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AGENDA

• Aké sú nové priority finančných riaditeľov?
• V čom je reálna pridaná hodnota IT?
• Aké sú možné cesty vedúce k automatizácii biznis 

procesov?
• Aké výzvy súvisia so životným cyklom procesov?
• Aké sú princípy efektívneho používania služieb?
• Ako sa servisná orientácia dotkne biznisu a IT?
• Ktoré sú nosné platformy pre riadenie biznis procesov?
• V čom bude kľúčová úloha IT v nasledujúcich rokoch?
• Aké sú ingrediencie dobrej IT stratégie a 

implementačného plánu?
• Ako začať budovať podnik so servisnou orientáciou?
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IT je považované za dôležitý podporný 
nástroj na realizáciu biznis stratégii
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Aké sú nové priority finančných riaditeľov?

Väčšina stredne veľkých firiem1 indikuje  IT 
rozpočty v rozmedzí 1% -7% z celkových výnosov

IT rozpočet versus Celkové výnosy CIO priority

• Biznis partnerstvo
Zvýšenie pridanej hodnoty 
IT pre biznis

• Servisné partnerstvo
Stabilizácia a zlepšenie 
úrovne služieb IT a ich 
nákladovej efektívnosti

1 Výnosy viac ako 500 mil. EUR



Najväčšia pridaná hodnota IT pre rozvoj 
biznisu je v automatizácii procesov
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V čom je reálna pridaná hodnota IT?

Re-engineering
biznis 

procesov

neautomatizované

IT automatizácia

automatizované

Optimalizované
biznis procesy

Súčasné
biznis

procesy

€

€

€€€
Reálna hodnota IT 

sa preukazuje 
prostredníctvom 

automatizácie 
biznis procesov

Automatizované
biznis procesy



V zásade sú dve cesty vedúce k automatizácii 
biznis procesov
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Balíkové alebo na mieru šité riešenia?

Na mieru šitý aplikačný softvér
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Automatizácia biznis procesov má svoj 
životný cyklus
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Výzvy súvisiace so životným cyklom procesov

Inovácia Štandardizácia

Nápad Komoditizácia

Invencia Vyradenie

Životný cyklus Výzvy

• IT realita je prekážkou pri redukcii 
nákladov

Konsolidácia je extrémne zložitá (napr. 
z riešenia na zakázku na štandardné
balíkové riešenie)
- Nová platforma, nové zručnosti, 

nová integrácia, potrebný čas....

• IT realita je prekážkou pre inovácie
- Inovácie len veľmi ťažko dokážu 

bez zmeny využívať existujúce 
systémy
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Servisne Orientovaná Architektúra (SOA) 
musí dodržiavať niekoľko princípov
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Aké sú princípy efektívneho používania služieb?

Princípy Typy služieb

• Biznis služby
- poskytujú pridanú hodnotu 

pre biznis používateľov

• IS služby
- Web služby
- Infraštruktúrne služby

Hodnota

Identifikácia

Funkčnosť

Dôveryhodnosť

Zdieľanie

Rozhrania

Kvalita

• Ľubovoľná služba má spotrebiteľovi 
poskytovať pridanú hodnotu

• Služby musia byť jasne 
identifikovateľné

• Funkčnosť každej služby musí byť
jasne popísaná

• Existuje dôvera vo funkčnosť a kvalitu 
služieb definovanú jej poskytovateľom

• Služby majú byť zdieľateľné a 
znovupoužiteľné

• Každá služba potrebuje dobre 
definované rozhrania

• Definovaná kvalita služieb je 
nevyhnutná

Servisne orientovaná architektúra (SOA) nie je produkt . 
Je  to sada princípov pre návrh IT architektúry.

Servisne orientovaná architektúra (SOA) nie je produkt . 
Je  to sada princípov pre návrh IT architektúry.



Posun k servisnej orientácii prebieha na 
úrovni biznisu a IT
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Ako sa servisná orientácia dotkne biznisu a IT?

Dnes

Professionálna 
Servisná Firma

(PSF)

IT architektúra 
založená na SOA

O 10 rokov.....

Transformácia Vašej IT 
architektúry na servisne 

orientovanú (SOA)

“Všetko je projekt“

Transformácia Vášho 
biznis“oddelenia” na profesionálnu 
servisnú firmu, ktorá sa vyznačuje 

„nadšením a inováciami“

IT Architektúra

Biznis oddelenia
(napr. Nákup, 

Financie, HR, IT)



Existuje niekoľko technologických platforiem 
umožňujúcich SOA pre biznis aplikácie
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Ktoré sú nosné platformy pre riadenie biznis procesov?

Business Process Platform (BPP) Dodávateľ

• Enterprise Services Architecture

• BPP založené na Oracle

• BPP založené na Websphere

• BPP založené na .NET

Business Process Platform (BPP) je tiež chápaná ako rozšírená vývojová platforma pre 
tvorbu biznis aplikácií. 

Business Process Platform (BPP) je tiež chápaná ako rozšírená vývojová platforma pre 
tvorbu biznis aplikácií. 



Ciele IT v nasledujúcich rokoch je nutné
vidieť v kontexte meniaceho sa biznisu
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Kľúčové ciele IT budúcnosti

Hlavné ciele Kontext

Umožniť automatizáciu biznis 
procesov v podnikaní

Dodávky poskytovateľa služieb
- Služby aplikačného 

manažmentu
- Infraštruktúrne služby

Zhodnotenie podielov 
akcionárov (majiteľov 

podniku)

Nastavenie úrovne 
servisného partnerstva

Biznis 
ciele

IT aktivity



Dobrá IT stratégia a dobrý implementačný 
plán sú kľúčom k úspechu
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Ingrediencie dobrej IT stratégie / plánu

Bez IT stratégie

IT stratégia

Dobrá IT stratégia

Zlý 
implementačný plán

Dobrý implementačný 
plán

Cieľ

Cieľ

CieľDnes

Hranice

CieľDnes

CieľDnes

Cieľ samotný 
nepostačuje

Cieľ + Hranice sú
minimum

Základ pre 
implementačné

plánovanie

Zmenové požiadavky 
je náročné riadiť

Funguje



Ako začať budovať podnik so servisnou 
orientáciou?
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Príklad postupnosti krokov

Len dobre integrovaná biznis a IT stratégia a jej následná riadená realizácia prinesie očakávanú
pridanú hodnotu založenú na servisne orientovanej automatizácii biznis procesov. 

Len dobre integrovaná biznis a IT stratégia a jej následná riadená realizácia prinesie očakávanú
pridanú hodnotu založenú na servisne orientovanej automatizácii biznis procesov. 

Krok 1

• Plán na realizáciu biznis 
partnerstva a servisného 
partnerstva v IT

• Začiatok implementácie

Výstupy

Kroky

• IT Stratégia spolu s 
implementačným 
plánom

Krok 2

• Návrh servisne 
orientovanej IT 
architektúry

• Definovaná
celopodniková IT 
architektúra

Krok 3

• Realizácia projektov 
zameraných na 
automatizáciu biznis 
procesov

• Postupná
automatizácia 
biznis procesov
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Ďakujem za Vašu pozornosť!

Ing. Roman Vranský
Capgemini Slovensko, s.r.o.

roman.vransky@capgemini.com
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