w dziedzinie przywództwa stał się znany na całym świecie, wyświetlono ponad 46 000 000 razy.
W swoim wystąpieniu Sinek w prosty, ale elokwentny sposób wyraził jedno z największych wyzwań,
które dotykają firmy obecnie — dysonans, który występuje między tym, co robią firmy, jak firmy to
robią, i DLACZEGO firmy robią to, co robią.
Oto jedno z najpopularniejszych cytatów z jego wystąpienia: „Ludzie nie kupują tego, co robisz ani
tego, jak to robisz, oni kupują to, DLACZEGO to robisz”.
To wystąpienie, bez wiedzy Sineka, stało się fundamentem wielu prezentacji korporacyjnych, myśli
przewodnich oraz dewiz. W miarę przechodzenia z ekonomii usług na ekonomię doświadczenia
firmy zaczęły szukać swojego tzw. „dlaczego” i desperacko szukali połączenia z ich klientami.
„Ludzie nie kupują tego, co robisz
ani tego, jak to robisz, oni kupują
to, DLACZEGO to robisz”.
— Simon Sinek

Gdy klienci mogą naprawdę zobaczyć „dlaczego”, pozwala
to stworzyć pewność, bliskość i lojalność, które tchną życie
i długowieczność w marki.
W erze, w której technologia służy jako brama między
klientami i markami, firmy technologiczne muszą znać
swoje „dlaczego”, aby stworzyć rozwiązania i dostarczać
doświadczenie, które umożliwia transformację działalności.

TRANSFORMACJA CYFROWA
ZMIENIA KRAJOBRAZ IT
Transformacja cyfrowa napędza nową erę
inwestycji biznesowych i technologicznych.
Organizacje doskonale zdają sobie sprawę
z istnienia destrukcyjnych sił, które mogą
spowodować niemal natychmiastową zmianę
w branżach, a szczególnie zagrożenie ze strony
nieznanego uczestnika rynku, który niemal nie
pozostawia obecnym firmom czasu na reakcję.

Rozpowszechnianie danych, sztuczna
inteligencja, obliczenia, przetwarzanie na brzegu
sieci oraz instalacje mobilne to tylko niektóre
siły technologiczne, które infrastruktura firmy
musi obsługiwać. To trudna sprawa, ale można
to osiągnąć z dobrze zdefiniowanym planem
i jeszcze lepszym wykonaniem; szczególnie
między dziedziną działalności i IT, które zbyt
często są przeciwstawnymi siłami, których
celem jest o ironio ta sama grupa docelowa.

Oprócz zakłóceń, firmy agresywnie starają
się zmienić modele biznesowe, aby zapewnić
sobie większą elastyczność, przystosowanie do
zmian i lepiej radzić sobie ze zmieniającymi się
wymaganiami klientów. Wymaga to mocniejszej
kultury, większych inwestycji i precyzyjnego
zastosowania właściwej technologii, aby działać
jako aktywator między członkami, procesami
i ambicjami organizacji.
Aby dokonać transformacji cyfrowej, organizacje
muszą przekształcić swoje IT. Należy zacząć
od infrastruktury, ponieważ to ona umożliwia
firmom budowanie i wdrażanie aplikacji, które
wykorzystują pracownicy, klienci i partnerzy
łańcucha wartości, aby się zaangażować.
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ROSNĄCE OCZEKIWANIA DLA IT:
WŁĄCZENIE BIZNESU DO ŚWIATA
KONSUMENTA
Wraz z nieustannie zmieniającym się krajobrazem
IT zespoły przywódców i kadra kierownicza
dziedziny działalności oczekują więcej od funkcji IT,
jednak równocześnie chcą lepszych doświadczeń,
bardziej zorientowanych na klienta, i często ich
ambicją jest zapłacić za IT mniej. W sytuacjach,
w których funkcja IT nie może wkroczyć, pojawia
się tzw. „szara strefa IT”. To przestrzeń, w której
dziedzina działalności wdraża własne aplikacje
często opierające się na SaaS — i to dzieje się
nagminnie. Jest to napędzane uporem i/lub
brakiem zasobów, które często występują w IT
i wszechobecne jest zmuszanie pracowników
do pracy z narzędziami IT, które nie są idealne,
i oczekuje się od nich wysokiej wydajności.
Konsumeryzacja to kolejna kluczowa siła
rynkowa, która ma ogromny wpływ na sposób,
w jaki firmy wykorzystują IT. Konsumenci
przyzwyczaili się do aplikacji takich jak Uber,
Netflix oraz Spotify i zastanawiają się, dlaczego
aplikacje biznesowe muszą być takie trudne
i zawiłe, podczas gdy jedyne czego ludzie
chcą i oczekują to bogaty interfejs użytkownika
i usługi proste w obsłudze — często z niskimi
kosztami i skojarzeniami wartości w związku ze
zmieniającymi się strategiami monetyzacji przez
aplikacje konsumenckie.
Chmura fundamentalnie zmieniła oczekiwania
przedsiębiorstw względem IT. Biznesy szukają
teraz doświadczenia, które umożliwi szybkie
i elastyczne działanie, oraz dynamicznie
skomponowanych zasobów, bazujących na
potrzebach biznesu. W prostych słowach...

