8 sprawdzonych sposobów
na optymalizację
infrastruktury IT
i przyspieszenie
transformacji cyfrowej

Przegląd
Przejście na rozwiązania chmurowe
jest realizowane przez firmy, które chcą
usprawnić swoje operacje informatyczne,
zwiększyć elastyczność i obniżyć koszty.
W większości przypadków proces ten
dotyczy nowych aplikacji od początku
przeznaczonych dla chmury oraz aplikacji
związanych z obsługą klientów.
Obecnie zaledwie 33% obciążeń jest
przeniesionych do chmury, co oznacza,
że 67% wszystkich obciążeń, z których
większość to aplikacje korporacyjne, nadal
działa na infrastrukturze starego typu1.
Większość ankietowanych organizacji
planuje wykorzystanie środowiska
wielochmurowego w ciągu najbliższych
trzech lat2. Ta nowa hybrydowa,
wielochmurowa rzeczywistość stwarza
nowe wyzwania dla szefów działów IT,
którzy z trudem zarządzają
dotychczasowymi infrastrukturami.
Wielu z nich nie ma ludzi o odpowiednich
kwalifikacjach do zarządzania złożonymi
środowiskami wielochmurowymi.
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Migracja do chmury cały czas postępuje.
Jeśli organizacje chcą mieć przewagę nad
konkurencją, muszą tworzyć nowe usługi
cyfrowe i wprowadzać innowacyjne procesy
biznesowe na bezpiecznych, odpornych,
skalowalnych i otwartych platformach,
zarówno w chmurach publicznych, jak
i prywatnych. Potrzebują odpowiednich
narzędzi i umiejętności, aby projektować
złożone środowiska wielochmurowe,
wdrażać je i zarządzać nimi na wielu
platformach różnych dostawców.
Jednak migracja newralgicznych aplikacji
korporacyjnych wymaga zarządzania
istniejącymi infrastrukturami IT przez
odpowiednio wykwalifikowanych ludzi
przy jednoczesnej kontroli ryzyka i kosztów.
Krótko mówiąc, przeprowadzenie
pomyślnej migracji do chmury wymaga,
aby cele biznesowe pokrywały się
z realiami korzystania ze środowisk IT
starego typu.
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1.

Określ
swoje cele

Po wdrożeniu w chmurze nowych aplikacji
i przeniesieniu tam obciążeń związanych
z obsługą klienta, w drugiej fazie migracji
pojawia się nowe wyzwanie: przenoszenie
starszych aplikacji.
Dzięki przeniesieniu starszych obciążeń
do chmury można zwiększyć elastyczność,
obniżyć koszty i lepiej zaspokajać
oczekiwania klientów.
Należy to starannie zaplanować,
przy zachowaniu minimalnego ryzyka
i maksymalnej opłacalności.
Zobacz w jaki sposób Broadridge
Financial, firma przetwarzająca transakcje
o wartości bilionów dolarów dziennie,
wspólnie z IBM zdefiniowała swoje cele
i przeprowadziła migrację do chmury
w kontrolowany sposób. Jaki był rezultat?
Brak przestojów i przerw w działalności
oraz 30-procentowy wzrost wydajności
procesów2.

51%
51% szefów działów IT
twierdzi, że maksymalne
zwiększenie dostępności
i czasu pracy to główny
powód, dla którego warto
przejść na chmurę3.

Przeczytaj opis wdrożenia, aby
dowiedzieć się więcej.
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2.

Poznaj i pokonaj
przeszkody związane
z wdrożeniem chmury

Migracja do chmury jest nieodłącznym
elementem praktycznie każdej strategii
transformacji cyfrowej i biznesowej.
Chmura pozwala przedsiębiorstwom
szybciej wprowadzać innowacje,
skutecznej skalować, obniżyć koszty, lepiej
wykorzystywać dane i oferować klientom
lepsze doświadczenia. Zapewnia również
łatwiejszy dostęp do najnowocześniejszych
technologii, takich jak sztuczna inteligencja,
internet rzeczy i łańcuch bloków.
Przejście na środowisko chmury może okazać
się skomplikowane i ryzykowne. Obawy
związane z bezpieczeństwem i odpornością,
udostępnianiem danych między chmurami
oraz brakiem wewnętrznych kwalifikacji
w zakresie wdrażania rozwiązań w chmurze i
zarządzania nimi mogą zmusić szefów
działów IT do refleksji.

