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najważniejszych kryteriów wyboru
dostawcy usług zarządzanych
Jak chmura i usługi zarządzane pomagają działowi
informatyki dostarczać usługi o wartości biznesowej

Przegląd

10 najważniejszych kryteriów wyboru
dostawcy usług zarządzanych

Wiele firm zaczyna korzystać z nowych technologii,
takich jak chmura, urządzenia i aplikacje mobilne
oraz analiza danych, aby przyspieszyć transformację
cyfrową. Skutkiem wprowadzenia tych technologii
jest zróżnicowane i złożone hybrydowe środowisko
informatyczne całkiem nowego rodzaju, które obejmuje
wiele modeli dostarczania, dostawców, procesów
i danych. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej,
gdy uwzględnimy niezmienne lub malejące budżety
działów informatyki, nieelastyczne systemy
informatyczne i rosnące koszty zarządzania.
Wiele firm próbujących zarządzać tak złożonymi
środowiskami hybrydowymi nie jest w stanie
wspierać transformacji cyfrowej, która jest konieczna
z biznesowego punktu widzenia.
W wyniku tego firmy różnej wielkości analizują swoje
strategie, rozważając przekazanie projektowanych i
realizowanych wewnętrznie usług informatycznych
dostawcom usług zarządzanych, aby zwiększyć wartość
biznesową, sprawność i skuteczność tych usług.
Usługi zarządzane to wiele potencjalnych korzyści
dla działów informatyki, między innymi możliwość
skupienia się na problemach o newralgicznym
znaczeniu dla działalności firmy oraz funkcjach i
działaniach strategicznych. Rozwiązania chmurowe
to jeszcze więcej możliwości transformacji działów
informatyki.
Aby usługi zarządzane przyniosły rzeczywiste korzyści,
trzeba wybrać właściwego dostawcę – takiego, który
potrafi wykazać się umiejętnościami, procesami i
zasobami lepszymi niż dostępne wewnątrz firmy.
Oceniając dostawców usług zarządzanych, należy brać
pod uwagę poniższe 10 kryteriów.
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1.

Kwalifikacje i
doświadczenie

Dostawca usług zarządzanych musi mieć
potwierdzone certyfikatami kwalifikacje w
obszarze znacznie większym niż podstawowa
konserwacja systemów operacyjnych i
zarządzanie dostępnością. Należy poznać
jego kwalifikacje związane z zarządzaniem
zmianą, wirtualizacją, wysoką dostępnością,
oprogramowaniem pośrednim i bazami
danych, wieloma technologiami sieciowymi,
integracją różnych platform, rozwiązaniami
mobilnymi, zabezpieczeniami i oczywiście
chmurą – publiczną i prywatną. Dostawcę
trzeba zapytać o skalowalność i dostępność
personelu o specjalistycznych umiejętnościach,

jak specjaliści są zorganizowani i jak
wymieniają się wiedzą, a także sposób
komunikowania sprawdzonych procedur.
Dostawca usług zarządzanych powinien mieć
duże doświadczenie w zakresie wszystkich
modeli dostarczania i dostawców – dotyczące
nie tylko usług zarządzanych i chmury, ale też
tradycyjnego i strategicznego outsourcingu IT.
Dzięki temu dostawca może pomóc w realizacji
strategii zintegrowanego multisourcingu
obejmującej usługi wewnętrzne, usługi
zarządzane, outsourcing i chmurę w układzie
odpowiadającym potrzebom firmy.

41%

firm stwierdza,
że brakuje im
doświadczenia
w zakresie
platform, które
jest konieczne,
aby w pełni
korzystać z usług
serwerowych
i usług w
chmurze.1.

Co firma robi, aby zaspokoić zapotrzebowanie na kwalifikacje
potrzebne do zarządzania środowiskiem chmury hybrydowej?
Przenosi personel o odpowiednich kwalifikacjach z innych miejsc
w dziale informatyki
Szkoli istniejący personel, ucząc go nowych umiejętności potrzebnych
do zarządzania środowiskiem chmurowym
Zatrudnia nowy personel o potrzebnych kwalifikacjach
Brak planów zaspokojenia zapotrzebowania na personel i kwalifikacje
Inne formy
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2.

Proaktywne podejście
oparte na technologii

Należy dowiedzieć się, czy dostawca
usług ma podejście “awaria-naprawa”, czy
proaktywne zorientowane na zapobieganie
problemom i ciągłe usprawnianie. Czy
potencjalny dostawca oferuje coś więcej
niż proste monitorowanie i zarządzanie
urządzeniami? Na przykład stosowanie
zaawansowanych technologii, takich
jak złożona analiza danych, umożliwia
zapobieganie problemom na podstawie
analizy wzorców awarii różnych platform
i procesów oraz ulepszanie usług dzięki

widoczności różnych obszarów. Szukaj
technologii oferujących takie możliwości,
jak zaawansowane mechanizmy alertów,
zautomatyzowana kategoryzacja i
priorytetyzacja obciążeń, zautomatyzowana
eskalacja incydentów i reakcja na nie.