Model dostarczania zasobów
i przechowywania przeszedł od
„kupienia albumu” z nakładów
inwestycyjnych do „strumieniowania
piosenki” za miesięczną opłatę.

Może najbardziej znaczącym wyzwaniem
dla IT jest to, że sprzedawcy i dostawcy mają
coraz częściej za zadanie umożliwić klientom
wprowadzenie doświadczenia chmury do
ich centrum danych przy jednoczesnym
zminimalizowaniu lub eliminacji wstępnych
nakładów finansowych. Dominującą misją

korporacyjną sprzedawcy IT jest stworzenie
jednej platformy, która może obejmować
wiele chmur oraz rozwiązań lokalnych i stawia
firmy na lepszej pozycji, aby czerpać korzyści
z nowych możliwości biznesowych bez
skomplikowanego zarządzania i kosztów.
To bardzo skomplikowane osiągnięcie, ale
oczekiwania pozostaną i firma, która będzie
potrafiła wykonać to jako pierwsza i/lub najlepiej,
zajmie dobrą pozycję, aby wygrać wyścig
z konkurencją o udział w rynku w świecie,
w którym rozwiązanie lokalne ma działać jak IaaS,
a IaaS będzie chętniej wykorzystywany jak SaaS.
Przedsiębiorstwa oczekują doświadczenia
zbliżonego do SaaS, jednak musi to odbyć się
w erze, w której żadna pojedyncza chmura
lub aplikacja nie może spełnić wszystkich
potrzeb biznesu. Wszystko musi wyglądać,
być odczuwane i dostarczone jak SaaS. To
propozycja, którą firma Hewlett Packard
Enterprise (HPE) zobowiązała się osiągnąć
do 2022 r. pod przewodnictwem Antonio
Neri. Dla firmy HPE dostarczenie obecnego
doświadczenia SaaS w złożonym świecie
hybrydowego IT jutra jest odpowiedzią firmy na
pytanie „dlaczego”. Wiedza o tym „dlaczego”
doprowadziła firmę do nowego kierunku, który
jest bardziej przejrzysty i zgodny z potrzebami
rynku — i to nieustające zaangażowanie
w osiągnięcie tego podejścia jest precyzyjną
odpowiedzią na pytanie, dlaczego firma jest
w tak dobrej pozycji, aby realizować własną
wizję i osiągnąć wzrost rynku w procesie.
W tym opracowaniu omawiamy dzisiejsze
czynniki rynkowe i przyszłościowe modele
wykorzystania oraz przybliżamy strategię HPE
przewidującą wprowadzenie modelu „wszystko
jako usługa” w ciągu trzech kolejnych lat.
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STRESZCZENIE
Ponieważ zmieniły się oczekiwania zarządu,
a zapotrzebowanie na funkcję IT gwałtownie
wzrosło, do niedawna lokalna infrastruktura IT
odstawała od rozwiązań udostępnionych przez
dostawców chmury publicznej w hiperskali.
Dzięki ostatnim nowościom i współpracom
między kluczowymi sprzedawcami uległo to
zmianie.
Wiodący sprzedawcy IT oferują w pełni
zarządzane chmury hybrydowe jako usługi
z elastycznymi modelami wyceny opartymi
na wykorzystaniu. Te nowe, innowacyjne
usługi pozwalają klientom mniej skupiać się
na działaniach IT, a bardziej na ich głównym
biznesie. Innymi słowy usługi te umożliwiają
klientom skupienie się na aplikacjach a nie na
procesach i narzędziach IT.
Zważywszy na coraz bardziej konkurencyjny
klimat biznesowy — przy zakłóceniach przez
nowe osoby wchodzące na rynek, które są
normą a nie wyjątkiem — presja na funkcje IT
gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku
lat. Klienci odpowiedzieli na to projektami
transformacji cyfrowej, dodatkowo obciążając
wewnętrzne działy IT. Wynikiem tego była
konieczność zredukowania harmonogramu
wdrożenia projektów IT i skrócenia czasu
osiągnięcia pierwszych korzyści dla
jakiejkolwiek inwestycji.

W dziale IT konieczność odpowiedzi na
nową linię wymogów napędzaną biznesem
i ogólny krajobraz biznesowy osiągnął punkt
kulminacyjny. Działy IT muszą zużywać
infrastrukturę zamiast ją zdobywać; zarządzać
zamiast administrować; ostatecznie
kontrolować zamiast obsługiwać dostarczanie
usług IT dla biznesu.

Działy IT muszą zużywać infrastrukturę
zamiast ją zdobywać; zarządzać
zamiast administrować; ostatecznie
kontrolować zamiast obsługiwać
dostarczanie usług IT dla biznesu.