59%
59% szefów działów IT wskazuje,
że przestarzałe systemy
utrudniają migrację obciążeń
do chmury1.

Poznaj zagrożenia (i sposoby ich uniknięcia)
związane z przenoszeniem aplikacji
korporacyjnych z przestarzałych infrastruktur
do chmury.
Poznaj opiniotwórcze opracowanie IBM:
Bezpieczna migracja do chmury.

Przegląd

4

3.

Opracuj szczegółowy
plan migracji
obciążeń korporacji

Coraz więcej organizacji przenosi obciążenia
do chmury. Wiele z nich stosuje jednak
podejście fragmentaryczne zamiast
skoordynowanej strategii. Najłatwiejsze
do wdrożenia w chmurze są aplikacje
w modelu SaaS i w architekturze cloud-native.
Natomiast aplikacje korporacyjne są znacznie
bardziej skomplikowane i ich migracja
trwa dłużej.
Jest to problem szybko dający się we znaki
szefom działów IT, którzy z trudem panują
nad środowiskiem wielu chmur z różnymi
obciążeniami. Kolejny problem stanowi tzw.
„shadow IT” – wewnętrzne wykorzystanie
aplikacji i usług chmury publicznej bez wiedzy
i zgody działu IT.

93%
93% firm angażuje
zewnętrznych ekspertów
w celu przeprowadzenia
migracji do chmury4.

IBM ma bogate doświadczenie w planowaniu
i przeprowadzaniu migracji do chmury. Dobrze
zaplanowane i skoordynowane wdrożenie
zaspokoi wszystkie potrzeby organizacji.
Obejrzyj film przedstawiający sposób
kontrolowania migracji do chmury.
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4.

Uniknij luk w strategii
bezpieczeństwa
i odporności

Modele bezpieczeństwa i odporności
drastycznie się zmieniły wraz z przejściem
do chmury. Nawet organizacje, które wiedzą,
jak wdrażać standardy bezpieczeństwa
dotyczące chmury i jak nimi zarządzać, mogą
dojść do wniosku, że przestarzałe aplikacje
niekoniecznie są zgodne z tymi standardami.
Rozwój „shadow IT”, a także możliwe
różnice między tym, co według szefów
działów IT oferuje cyberbezpieczeństwo,
a faktyczną ochroną, może mieć poważne
konsekwencje dla działów IT, które nie są
wystarczająco chronione.
Globalna ankieta przeprowadzona
przez Forbes Insight analizuje potencjalne
luki w zabezpieczeniach i odporności
przedsiębiorstw.

42%
Jedynie 42% kierowników
działów IT uważa, że ich
organizacja jest w stanie
odzyskać sprawność po
poważnym cyberataku bez
większego wpływu na ich
działalność5.

Uzyskaj dostęp do globalnej ankiety
Forbes Insight – „Perception Gaps in
Cyber Resilience”

Przegląd

6

5.

Zwiększ elastyczność
firmy dzięki migracji
do chmury

Wcześniej celem migracji do chmury
i modernizacji aplikacji było wyłącznie
obniżenie kosztów i wzrost wydajności.
Dziś sprawa ma się inaczej. Zmieniły się
cele biznesowe przedsiębiorstw – teraz
obejmują przyspieszenie działania organizacji,
elastyczność, innowacyjność oraz
optymalizację infrastruktury IT.
Aby osiągnąć jak największą wartość
biznesową architektury chmurowej, IDC zaleca
firmom podejście oparte na trzech filarach:
• Określenie strategii pozwalającej
osiągnąć sukces
• Współpraca z firmą zewnętrzną,
co pozwoli uniknąć niebezpieczeństw
i szybciej osiągnąć sukces
• Planowanie oparte na oszacowanym
ryzyku w ramach iteracyjnego
i zdyscyplinowanego podejścia

40%
Organizacje planują
powiększenie swojej oferty
aplikacji o 40%, aby zwiększyć
sprawność działania firmy5.

