
Tradičný a nám prevažne známy
outsourcing predstavuje dodanie
špecifických znalostí a skúseností
potrebných na splnenie vopred sta-
novených kritérií v oblasti efektivity
IT infraštruktúry. Nový outsourcingový
koncept sa však opiera o komplexný
súbor metód a zdrojov, bez ktorých
sa firma nezaobíde, keď sa má trans-
formovať (spravidla v krátkom časo-
vom úseku) a nemá byť pritom vysta-
vená vysokým rizikám. Typicky sa me-
dzi business procesy ľahko outsour-
covateľné v rámci konceptu BPO radia
tie, ktoré sú pre chod firmy kľúčové,
avšak nie sú v prípade jednotlivých
spoločností unikátne. Patria sem naj-
mä procesy v oblasti administratívy,

financií a účtovníctva, ľudských zdro-
jov, platobných služieb, logistiky a dis-
tribúcie, predaja, marketingu a zá-
kazníckej starostlivosti. V zásade
platí, že tieto kľúčové procesy sú po-
čas transformačného procesu odovzda-
né do rúk outsourcingového partne-
ra, v ktorého réžii sa potom transfor-
mačný proces odohráva.

Čo robí dynamický outsourcing
natoľko odlišným od tradičného mo-
delu outsourcingu, je jeho nasledu-
júcich päť pilierov:
1)Dôraz kladený na obchodné vý-
sledky

Primárnym cieľom transformač-
ného procesu, a teda úlohou pre out-
sourcingového partnera, je dosiah-

nutie obchodných výsledkov v súla-
de s definovanými potrebami orga-
nizácie. V tomto ohľade treba hľadať
rovnováhu medzi zavádzanými ús-
pornými opatreniami a zásadnejšími
inováciami.
2)Budovanie efektívnej partnerské
komunity

Spolupracovať s jediným obchod-
ným partnerom je takmer vždy ne-
výhodné. Trendom súčasnosti je mať
pre každý jednotlivý produkt či služ-
bu špecializovaného obchodného
partnera (dodávateľa). S tým je však
spojených mnoho otázok na tému
optimalizácie spolupráce a zodpo-
vednosti, na ktoré treba nájsť od-
povede, keď má takáto distribuova-

ná sieť obchodných partnerov efek-
tívne fungovať. Odpovede na tieto otáz-
ky skôr závisia od poznania kultúry
a správania jednotlivých partnerov,
ako od technických aspektov. 
3)Dôraz kladený na prínos pre zá-
kazníka

V dnešnej dobe, keď každý hľadí
predovšetkým na cenu, často platí,
že firmy si na outsourcing zvolia ta-
kého partnera, ktorý stlačí svoje mar-
že viac ako ostatní. Málokto si však
uvedomuje dôsledok takého počína-
nia. Nízke provízie nedovolia outsour-
cingovému partnerovi dodať vyššiu
pridanú hodnotu, napríklad v podobe
najrozličnejších inovácií. Tento jav sa
označuje ako „prekliatie víťaza“ a dy-
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Takzvaný „Business Process Outsourcing“ (BPO)
sa často nazýva dynamickým či transformačným
outsourcingom. Prečo? Pretože na rozdiel od tradič-
ných stratégií outsourcingu, ktoré sa veľmi dobre
osvedčili v oblasti zvyšovania IT efektivity, je tento
koncept outsourcingu navrhnutý pre potrebu vyššej
flexibility celej spoločnosti. Do tej miery, že je schop-
ná urobiť zásadnejšiu transformáciu, ktorú si nová
situácia na trhu vyžaduje.
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namický outsourcing toto „prekliatie“
oslabuje.
4)Budovanie mechanizmu trvalo
udržateľnej transformácie

Treba rátať s tým, že keď sa daný
proces transformácie dokončí, čo mô-
že trvať jeden až dva roky, situácia
na trhu bude opäť iná ako dnes a bu-
de sa aj naďalej meniť. Súčasťou trans-
formačného procesu je preto vybudo-
vanie flexibilného mechanizmu, kto-
rý do budúcnosti danej organizácii
umožní samostatne a v krátkom čase
sa adaptovať na nové trhové výzvy.
5) Budovanie riadiaceho a monitoro-
vacieho mechanismu

Jedným z cieľov dynamického out-
sourcingu je tiež efektívnejšia koor-
dinácia pri riadení podniku. S týmto
cieľom sa buduje mechanizmus,
ktorý umožňuje kľúčovým manažé-
rom mať lepší prehľad o dianí vnútri
organizácie a podľa potreby zasiah-
nuť. To je dôležité aj pre riadenie
ďalších transformácií, ktoré budú
musieť postupom času nasledovať.

Všeobecne sú princípy dynamic-
kého outsourcingu navrhnuté tak, že
fungujú vo všetkých organizáciách
bez ohľadu na veľkosť či odborové
zameranie. Napriek tomu, že sa dy-
namický outsourcing predovšetkým
skôr orientuje na maximalizáciu
výkonnosti ako na úsporu nákladov
ako tradičný IT outsourcing, rozhod-
ne by bolo nesprávne nazdávať sa,
že už raz transformované procesy
netreba ďalej rozvíjať, alebo že je
zbytočné pozerať sa na náklady. Pre
väčšinu organizácií sa dnes tento
kombinovaný prístup stáva kľúčovým
nástrojom na realizáciu rozsiahlej-
ších transformácií.
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PRÍKLAD TRANSFORMÁCIE DODÁVATEĽSKÉHO 
REŤAZCA VO FIRME AIRBUS

V reakcii na nové výzvy na trhu sa výrobca lietadiel Airbus rozhodol
urobiť zásadnú integráciu a zmeny v oblasti riadenia. Základnou požiadavkou
bola vyššia flexibilita a rýchlejšia odozva existujúceho nadnárodného dodá-
vateľského reťazca na meniace sa podmienky na trhu. Hlavnú úlohu v rámci
plánovanej transformácie mala zohrať inovácia existujúcich procesov.

Zo všetkých špecializovaných technologických spoločností sa Airbus
rozhodol osloviť spoločnosť CSC. Jej outsourcingové riešenie založené na
webových technológiách spoločnosti Airbus poskytlo komplexný prehľad
nad celým dodávateľským reťazcom a prinieslo rad nových nástrojov na
jeho efektívnejšie riadenie. Dôsledkom toho došlo k zlepšeniu spolupráce
s dodávateľmi a k výraznému zníženiu nákladov na riadenie dodávateľ-
ského reťazca.

Počas desať rokov trvajúcej spolupráce pomohla CSC ďalej transformo-
vať výrobu kľúčových dielov pre lietadlá AirBus. Uplatnenie metodológie
Knowledge Based Engineering (KBE) v britských výrobných závodoch vý-
razne prispelo ku skráteniu času pre repetičné dizajnové a vývojové pro-
cesy. A tak pokým sa návrhu jednej sady konštrukčných prvkov krídla
nového modelu A380 pôvodne venovalo okolo 20 pracovníkov po dobu
šiestich mesiacov, po uskutočnení transformácie stačí na rovnakú úlohu
dvom pracovníkom iba šesť týždňov.

Obr. 1: Ciele dynamického outsourcingu
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Zdroj: CSC, Strategic Outsourcing – Survey Results