Firma Futurum Research jest przekonana, że
firma HPE jest w dobrej pozycji do dostarczania
nowoczesnej architektury IT, która umożliwi
transformację cyfrową. Rozpoczyna się to wraz
z obietnicą marki firmy i dostarczenia przez nią
elastycznej i dopasowanej oferty IT, obejmującej
szczegółowe i przejrzyste modele wykorzystania.
To podejście pozwala firmom na używanie
prawidłowych danych w celu transformacji
jako własna firma, a klienci nakazali, aby było to
przeniesione przez siły rynkowe w sposób, który
będzie najsensowniejszy dla biznesu w kwestii
znaczącego postępu.
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ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA MODELAMI
BAZUJĄCYMI NA WYKORZYSTANIU

60% przedsiębiorstw będzie wykorzystywać
elastyczne, tanie modele wykorzystania usług IT
do 2023 r., jak podano w raporcie IDC zleconym
w 2019 roku. Firma Futurum obserwuje trend,
w którym klienci coraz częściej chcą odejść
od modeli nakładów inwestycyjnych (CapEx),
gdzie wyposażenie IT jest kupowane i następnie
staje się przestarzałe w okresie 3–5 lat, na rzecz
modelu, w którym klienci używają nakładów
operacyjnych (OpEx) do opłacenia infrastruktury.
Czynnikiem napędzającym ten trend jest chęć
dysponowania wydatkami na infrastrukturę
IT, które są bardziej dopasowane do zużycia
usług IT. We wcześniejszym modelu CapEx
klienci musieli przewidzieć i zaplanować
pojemność, aby zainwestować odpowiednią
sumę w infrastrukturę. Ten model w przypadku
wielu klientów prowadził do scenariusza,
w którym infrastruktura była niewystarczająco
wykorzystana, ponieważ plany lub priorytety
uległy zmianie. Poprzez procesy transformacji,
które są napędzane przez procesy DevOps
i Agile, umiejętność przewidywania i planowania
inwestycji na infrastrukturę nadal stanowi

wyzwanie. Te nowe procesy dostarczania
projektu zachęciły do przygotowywania
prototypów na wczesnym etapie i dotarcia
do pozycji, w której niepowodzenia projektu
mogą być wykryte szybciej w procesie
dostawy. Ten minimalnie opłacalny produkt
i metodologia „szybkiego niepowodzenia”
oznacza, że w tradycyjnym modelu CapEx każda
inwestycja projektowa byłaby zmarnowana,
jeśli projekt okazał się niepowodzeniem na
początku procesu dostawy. Z drugiej strony
przy łatwiejszych do wykonania zmianach
w projekcie w elastycznych procesach dostawy,
zakres projektu i wymagana infrastruktura
może być drastycznie różna od tej oryginalnie
zakładanej.
Wszystkie te czynniki skłaniają klientów do
oceny modeli opartych na wykorzystaniu,
a w rezultacie skorzystały na tym chmury
publiczne. Zakładamy, że ten trend oparty na
wykorzystaniu wkroczy do modeli wdrażania
infrastruktury lokalnej w ciągu kolejnych 3–5 lat,
gdy zmienią się oczekiwania klientów.
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SIŁY RYNKOWE
Podczas gdy zmieniające się oczekiwania
klientów są nadrzędną siłą rynkową, która
napędza duże inwestycje w technologię, istnieje
kilka sił rynkowych, które odgrywają znaczącą
rolę w zmianie sposobu, w jaki firmy wdrażają
technologię w celu umożliwienia innowacji
i elastyczności, przy jednoczesnym pozyskiwaniu
mocy danych, aby dostarczyć doświadczenia
klientów nowej generacji.
Dla tradycyjnego sprzedawcy usług IT oznacza
to więcej usług, i nie tylko usług z minionych
lat, ale również usług przyszłościowych, które
wymagają większej elastyczności, aby dostosować
się do modeli wydatków, lokalnej dostępności,
mniejszych progów technologicznych i wyższych
poziomów lub przydatności.
Zasadniczo uważamy, że istnieją 4 kluczowe siły
marketingowe dla tradycyjnych sprzedawców
usług IT, które działają jak plan do budowania
i dostarczania architektury następnej generacji.
Te kluczowe siły marketingowe działają jak
przesunięcia tektoniczne w sposobie dostarczania
i wykorzystania usług IT. W tej części omawiamy
te kluczowe siły marketingowe oraz sposób,
w jaki napędzają one konieczność przejścia do
modelu wszystko jako usługa. Te siły obejmują:
Transformacja cyfrowa. Krajobraz biznesu
ulega zmianie. Od sprzedaży detalicznej po
finansowanie, nowi innowacyjni uczestnicy
rynku stanowią wyzwanie dla osób od dawna
obecnych na rynku na całym świecie. W wielu
przypadkach osoby wkraczające na rynek nie
są obciążone długiem technologicznym i dzięki
temu są w stanie budować nowe, uproszczone
infrastruktury IT od początku i natychmiast
wykorzystywać nowe technologie. To nakłada
dodatkową presję na osoby już obecne na rynku,
które nie mogą działać z czystą kartą i muszą
przekształcić to, co mają w starszych systemach
i procesach.
Futurum obserwuje, że coraz więcej liderów
najwyższego szczebla chce, aby działy IT
były bardziej elastyczne i przedsiębiorcze, tak
aby mogły obsługiwać projekty transformacji
cyfrowej na poziomie całego przedsiębiorstwa.