Według IDC
nabywcy
w Stanach
Zjednoczonych
twierdzą, że
koszty są niższe
o średnio

20%
w przypadku
automatyzacji
usługi w
outsourcingu.2

Zobacz na poniższym filmie, jak firma Sysco
zwiększyła czas dostępności serwerów o
ponad 50% dzięki zastosowaniu automatyzacji
w chmurze.
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3.

Stosowanie sprawdzonych procedur
branżowych i standardów ITIL

Kluczem do uzyskania bardziej niezawodnej
infrastruktury informatycznej jest optymalizacja
zarządzania środowiskiem informatycznym.
Nowe rozwiązania i usługi, których wdrożenie
kiedyś zajmowało miesiące, dzisiaj muszą być
udostępniane w ciągu kilku dni. Takie oczekiwania
i ciągłe zapotrzebowanie na usługi stanowią
wielkie obciążenie dla zespołów ds. eksploatacji
środowiska informatycznego. Dostawca usług
musi zarządzać zasobami informatycznymi
firmy z zastosowaniem sprawdzonych procedur

branżowych, a w szczególności stosować
podejście ITIL do zarządzania usługami
informatycznymi. Sprawdzone procedury IT
Infrastructure Library (ITIL) dotyczą zarządzania
problemami, incydentami, zdarzeniami,
zmianą, konfiguracją, zasobami, pojemnością i
wydajnością, a także raportowania. Koniecznie
należy poznać też sprawdzone procedury
przejścia ze środowiska wewnętrznego do
systemu zarządzania dostawcy.
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4.

Spójne procesy, zarządzanie
wiedzą i widoczność
skonsolidowanych usług

41%

przedsiębiorstw
zwiększy swój
budżet na usługi
zarządzane w
2018 r.3
Spójne dostarczanie usług musi być oparte na
spójnych procesach, które są jasno zapisane i
stosują powtarzalne metody. Dostawca usług
powinien udostępnić przykłady dokumentacji
zasad i procesów oraz wyjaśnić, w jaki sposób
są one powielane w różnych centrach i
lokalizacjach, z których dostarczane są usługi.
Dostawca usług musi też mieć system
zarządzania wiedzą, który umożliwia
personelowi w dowolnej lokalizacji dostęp do
informacji o historycznych problemach i ich
rozwiązaniach.

Również ważne są środki, za pomocą których
dostawca usług zapewnia widoczność
kondycji infrastruktury używanej przez firmę
i wydajności usług zarządzanych. Pożądanym
rozwiązaniem jest dobrze zabezpieczony
portal WWW pokazujący na jednym panelu
dostarczane w czasie rzeczywistym informacje
o wszystkich powiązanych usługach, a
także udostępniający narzędzia online do
zarządzania usługami i elastyczne funkcje
raportowania.
Zobacz na poniższym filmie, jak takie
rozwiązanie może zmienić Twoją firmę.
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5.

Obsługa środowisk obejmujących
wiele chmur i wielu dostawców oraz
dobre relacje z tymi dostawcami

Współczesne infrastruktury informatyczne to
zwykle heterogeniczne, hybrydowe środowiska
obejmujące tradycyjne środowisko IT (sprzęt,
oprogramowanie i sieci) oraz chmury publiczne
i prywatne wielu dostawców. Dostawca usług
musi mieć dowiedzione doświadczenie w pracy
ze środowiskami hybrydowymi obejmującymi
wiele chmur wielu dostawców i – co ważniejsze
– partnerskie relacje z czołowymi dostawcami
pomagające zapewnić dostępność, a także

znajomość ścieżek ewolucji produktów i nowych
technologii. Dostawca usług prawdziwie neutralny
względem dostawców powinien pełnić rolę
brokera: pomagać planować, kupować, zarządzać
i eksploatować, dobierając modele chmury i
dostawców odpowiednio do potrzeb firmy.
Obejrzyj webinarium, aby dowiedzieć się więcej o
usługach zarządzanych dla chmury publicznej.
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6.

Jednolite dostarczanie usług
na całym świecie z możliwym
wykorzystaniem zasobów lokalnych

Wybierając dostawcę usług zarządzanych
działającego globalnie, firma dowolnej wielkości
zyskuje większe możliwości rozwoju. Zdolność
świadczenia usług globalnie to wiele korzyści, takich
jak szybka implementacja w nowych lokalizacjach,
możliwość efektywnego zarządzania projektami
klientów obejmującymi wiele krajów, pomoc w
języku lokalnym dla oddziałów i przedsiębiorstw
podporządkowanych oraz łatwiejsze spełnienie

wymogów prawnych dzięki temu, że zasoby i dane
mogą pozostawać w danym kraju. Należy dowiedzieć
się, czy dostawca stosuje standardowe procesy
dostarczania usług we wszystkich lokalizacjach oraz
jak wygląda organizacja i komunikacja zespołów
rozproszonych w wielu lokalizacjach.
Dowiedz się więcej o wzroście efektywności
dzięki zintegrowanej, zarządzanej infrastrukturze
hybrydowej.
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7.

