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Yöneticiler için özet

Günümüzde kuruluşlar, her zamankinden daha fazla belirsizlikle karşı karşıya kalmaktadır.
Şirketlerin BT taleplerinin hızlanmasıyla birlikte kuruluşların müşterilerini en iyi şekilde desteklemek
amacıyla stratejilerini daha esnek ve çevik teknolojilere adapte etmesi gereksinimi doğmaktadır.
Modern BT kuruluşlarının bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla, tesis içi de dahil olmak üzere hibrit
veya çeşitli türlerde altyapılardan yararlanması gereklidir. Tesis için altyapılarını stratejik bir şekilde
genel bulut ile birleştirebilen kuruluşlar daha açık, daha esnek ve daha çevik bir BT ortamı
aracılığıyla müşterilerine hizmet sunmada en iyi konuma sahip olacaktır.
IBM, Eylül 2019'da Forrester Consulting’i görevlendirdiği ve işletmelerin kendi BT altyapısı
stratejilerini nasıl geliştirdiklerini ve uyguladıklarını değerlendiren bir araştırmayı Ocak 2020'de
yayınlamıştır. Forrester, bu konuyu araştırmak için değişik sektörlerden 350 küresel işletmenin BT
karar alıcıları ile bir çevrimiçi anket düzenlemiştir. İşletmelerin çeşitli genel bulut, barındırılan özel
bulut ve tesis içi altyapılar ile hibrit bulut ortamları oluşturduğunu tespit ettik.

Karmaşık ve artan taleplerin olduğu dönemlerde,
BT kuruluşları BT altyapısı stratejilerinde açıklık ve
esnekliğe yönelmektedir.
Şirketinizin BT altyapısı stratejisini modernleştirerek günümüzün ve geleceğin değişimlerine uyum sağlayın:
• Uygulama platformu stratejinizde çeşitlendirmeye gidin.
• Devam eden altyapı yatırımlarınızda açıklığa önem verin.
• Temeli tesis içi altyapıdan oluşan hibrit bulut stratejinizi güçlendirin.

Uygulama platformu stratejinizde çeşitlendirmeye gidin.
Kuruluşlar genel bulut ve tesis içi altyapı dahil olmak üzere çeşitli uygulama karışımları için yatırımlarını geniş
kapsamlı bir şekilde artırdığında hem bugünün hem de yarının ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelirler.
"Kuruluşunuzun önümüzdeki 12 ay içinde aşağıdakileri
benimseme planlarını en iyi hangisi açıklamaktadır?"

İki yıl içerisinde beklenen yatırımlar

%82 Genel
buluta yönelik
yatırım artışı

◼ Genişletiliyor/güncelleniyor
Genişletiliyor/güncelleniyor Uygulandı

Genelbulut
bulut
Genel

%83
Genel
olmayan
buluta yönelik
yatırım artışı

© 2020 Forrester. Çoğaltılması Yasaktır.

Uygulanması planlanıyor
%47
47%

%15
15%
%10
10%
%41
41%

Dahiliözel
özelbulut
bulut
Dahili

%19
19%
%15
15%

Barındırılan
Barındırılanözel
özelbulut
bulut

%18
18%
%19
19%

Tesisiçi
içidonanım
donanım
Tesis

18%
%18
%17
17%

%38
38%

%36
36%

Devam eden altyapı yatırımlarınızda açıklığa önem verin.
Mevcut platformlara yeniden yatırım yapılmaması şirketleri ticari değer kaybına karşı savunmasız bırakır.

Yenilemelerin ikinci plana
atılması, karar alıcıların en
önemli endişeleri
arasında yer alan
uyumluluk kısıtlamalarına,
performansta ve rekabet
kabiliyetinde düşüşe
neden olabilir.

Uyumluluk kısıtlamaları

Müşteri ihtiyaçlarının
karşılanamaması
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arasında tanımlamıştır.
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Performansta düşüş

Katılımcıların %39'u

Katılımcıların %38'i gecikme

yenilemelerde bir gecikme
meydana gelmesi durumunda
rekabet kabiliyetlerinde bir kayıp
olduğunu fark etmiştir.

sonrasında kuruluşlarının
performansında
bir düşüş fark ettiğini belirtmiştir.

Temeli tesis içi altyapıdan oluşan hibrit bulut
stratejinizi güçlendirin.
Çoğu şirket, bulut stratejilerini tesis içi altyapı temellerinin bir parçası haline getirerek, esnek bir altyapı
stratejisine açık kalmaktadır.
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%37

tesis içi altyapının, şirketlerinin hibrit bulut
stratejilerinin önemli bir parçası olduğu
konusunda hemfikir.

BT altyapısı yönetiminde iyileşme ve esnekliği hibrit bulut
kullanımının bir avantajı olarak görüyor.*
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Şirketler, daha iyi
değer sağlamak için
tesis içi kaynak
kullanımlarında
esnekliklerini korur
Kuruluşlar daha hızlı sonuçlar elde
etmek, güvenlik açıklarını azaltmak
ve performansı iyileştirme
konusunda esneklik elde etmek için
genel bulutun yanı sıra tesis içi
kaynakları da güçlendirir

Tesis içi kaynakları güçlendirmeye yönelik en
önemli beş neden
Maliyet, gecikme ve
aktarım halindeki verilerin
güvenlik açığının azaltılması
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yoluyla daha hızlı
üretkenlik
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Dayanak: Mevcut durumda genel bulut kullanmakta olan 241 BT karar alıcısı
Kaynak: IBM için Forrester Consulting tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, Eylül 2019

Temel öneriler

Uygulama platformu stratejinizi
çeşitlendirmeyi taahhüt edin.

Devam eden altyapı yatırımlarınızda
açıklığa önem verin.

Temeli tesis içi altyapıdan oluşan
hibrit bulut stratejinizi güçlendirin.

Şirketler tesis içi bulut, hibrit bulut ve
çoklu bulut dahil geniş çaplı altyapı
platformlarına yatırım yapmaya devam
etmektedir.

Şirketlerin iş kaybına karşı güvenlik
açıklarını en aza indirmesine olanak
tanıyan tesis içi altyapılara yeniden
yatırım yaparak bu geniş çaplı altyapı
stratejisine açık olun.

Genel bulut, birçok iş yükü türüne
hizmet sağlar ancak bu hizmet bu iş
yüklerinin tümü için en ideal olan
değildir. Daha iyi bir değer sağlamak
için, veri yoğun uygulamalar ve tesis içi
altyapılar gibi iş yükü türleri ilave
etmeye açık kalın.
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Çalışmanın
tamamını indirin
8

Metodoloji
Forrester bu çalışmada, kuruluşların kendi altyapı stratejilerini nasıl geliştirdiğini ve uyguladığını değerlendirmek
amacıyla BT altyapı ortamlarına yönelik olarak 350 küresel karar alıcı ile bir çevrimiçi anket düzenlemiştir.
Ankete katılanlar arasında altyapı ve operasyonlar, uygulama yönetimi veya bakımı ve/veya yazılım geliştirme
alanlarındaki BT karar alıcıları yer almaktadır. Katılımcılara farklı iş yükleri için kullanılan ortamlar ve altyapı
yatırımları hakkında sorular sorulmuştur. Yanıtlayanlara, anket için harcadıkları süreye yönelik teşekkür amacıyla
küçük bir teşvik sunulmuştur. Bu çalışma Ağustos 2019’da başlamış ve Eylül 2019’da tamamlanmıştır.
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