obciążeń roboczych. W obecnej chwili temu
modelowi brakuje większej elastyczności,
wymaganej przez firmy, aby zgodnie
z oczekiwaniami być bardziej elastycznym
i dynamicznym. Jest to również szansa, gdy firmy
chcą zobaczyć transformację, która upraszcza
sposób wykorzystania technologii.
Zmodernizowana obsługa. Współczesny
konsument jest coraz bardziej przystosowany
do wykorzystywania urządzeń mobilnych i stron
internetowych jako podstawowego interfejsu
firmy. Na przykład według zgodnych szacunków
handel detaliczny online przekroczył już o 10%
całkowite wydatki przeznaczane na handel
detaliczny. Ten trend jest teraz powszechny
we wszystkich sektorach, począwszy od
rezerwacji biletów lotniczych po bankowość
online, a zmieniające się zachowanie zmusiło
firmy do zareagowania. Bez atrakcyjnego,
łatwego w obsłudze interfejsu klienci będą
głosować portfelami i w rezultacie dojdzie
do spadku przychodów. Doprowadziło to
do ekstremalnego skupienia się na interfejsie
użytkownika (UI) we wszystkich sektorach
naszego życia codziennego.
Ponieważ konsumenci przyzwyczaili się do
doświadczeń użytkowania z urządzeń mobilnych
i wysoce zoptymalizowanych stron internetowych,
wzrósł również poziom oczekiwań względem
usług dla biznesowego IT, aby te również
podążyły tą drogą. Zasadniczo, dlaczego systemy
IT przedsiębiorstwa są tak trudne, a aplikacje
konsumenckie tak zachwycające?
Ta rewolucja jest napędzana przez doświadczenie
użytkowników i dotyczy bezpośrednio sposobu,
w jaki funkcje IT dostarczają usługi do klientów
i budują aplikacje dla klientów. Użytkownicy
biznesowi wymagają od swoich zespołów
wewnętrznych uproszczonych i szybkich metod
do wdrażania i wykorzystywania usług IT i gdy
zespoły te nie są w stanie tego dostarczyć, kadry
kierownicze firmy szukają dostawców tzw. szarej
strefy IT typowo w formie dostępnych od ręki
SaaS i platform od dostawców łatwo dostępnych
chmur publicznych.

Odpowiedzią poziomu IT było przyjęcie
transformacji cyfrowej oraz napędzenie
mechanizmów dostawy nowego oprogramowania
i chmury, co często składa się z hybrydowego
modelu chmury, który obejmuje wykorzystywanie
SaaS, chmury publicznej i starszych, lokalnych
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Wykładniczy wzrost ilości danych. Gdy
marketing przeszedł z demografii, w której
celem są segmenty klientów, do demografii
jednostki, gdzie o kliencie wiadomo wszystko,
doszło do eksplozji ilości danych. Z wkładem
od dostawców mediów społecznościowych
i źródeł danych firmy, tworzącym kompleksowy
obraz klienta i jego preferencji, wszystkie te dane
muszą być gdzieś przechowywane. Mnożenie
się urządzeń, użytkowników i Internetu rzeczy
(IoT) przeniosło gromadzenie danych na
nowy poziom i w rezultacie wzrost danych
wykładniczo eksplodował w ostatnich latach.
Ta eksplozja ilości danych zbiegła się z czymś
więcej niż tylko wykorzystywaniem danych
do dostarczania najlepszych doświadczeń
klienta; stworzyła całkowicie nowy nacisk się na
zaufanie cyfrowe, które składa się z prywatności,
bezpieczeństwa i ochrony danych.
Dzisiejsze przedsiębiorstwa muszą nie tylko
chronić dane, ale wielokrotnie muszą pokazywać
organom nadzorującym mocny nadzór nad
zachowywaniem i usuwaniem danych. Eksplozja
danych i zwiększony nadzór nad danymi położył
duży nacisk na funkcję IT, która przez długi
czas była niedoinwestowane w obszarach
takich jak cyberbezpieczeństwo. W wielu
przypadkach jedynym sposobem sprostania
tym wyzwaniom okazało się uproszczenie
operacji poprzez przejście na modele
dostawy chmury, gdzie prozaiczne zadania są
zautomatyzowane i wykonywane w prostszym
do zarządzania środowisku. Jednak ta droga
jest wypełniona wyzwaniami, ponieważ mimo

