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Vysvetlenie je jednoduché. Obdobie, keď bolo
IT samostatným ostrovčekom v podniku a s trochou
nadsádzky povedané, mohlo nerušene budovať svo-
ju infraštruktúru, bez ohľadu na okolie, kupovať si
veľké servery, „hrať sa na svojom piesočku“, nezá-
visle od toho, aký to bude mať dopad na ostatné
oddelenia v organizácii, na celkový hospodársky
výsledok v spoločnosti, je za nami. Samotný trh,
predovšetkým užívatelia zistili, že potrebujú jasnej-
šie pravidlá a mechanizmy posudzovania výhodnos-
ti nasadzovania informačných technológií. Z toho
jednoznačne vyplynula celkom nová potreba, že IT
je nevyhnutné plne integrovať do ekonomiky užíva-
teľa, pretransformovať IT procesy na biznis procesy.
A to je aj vlastne základná filozofia optimalizácie

využívania informačných technológií vo firemných
procesoch, teda Business Technology Optimization
(BTO). Dnes je už každému nad slnko jasné: IT sa
musí správať ako biznis zložka každej organizácie.
Ostatné oddelenia, ktoré od IT odoberajú určité
služby a funkcionalitu, musia vedieť ekonomickú
hodnotu takejto činnosti. Našou snahou je, aby IT
fungovalo ako interná dodávateľská organizácia.
IT oddelenia potrebujú presne a efektívne plánovať,
povedať, čo ktorá služba koho (či už iné oddelenia
v organizácii alebo samotného užívateľa) stojí. 
A spätne, ak IT má byť v polohe dodávateľa služieb,
musí byť schopné ich poskytovať efektívne a mera-
teľne! Tieto nástroje BTO umožňujú takúto infra-
štruktúru postaviť, alebo už jestvujúcu transformo-

vať, v prípade ak je IT oddelenie postavené do novej,
modernej polohy, kde určité služby nakupuje alebo
predáva. 

„Spájame dve organizácie, ktoré sú lídrami vo
svojom odbore. Vytvárame tak vôbec najsilnejšie
portfólio riešení, určených na optimalizáciu IT
v rámci odvetvia“, povedal pred vyše rokom
Mark Hurd, výkonný riaditeľ a prezident HP po
kúpe spoločnosti Mercury Interactive Corp., po-
predného celosvetového dodávateľa riešení pre
správu IT. Prečo vôbec k tejto akvizícii došlo?
Chcelo si HP kúpiť časť nového trhu od konku-
renta?

Najskôr si položme otázku, prečo k takýmto akvi-
zíciám vôbec dochádza. Ako vyplýva z celosveto-
vých analýz vývoja trhu, je trend, ktorým sa IT trh
uberá, jasný: čím viac sa do popredia dostávajú soft-
vérové riešenia a služby. Túto predikciu už dávnejšie
implementuje do svojich stratégií aj spoločnosť
HP. Z tohto dôvodu vznikla aj potreba rozšíriť exis-
tujúce portfólio softvérových riešení HP OpenView.
Prečo? Lebo si to žiadali naši zákazníci a pokrytie
tými funkcionalitami, ktoré aj keď boli k dispozícii,
nebolo dostatočné. Preto sa pristúpilo k takejto
veľkej akvizícii, ako bola spoločnosť Mercury Inter-
active Corp., ktorá zaberala ten segment trhu, ktorý
nemalo HP obsadený. Naše pôvodné produktové
portfólio HP OpenView vo svojej pôvodnej konfigu-
rácii slúžilo skôr na pokrytie infraštruktúry, správy
sietí, sledovanie výkonu, správy IT infraštruktúry
s prepojením do helpdeskových riešení a vyústením
do poskytovania IT servis manažmentu. Avšak trh
si vyžadoval niečo viac. Akvizícia jednoznačne roz-
šírila a skvalitnila záber HP a umožnila presunúť
sa z oblasti dohľadov do oblasti testovania a vývo-
ja aplikácií. BTO, teda Business Technology Optima-
lization v ponímaní HP už nie je len správa prevádz-
ky a manažovania systémov na prevádzkovej
úrovni, ale už hovoríme aj o vývoji aplikácií, ich
testovaniu z pohľadu kvality a výkonu. V neposled-
nom rade sa posilnila aj oblasť rozvoja stratégií,
najmä budovania project management office (Project
and portfólio management), čo nám tiež po akvizícii
pribudlo do vienka. Alebo aj budovanie servisne
orientovanej architektúry.

Ako a či vôbec sa už prejavila synergia spojenia
dvoch silných hráčov na globálnom ako aj na
lokálnych trhoch, teda aj slovenskom, za niečo
vyše roka od akvizície?