IDC informuje o wyzwaniach, przed którymi
stoi wiele organizacji korzystających
z przestarzałych infrastruktur IT i środowisk
wielochmurowych. Zobacz, jak możesz
osiągnąć lepsze wyniki i czerpać korzyści
ze skutecznej strategii chmurowej.
Przeczytaj raport IDC.

Przegląd
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6.

Odblokuj wartość
swoich danych dzięki
zaawansowanym
technologiom

Transformacja cyfrowa rozpoczyna
się od solidnej infrastruktury
i skonsolidowanych danych.
Anthem, jedna z czołowych
amerykańskich firm świadczących
usługi opieki zdrowotnej, stworzyła
solidne podstawy dla chmury, migrując
swoje starsze aplikacje i tworząc
jednolity widok swoich danych.

1 000 000
Więcej niż milion problemów
klientów firmy Anthem Inc.
rozwiązywano dzięki
dynamicznej automatyzacji2.

Aby uzyskać przewagę nad konkurencją,
firma zintegrowała procesy
automatyzacji i analizy predykcyjnej
ze swoimi systemami. Pozwoliło to na
osiągnięcie efektywności operacyjnej
i podniesienie poziomu opieki nad
pacjentami dzięki szerszemu wglądowi
w dane. Uzyskano też oszczędności,
które można zainwestować w innowacje.
Przeczytaj przykład wdrożenia, aby
dowiedzieć się więcej.
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7.

Upewnij się,
że Twoja sieć jest
wystarczająca
dla transformacji
chmurowej

Ostatnie badanie6 przeprowadzone przez
IBM Institute of Business Value pokazuje,
że 98% wszystkich przedsiębiorstw planuje
wdrożenie architektur wielochmurowych
w ciągu najbliższych trzech lat.
Te sieci wielochmurowe muszą być
zawsze dostępne. Aby to osiągnąć, należy
przekształcić przestarzałe sieci tak, aby
spełniały wymagania chmur hybrydowych.
Muszą być niezawodne, elastyczne
i skalowalne. Muszą gwarantować
bezpieczeństwo. Powinny też umożliwiać
uproszczone zarządzanie dzięki
wykorzystaniu technologii wirtualizacji
i automatyzacji.

98%
98% wszystkich firm planuje
wdrożenie architektur
wielochmurowych w ciągu
najbliższych 3 lat6.

Zarejestruj się, aby obejrzeć webinarium,
z którego dowiesz się, w jaki sposób sieci
zdefiniowane programowo mogą uprościć
Twoją dotychczasową infrastrukturę IT
i przekształcić ją w stale dostępną sieć
nowej generacji w chmurze hybrydowej.
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8.

Zmaksymalizuj
korzyści oferowane
przez chmurę
dzięki zarządzaniu
środowiskiem
wielochmurowym

Zarządzanie obciążeniami z różnych
aplikacji w środowisku wielochmurowym
niesie ze sobą wiele zalet, ale również
mnóstwo wyzwań.
Ostatnia ankieta przeprowadzona przez
IBM wśród szefów działów IT przyniosła
zaskakujące wyniki dotyczące korzyści,
uzyskiwanych przez firmy wcześnie
wdrażające środowiska wielochmurowe,
a także wyzwań, które wynikają z przyjęcia
takiej strategii.
Zobacz infografikę szczegółowo
opisującą, w jaki sposób organizacje,
które wprowadziły strategię
wielochmurową, osiągają większe
korzyści niż te, które jeszcze tego
nie zrobiły.

Przegląd

59%
59% osób podejmujących
decyzje dotyczące informatyki
twierdzi, że ich firmy już
wdrożyły zintegrowane
rozwiązania do przetwarzania
i przechowywania danych
w chmurze od co najmniej
dwóch dostawców rozwiązań
chmurowych7.
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