chęci utworzenia powszechnych repozytoriów
danych, suwerenność danych i wymagania
opóźnień to tylko niektóre powody, dla których
firmy nie mogą po prostu przejść na chmurę;
co zasadniczo stanowi impuls do podejścia
hybrydowego. Istotność danych, szczególnie
w większych organizacjach, które gromadzą
ogromne ilości danych, i potrzebują niskich
opóźnień, jest jedną z głównych przeszkód przy
przechodzeniu na chmurę.
Potrzeba szybkiego tworzenia aplikacji.
Wprowadzenie projektów transformacji
cyfrowej w celu odpowiedzi na dynamiczne
siły rynkowe doprowadziły do wywarcia presji
na harmonogramy dostawy projektu. Normą
dla działów IT stało się wymaganie, aby
robić więcej i szybciej. Doprowadziło to do
transformacji dostawy aplikacji oprogramowania
w ostatnich latach, nastąpiło odejście od
aplikacji monolitycznych na rzecz bardziej
komponowalnych. Zmieniła się również
metoda opracowywania aplikacji, zaczynając od
wcześniejszej metody kaskadowej przechodząc
na nowe, elastyczne modele DevOps, które
wykorzystują metodologie o otwartym
kodzie źródłowym oraz procesy Continuous
Integration/Continuous Delivery (CI/CD),
gdzie kod jest często wyrzucany i prawie nie
wpływa to na czas pracy. Te nowe, elastyczne
metodologie pozwalają kierownikom projektu
prawie codziennie dostarczać funkcjonalności
i funkcje klientom i użytkownikom zamiast robić
to w dużych pakietach co 6–12 miesięcy, jak
odbywało się to wcześniej.
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NASTĘPNA GENERACJA IT POPRZEZ
WYKORZYSTANIE
Firma Futurum Research obserwuje
zasadniczą zmianę w sposobie, w jaki usługi
IT są dostarczane i zużywane w ramach danej
dziedziny działalności. Przy dużych trendach
takich jak IoT, 5G, Big Data, sztuczna inteligencja
i chmura, które jednocześnie wpływają na
biznes, poziom zakłóceń jest bezprecedensowy.
Te duże trendy wpływają na to, jak w rezultacie
dostarczane są usługi IT. Zacieranie się granic
między linią funkcji IT a dziedziną działalności
oraz ich harmonijne współdziałanie ma
fundamentalne znaczenie dla sukcesu, ponieważ
firmy starają się sprostać siłom rynkowym.
Faktycznie organizacje zwracają się ku
technologii, aby stworzyć te połączenia
dla klientów. Gdy konieczność modelu
wykorzystania na żądanie staje się krytyczna, te
same organizacje muszą zdać sobie sprawę ze
ścieżek transformacji. W tej części omówiono
ewolucyjną naturę tego typu transformacji oraz
zasoby, które umożliwiają ten typ zmian:
Napędzane wykorzystaniem. Modele napędzane
wykorzystaniem umożliwiają przedsiębiorstwom
IT zmieniać zasoby, aby spełniać zmieniające
się potrzeby biznesu. Klienci płacą wyłącznie
za wykorzystywane zasoby i z wyprzedzeniem
planują pojemność, aby uniknąć nadmiernego
przydziału zasobów i zaoszczędzić na całkowitym
koszcie posiadania (TCO).
Zmierzona pojemność. Pomiar pojemności
i właściwe zarządzanie umożliwiają
wdrażanie zasobów niezbędnych do obsługi
poszczególnych obciążeń roboczych w ciągu
kilku minut, a nie miesięcy, co skraca czas
realizacji globalnych projektów IT. Jednocześnie
zapewnia to działom IT wgląd w to, jak dużo

danych zasobów jest wykorzystywanych, kto je
wykorzystuje i jaki jest tego koszt.
Pośrednictwo chmury. Klienci mogą używać
narzędzi do pośrednictwa chmury, aby
zidentyfikować, które obciążenia robocze
i aplikacje idealnie nadają się do przeniesienia
na chmury publiczne, lub do zatrzymania na
chmurach prywatnych, oraz jak przenieść te
obciążenia robocze, aby osiągnąć idealne
połączenie chmury hybrydowej.
Natywna organizacja chmury. Innowacyjne
oprogramowanie zarządzania chmurą zapewnia
wskazówki oparte na danych, które umożliwiają
klientom zachowanie kontroli nad operacjami
IT, politykami i procedurami, osiągnięcie
zwiększonej wydajności i zarządzanie kosztami
dla danego obciążenia roboczego.
Ogólnie lepsze doświadczenie. Modele
wykorzystania są opracowywane z myślą
o doświadczeniu klienta. Możliwość zapłaty za
to, co się wykorzystało; uzyskanie przejrzystego
wglądu w wymagania dotyczące pojemności;
szybkie rozszerzanie lub zmniejszanie bez
narażania infrastruktury; elastyczne wdrażanie
obciążeń roboczych w szerokiej gamie
chmur przy równoczesnym płaceniu zgodnie
z mechanizmem rozliczeniowym na żądanie
napędza wysoce skomplikowaną, hybrydową
usługę IT, aby działała i wyglądała jak SaaS.
Potrzeba lepszego doświadczenia będzie
napędzać modele wykorzystania i oczekiwania
dostarczania wszystkiego w formie usługi.
Ważne jest jednak, aby upewnić się, że
podstawowe możliwości nie są niekompletne
lub inżynieria finansowa — ale raczej prawdziwe
doświadczenie SaaS w dostarczaniu hybrydowej
usługi IT.
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DLACZEGO WARTO 		
WYBRAĆ HPE? 			