Umowy SLA dotyczące
wydajności

Dużą zaletą usług zarządzanych jest to, że
za wydajność odpowiada dostawca usług.
Skup się na dostarczanych usługach, a nie
na sposobie ich dostarczania. Dzięki temu
dostawca może udoskonalać dostarczanie
usług i zmniejszać koszty z korzyścią
dla obu stron. Z drugiej strony dostawca
powinien zgodzić się na zawarcie umowy

dotyczącej poziomu usług (SLA) określającej
kary finansowe lub inne konsekwencje w
przypadku niedotrzymania warunków.
Zobacz na poniższym filmie, jak
automatyzacja w chmurze poprawia
dostępność rozwiązań informatycznych,
poziomy usług i efektywność dostarczania.

Według IDC firmy
najbardziej cenią
sobie dostawców,
którzy dzięki
automatyzacji
skracają czas
reakcji na wnioski
użytkowników
i kupujących
o ponad

20%

4
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8.

Szeroka oferta usług zarządzanych
odpowiadająca potrzebom firmy

Twoja firma potrzebuje elastyczności pozwalającej
dodawać usługi zarządzane bez dodawania
niepotrzebnych kosztów i złożoności do strategii
pozyskiwania. Wiele firm stwierdza, że fragmentacja
usług – korzystanie z wielu dostawców usług
zarządzanych – utrwala bariery między systemami
i utrudnia sprawne działanie. Aby zapewnić sobie
elastyczność w przyszłości, należy wymagać od
każdego potencjalnego dostawcy szerokiej oferty
usług zarządzanych: od zarządzania infrastrukturą
i zabezpieczeniami, przez zarządzanie odpornością
i rozwiązaniami mobilnymi oraz inne usługi
informatyczne po zarządzany hosting i chmurę.

Ponadto należy szukać dostawcy elastycznego, który
potrafi dostosować się do potrzeb firmy, na przykład
umożliwiając zachowanie obecnie używanego
sprzętu i procesów (tam, gdzie ma to sens).
Usługi serwerowe i chmury zarządzane umożliwiają
bardziej efektywną integrację i eksploatację chmury
hybrydowej i infrastruktury tradycyjnej.
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9.

Zdolność przewidywania
i droga do innowacji

Ponieważ coraz powszechniejszą formą współpracy
jest partnerstwo strategiczne, trzeba brać pod
uwagę możliwy wpływ relacji z dostawcami
zarówno na wyniki biznesowe, jak i na model
zasadniczej działalności firmy, oraz na kulturę firmy.
Jeśli innowacyjność i transformacja są kluczowymi
elementami strategii biznesowej firmy, jak może
przyczynić się do nich potencjalny dostawca
usług zarządzanych? Czy ma szczególną, własną
wiedzę lub doświadczenie, dzięki którym może
prognozować zmiany technologii lub rynku?

Jakiego rodzaju przewagę nad konkurencją
firma może zyskać dzięki dostępowi do
jego prac badawczo-rozwojowych (a może
nawet współpracy przy nich)? Jak wiedza,
doświadczenie, zasoby, zasięg i sieć partnerów
mogą pomóc w tworzeniu nowych modeli
biznesowych lub wchodzeniu na nowe rynki?
Przyspiesz tworzenie i modernizację aplikacji
za pomocą platformy do tworzenia aplikacji
przeznaczonych specjalnie do działania w chmurze.
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10.

Stabilność finansowa
i reputacja

Niezależnie od tego, czy planujesz krótką przygodę z
usługami zarządzanymi, czy długoterminową relację
strategiczną, stabilność finansowa potencjalnego
dostawcy jest niezwykle ważna. Dzisiaj na podstawie
tego, od jak dawna dostawca usług działa na rynku, nie

można przewidzieć, czy długo na nim pozostanie. Należy
zapoznać się z okresowymi sprawozdaniami finansowymi
i opiniami dziennikarzy oraz analityków biznesowych i
branżowych. Potencjalnych dostawców należy prosić o
referencje klientów i ilościowe metryki sukcesów.

Usługi zarządzane

Hybrydowe środowisko informatyczne

Jak będziesz zarządzać coraz większą ofertą
usług w chmurze? Poznaj te 10 wskazówek.

Dzisiaj 59% firm ma strategię dotyczącą
chmury hybrydowej. A Ty?

Kliknij, by tweetnąć

Kliknij, by tweetnąć

Automatyzacja

Sztuczna inteligencja

Brakuje Ci czasu? Dzięki automatyzacji
środowiska informatycznego możesz
skrócić czas reakcji o prawie 25%

Sztuczna inteligencja + automatyzacja
= maksymalne korzyści z usług
zarządzanych. Dowiedz się więcej.

Kliknij, by tweetnąć

Kliknij, by tweetnąć
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Dowiedz się, jak IBM może pomóc Ci
uprościć zarządzanie infrastrukturą
hybrydową.
Zacznij teraz
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