Synergia sa naozaj prejavila. Rok, ktorý od tejto
chvíle uplynul, je pomerne krátky čas, ale na druhej

IT už ako integrálna súčasť 
Analytici Gartner označujú procesný manažment za kľúčovú technológiu pre najbližšie obdobie. 
Ako v Hewlett-Packard vnímate túto predikciu? HP sa koniec koncov dlhodobo profiluje v tejto oblasti 
a zameriava na optimalizáciu využívania informačných technológií vo firemných procesoch 
(BTO – Business Technology Optimization). Prečo BTO naberá na takejto dôležitosti? Túto aj ďalšie 
otázky sme položili Petrovi Vajdovi, HP Software Country Managerovi, z divízie HP Software.
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strane vzájomné prelínanie, prekrývanie zamerania
a orientácie oboch firiem bolo veľmi malé, menšie
ako 5 percent!. Takže akvizícia bola obrazne pove-
dané ďalšia „kocka do lega“, čím sa pre HP odkryla
nová oblasť, ktorú sme doteraz nepokrývali a ani
v nej nepôsobili. Akvizícia priniesla dokonca taký
výrazný efekt, že v jednotlivých trhových podie-
loch sme teraz hráčom číslo jeden celosvetovo,
ako i na lokálnych trhoch. V BTO oblasti, po začle-
není spoločnosti Mercury do HP softvérového port-
fólia sme sa stali číslom jeden. Teda naplnila sa vízia
spojenia dvoch silných hráčov, a z toho rezultujú-
ceho synergického efektu, že 1 + 1 = 3. 

To, o čo sme sa následne v HP na vývojárskej 
a koncepčnej úrovni usilovali, bola integrácia medzi
existujúcimi riešeniami. Dobrou správou je, že nič
sa nemuselo utlmovať.

Tento globálny efekt rýchlo zasiahol aj malé trhy,
akým je aj Slovensko. Jednak v tom, že sme na na-
šom trhu mohli poskytnúť širšie portfólio služieb
už existujúcim zákazníkom. Ďalej sme získali no-
vých zákazníkov, najmä v oblasti bankovej sféry.
Potreby českých a slovenských zákazníkov dovtedy
zabezpečovala spoločnosť Mercury priamo z Čiech
pre obe krajiny, ale keďže HP aj kvôli efektívnejšej
podpore zákazníkov má priame zastúpenie vo väč-
šine krajín sveta aj toto sa muselo zmeniť a aktivity
aj v tejto oblasti týkajúce sa slovenského trhu prešli
do Softvérovej divízie HP Slovensko. Odvtedy sme
na Slovensku urobili dva veľké projekty – jeden 
v oblasti telekomunikácií a ďalší vo verejnej správe.
Tu sme vlastnými silami v spolupráci s lokálnymi
softvérovými partnermi poskytli riešenia z bývalého
portfólia Mercury produktov

Do akej miery HP OpenView ostalo pôvodné, aké
nové funkcionality pribudli?

Pôvodné produktové portfólio ostalo neporušené,
to znamená, že kľúčové produkty z oblasti systémo-
vého a aplikačného manažmentu, správa sieťového
manažmentu, alebo oblasť poskytovania služieb 
z pohľadu IT ostali nezmené alebo doplnené o nové
funkcionality.

Portfólio HP sa ďalej dopĺňalo formou ďalších men-
ších akvizícií, konkrétne v oblasti change a configura-
tion managementu, identity managementu, web ser-
vices, web governance, bezpečnosti, SOA a iných.

Aký bude ďalší vývoj BTO?
Pokiaľ ide o HP, je tu snaha ďalej dopĺňať naše

portfólio, napríklad v oblasti bezpečnosti, pričom
pôvodné BTO technológie sa vyvíjajú viac ako 25 ro-
kov. Vývoj bude smerovať k integrácii riešení imple-
mentovaných do základu BTO. Základnou filozo-
fickou líniou je transformácia IT do biznisu a s tým
súvisia ďalšie aktivity. BTO je len jedna z časti HP
softvéru. Ďalšou oblasťou je Business Information
Optimization (BIO), ktorá hovorí o dátových cen-
trách a o efektívnom zálohovaní dát, správe život-
ného cyklu informácií (ILM) a do tretice je to oblasť
Industry.

Podľa čoho by sa mal užívateľ orientovať, ak chce
vedieť, či je preňho vhodná technológia BTO?
Podľa veľkosti firmy, obratu, zložitosti procesov
a podobne?

Všetko, čo ste uviedli, má svoje opodstatnenie
pri zvažovaní, či BTO nájde u užívateľa uplatnenie.
Projekt BTO sa dá postaviť aj pre segment malých
a stredných podnikov. Môže to byť aj malá vývo-
járska firma, ktorá týmto získa efektívny nástroj
pre vývoj produkčných systémov. Môže to byť aj
firma, ktorá má povedzme 30 ľudí a BTO má pre

nich význam, pretože ich odberateľom je veľká
spoločnosť, ktorá má veľký produkčný systém a do-
dávateľ pre ňu vyvíja ďalšie služby či produkty. 
Z pohľadu doterajšieho HP OpenView portfólia, teda
z pohľadu dohľadu prevádzky, sú potenciálnymi
užívateľmi riešení organizácie väčšieho charakteru.
Keďže majú rozsiahlu IT infraštruktúru – heterogén-
ne siete, veľa serverov a aplikácií, prípadne si robia
aj vlastný vývoj – musia mať sofistikovaný dohľad
nad takouto prevádzkou a nástroje umožňujúce
efektívne nasadzovanie nových aplikácií priamo
do produkčnej prevádzky. Typickými predstaviteľmi
sú napríklad telekomunikační operátori, veľké ban-
kové domy, inštitúcie verejnej a štátnej správy alebo
energetické spoločnosti ako aj väčšie výrobné pod-
niky.

každého biznisu

Obr. 2: HP Software BTO offerings

Obr. 1: HP Software solution portfolio