WŁAŚCIWY MOMENT
NA ISTOTNE ZMIANY

Dla klientów nadszedł czas na ocenę dostawców usług IT, ponieważ starają się oni dostarczać
projekty transformacji cyfrowej pod presją biznesową. Klienci stoją przed wyborem: Czy zostać przy
istniejących modelach oraz dostawcach, którzy dostarczają infrastrukturę IT, używając tradycyjnych
modelu skupionych na CapEx, czy przejść na nowe modele wykorzystania często wprowadzane na
rynek przez innych sprzedawców usług IT.

Firma Futurum Research uważa, że firma
HPE może zaoferować znaczną wartość dodaną
klientom, którzy chcą przejść na modele oparte
na wykorzystaniu. Szczególnie godne uwagi są
cztery poniższe obszary:
1. Obietnica marki. Firma HPE jest najbardziej
dostrzegalna dzięki swoim zobowiązaniom
wykonawczym i kolejnym zapowiedziom
produktów w celu dostarczenia modelu
„wszystko jako usługa”. Dzięki przejrzystemu
zobowiązaniu dotyczącym harmonogramu
połączonego z otwartym podejściem do
ekosystemu, które minimalizuje blokadę
i umożliwia przyjęcie elastycznego podejścia
do odejścia od długu technologicznego,
firma HPE dysponuje kompletną ofertą, która
mieści się w ramach obietnicy marki.
2. Dostawa zgodnie z obietnicą. Firma
HPE jest w stanie zrealizować swoją
misję korporacyjną, polegającą na
przeniesieniu wszystkich produktów na
model jako usługa do 2022 roku. Zostało
to zademonstrowane na długo przed
rokiem 2022 poprzez rozszerzenie oferty
produktów, które obejmują infrastrukturę
taką jak przechowywanie i obliczanie oraz
pełną ofertę platform takich jak SAP HANA,
kopie zastępcze, big data, chmury prywatne
i w pełni zarządzane chmury prywatne
i publiczne. Firma demonstruje również chęć
obsługi złożonego, hybrydowego środowiska

IT dzięki jej strategicznej strategii przejęcia,
która objęła ponad 12 firm w ciągu ostatnich
36 miesięcy.
3. Droga do sukcesu. Firma HPE jest dobrze
przygotowana do kolejnej fali zmian, bazując
na naszej analizie. Firma Futurum Research
obserwuje klientów przechodzących na
zwiększone wykorzystywanie modeli
bazujących na wykorzystaniu dla lokalnych
działów IT. Dzięki długoterminowym,
lokalnym i hybrydowym modelom
operacyjnym model „wszystko jako usługa”
do dostarczania usług IT będzie dobrze
odbierany przez przedsiębiorstwa. Firma
HPE nie tylko jest odpowiednio
przygotowana, ale również jest obecnie
wiodąca firmą w branży w tej kategorii.
4. Historia sukcesu. Przejście rynku na model
„wszystko jako usługa” to tylko początek
infrastruktury lokalnej. Jednak firma Futurum
Research przewiduje, że ciągły sukces
firmy HPE jest prawdopodobnie oparty na
wczesnej ambicji przedsiębiorstwa, aby
dostarczać wszystko jako usługę, jednak
jego osiągnięcie było również możliwe dzięki
dużym umiejętnościom technicznym firmy
oraz otwartemu podejściu do ekosystemu
w celu wdrożenia zmodernizowanej
infrastruktury IT w środowiskach
hybrydowych.
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DLACZEGO WARTO 		
WŁAŚCIWY SPRZEDAWCA
WYBRAĆ HPE? 			NA PRZYSZŁOŚĆ MODELI
OPERACYJNYCH
Firma HPE ma dobrą pozycję lidera w przestrzeni
chmury hybrydowej i odważnie zmierza
w przyszłość, planując dostarczyć całą ofertę
produktów jako usługę najpóźniej do 2022 r.
Aktualnie firma HPE oferuje modele realnego
wykorzystania, a nie struktury inżynierii
finansowej, bazujące na leasingu lub subskrypcji
i jest to krytyczny punkt rozróżnienia. Oferta
HPE Greenlake bazuje na zmierzonych usługach
IT z 100% przejrzystością i dokładnością w kwestii
użycia i kosztów. Ta wbudowana zdolność
pomiaru została specjalnie zaprojektowana, aby
spełnić wymóg dotyczący zapewnienia zgodności
kosztów z wykorzystaniem infrastruktury IT.
Oprócz surowego obliczania i przechowywania
firma HPE oferuje również pełne portfolio
rozwiązań dostępnych jako usługa oraz
jako zasoby na żądanie przez HPE Pointnext
Services w celu konsultacji i umożliwienia
firmom radzenia sobie z wymagającą naturą
kapitału ludzkiego w transformacji IT. Ta
kompletność w wizji i realizacji jest kluczowa dla
przedsiębiorstw, ponieważ modele wykorzystania
eliminują większość nieoczekiwanych kosztów,
a szeroki zakres usług może pomóc firmom
w zniwelowaniu luk w możliwościach, które
ograniczają wysiłki transformacyjne.

zamiast współpracować z wieloma dostawcami
i zarządzać nieodłącznym ryzykiem związanym
z takim podejściem. Warto jednak zauważyć,
że firma wykazuje również ponadprzeciętną
skłonność do elastycznego podejścia do
realizacji części projektów z udziałem wielu
sprzedawców.
Ostatecznym komponentem jest koncentracja
na ekosystemie, który firma HPE wprowadziła
do swojego podejścia „wszystko jako usługa”.
Firma HPE nawiązała również współpracę
w ramach kilku partnerstw z VMware, Red Hat
i Nutanix, które zapewnią klientom elastyczność
w kwestii oprogramowania wykorzystywanego
do napędzenia konfiguracji chmury hybrydowej.
Firma Futurum Research uważa, że to
silne podejście partnerskie umożliwia HPE
zaprezentowanie klientom możliwości wyboru,
a także czerpanie korzyści ze zmian trendów
technologicznych na poziomie dostarczania
w miarę dojrzewania tego obszaru.
Ogólne podejście firmy HPE pokazuje duże
zrozumienie ewoluującej natury konfiguracji IT
w środowisku hybrydowym. Z pewnością firma
rozumie, że chmura nie jest technologią lub
trendem, ale raczej modelem operacyjnym.

Bazując na analizie dotyczącej firmy HPE
przygotowanej przez Futurum, jesteśmy pewni,
że firma ma doświadczenie i osiągnięciaw
dostarczaniu sprawdzonej architektury
referencyjnej. Udokumentowany sukces
jest istotny dla przedsiębiorstw, które po raz
pierwszy planują realizację nowych projektów
informatycznych opartych na transformacji
cyfrowej w ściśle określonym czasie,
a jednocześnie umożliwia firmom będącym
w trakcie transformacji bardziej efektywne
działanie.
Wierzymy również, że firma HPE dostarcza
rozwiązania w zakresie infrastruktury
wsparte pełną ofertą usług zarządzania
chmurą hybrydową reprezentują przyszły
model operacyjny IT dla przedsiębiorstw.
Kompleksowe podejście firmy do usług
zapewnia, że przedsiębiorstwa mogą myśleć
o realizacji projektów w sposób holistyczny,
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PODSUMOWANIE
Firma Futurum Research jest przekonana, że
w ramach odpowiedzi na dynamiczny klimat
biznesu oraz konieczność szybkiego dostarczania
udanych projektów transformacji cyfrowej
klienci będą musieli korzystać z zasobów IT
dostarczanych jako usługa, aby utrzymać się na
rynku. W tym kontekście i na podstawie naszych
szeroko zakrojonych badań uważamy, że klienci
będą zmieniać podmioty, u których zaopatrują
się w infrastrukturę IT w celu wsparcia swoich
projektów.
Wraz z eksplozją ilości danych i koniecznością
wykorzystania danych do dostarczenia najlepszych
doświadczeń klientów, firmy konfrontują się
z zupełnie nowym skupieniem się na cyfrowym
zaufaniu, które musi być obsługiwane przez
odpowiednią infrastrukturę IT.
Ta infrastruktura również musi być skalowalna, aby
rosnąć i rozwijać się wraz z organizacją. Droga do
sukcesu jest często wypełniona wyzwaniami, jeśli
nie spotkamy odpowiednich partnerów, ponieważ
pomimo chęci stworzenia powszechnych
repozytoriów danych, suwerenność danych
i wymagania dotyczące opóźnień to tylko kilka
powodów, dla których firmy nie mogą po prostu
przejść do chmury; zasadniczo działa to jako
bodziec dla podejścia hybrydowego.
To skalowalność i elastyczność, której potrzebują
transformacje cyfrowe, aby prosperować na skalę
całej firmy. Obecnym modelom SaaS, chmurom
publicznym oraz zastanym, lokalnym obciążeniom
roboczym brakuje większej elastyczności
wymaganej przez firmy, aby być tak dynamicznym
i szybkim, jak to tylko możliwe. Jest to również
jedna z głównych sił napędowych, aby upraszczać
technologię w celu dostarczenia szybkiej adaptacji
i jeszcze szybszych wyników.
Idąc krok dalej, firmy potrzebują właściwego
przywództwa, pracowników i wspierającego

partnerstwa, aby być w stanie z sukcesem
wykorzystywać technologię i infrastrukturę IT.
Firma Futurum Research uważa, że firma HPE jest
dobrze przygotowana do spełnienia tej obietnicy.
Firma ma mocne podejście „wszystko jako
usługa” w kwestii swojego rozwoju biznesowego,
nawiązuje współpracę partnerską z liderami
branży technicznej, co umożliwia nie tylko pełne
wsparcie, ale również to, aby wszystko było
proste, zmierzone, elastyczne i dostosowane. Ich
modele wykorzystania nie są jedynie napędzane
wykorzystaniem; zapewniają one spokojną głowę
dzięki 100% przejrzystości i skrupulatności. A
firma HPE skupia się na tworzeniu rozwiązań
i usług, które nie tylko są łatwo dostępne, ale
również łatwe w obsłudze. Pozwala to na użycie
odpowiedniej ilości danych w celu przekształcenia
się zgodnie z potrzebami firmy, a klienci przyznają,
że siły rynkowe wpływają na nich w sposób,
który jest dla nich najsensowniejszy w kwestiach
znaczącego postępu.
W transformacji cyfrowej nie chodzi wyłącznie
o technologię, ale o dostarczanie klientom
doświadczeń przyszłości już dzisiaj. Chodzi o to,
aby każda firma zrozumiała swoje „dlaczego”
i wykorzystywała nowoczesną architekturę
IT w celu dostarczenia obietnicy marki przy
jednoczesnym utworzeniu organizacji, która nie
tylko przetrwa, ale również dobrze się rozwijać
w ciągle zmieniającym się klimacie rynku.
Dzisiejsze firmy potrzebują przede wszystkim usług
IT, które są elastyczne i zwinne, ponieważ one
same muszą być elastyczne i zwinne.
Firma Futurum Research uważa, ze „dlaczego”
firmy HPE to umożliwienie realizacji „dlaczego”
firmom, które obsługuje, dzięki czemu firma będzie
osiągać świetne wyniki w dającej się przewidzieć
przyszłości.
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wszystkie pytania.
CYTATY: Niniejsze opracowanie może być cytowane
przez akredytowaną prasę i analityków, jednak musi
być cytowane w kontekście, z przedstawieniem
nazwiska autora, tytułu autora oraz „Futurum
Research”. Podmiot, które nie są prasą, oraz
osoby, które nie są analitykami, muszą wcześniej
otrzymać pisemną zgodę od Futurum Research na
wykorzystywanie jakichkolwiek cytatów.
LICENCJONOWANIE: Niniejszy dokument, wraz
ze wszystkimi materiałami pomocniczymi, jest
własnością firmy Futurum Research. Niniejszej
publikacji nie można powielać, rozpowszechniać ani
udostępniać w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy Futurum Research.
UJAWNIENIA: Niniejszy dokument został zamówiony
przez firmę HPE. Firma Futurum Research świadczy
usługi badań, analiz, doradztwa i konsultacji wielu
firmom z sektora zaawansowanych technologii, w tym
wymienionym w tym artykule. Żaden pracownik tej
firmy nie posiada żadnych powiązań kapitałowych
z jakąkolwiek firmą wymienioną w tym dokumencie.
O HPE
HPE GreenLake to jedna z najlepszych na rynku oferta
infrastruktury IT jako usługi firmy HPE, która umożliwia
obsługę aplikacji i danych w każdym miejscu
na podobieństwo chmury (w centrach danych,

środowiskach obejmujących wiele chmur oraz na
brzegu sieci) za pomocą jednego, ujednoliconego
modelu działania. Rozwiązanie HPE GreenLake
udostępnia usługi chmury publicznej i infrastrukturę
na potrzeby obsługi obciążeń roboczych — lokalnie,
z pełnym zarządzaniem w modelu płatności
zależnych od wykorzystania. Wspierany przez HPE
GreenLake Central nowy intuicyjny, samoobsługowy
portal i zarazem konsola operacyjna, umożliwia
przedsiębiorstwom szybkie wdrażanie usług, wgląd
w koszty i zgodność oraz uproszczenie zarządzania
w całej infrastrukturze hybrydowej. Aby uzyskać
więcej informacji, zapraszamy na stronę:
https://www.hpe.com/pl/pl/greenlake

O FUTURUM RESEARCH
Futurum to niezależna firma, zajmująca się
badaniem, analizą oraz doradztwem i skupiająca się
na innowacji cyfrowej oraz technologiach i trendach
zakłócających rynek. Analitycy, badacze i doradcy
firmy Futurum pomagają szefom firm z całego świata
w przewidywaniu poważnych zmian w ich branżach
oraz wykorzystywaniu przełomowych innowacji do
zyskiwania przewagi nad konkurencją na ich rynkach.
ZASTRZEŻENIA: Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie służą
wyłącznie celom informacyjnym i mogą zawierać nieścisłości techniczne,
pominięcia i błędy typograficzne. Futurum Research zrzeka się wszelkich
gwarancji co do dokładności, kompletności lub adekwatności takich
informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, pominięcia
lub nieadekwatność takich informacji. Niniejszy dokument składa się
z opinii firmy Futurum Research i nie powinien być interpretowany jako
stwierdzenie faktów. Opinie przedstawione w niniejszym dokumencie mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Futurum Research
przedstawia prognozy i stwierdzenia dotyczące przyszłości jako wskaźniki
kierunkowe, a nie jako precyzyjne przewidywania przyszłych zdarzeń.
Chociaż nasze prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości reprezentują
naszą obecną ocenę tego, co przyniesie przyszłość, są one obarczone
ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki
będą się istotnie różnić. Ostrzega się, że nie należy nadmiernie polegać
na tych prognozach i stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które
odzwierciedlają nasze opinie wyłącznie na dzień publikacji niniejszego
dokumentu. Należy pamiętać, że nie zobowiązujemy się do zmiany lub
publicznego ogłoszenia wyników jakiejkolwiek zmiany tych prognoz
i oświadczeń dotyczących przyszłości w świetle nowych informacji lub
przyszłych wydarzeń.
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