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Tradiční cesta řešeníTradiční cesta řešení

Výrobce
v periodách dodává nové verze SW, přičemž reaguje na požadavky 
zákazníků a na vývoj konkurenčních SW

Implementátor
jednorázově dodá HW, SW a potřebné znalosti

Uživatelská organizace:
vlastní, provozuje a udržuje všechny potřebné zdroje (HW, SW, lidé)
investiční i provozní náklady

Uživatelská
organizaceImplementátorVýrobci ERP

a HW
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Argumenty pro opuštění tradiční cestyArgumenty pro opuštění tradiční cesty

vysoké TCO – např. banky vynakládají na IT 15-20% svých celkových 
nákladů [Gartner, 2002] a 90% investičních nákladů [Coonan, 2006]
i přes mnohaleté zkušenosti se nesnižuje % neúspěšných projektů
Průzkum v 117 firem v USA [CW, 2002]:

25% nedodržen rozpočet
20% zastaveno před ukončením
40% nedosaženo stanovených cílů

model umožňuje prodávat software, který uživatelé sami o sobě
nezbytně nepotřebují (např. operační systém) a umožňuje zákazníky 
tlačit do jeho neustálé obměny (automaticky generovaná poptávka)
v poslední době klesá prodej nových licencí a řada velkých výrobců
mění svou licenční politiku pro své zákazníky nevýhodným způsobem. 
Například jde o zkrácení intervalů, kdy musí zákazníci povinně pořídit 
k produktu upgrade, jinak na něj ztrácejí nárok (Microsoft Licensing 
6.0). 

Tradiční cesta je v současné době příliš nákladná a příliš riziková



5©© VoVořříšíšekek

vlastnosti klasických ERP
obtížná customizace
vysoká složitost i v případě podpory jednoduchých 
podnikových procesů
nízké využití celkové funkcionality
vysoké náklady na zaškolení pracovníků
stále rostoucí nároky na hardwarové zdroje

rychlý vývoj technologií
pro podniky je obtížné vývoj sledovat
řada změn technologie nepřináší obchodní přínosy

vysoké nároky na interní IT specialisty

Argumenty pro opuštění tradiční cestyArgumenty pro opuštění tradiční cesty
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Argumenty pro opuštění tradiční cestyArgumenty pro opuštění tradiční cesty

nevhodná struktura investic vede k vysokým režijním 
výdajům [Inside, 2002] a k nízké flexibilitě IS/ICT

Struktura investic

HW
50%

SW
31%

Služby
19%

Struktura nákladů

Externí 
služby
37%

Interní 
náklady

47%

Komuni-
kace
16%
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Tradiční outsourcing Tradiční outsourcing 

snižuje náklady a umožňuje koncentraci na hlavní předmět 
činnosti, ale:
bariéry

převod vysoce customizovaných aplikací vede ke vztahu 1:1
vztah 1 : 1 neumožňuje vyšší využití zdrojů
nemožné vyzkoušení
téměř nemožný návrat do původního stavu
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Faktory podporující přechod na SaaSFaktory podporující přechod na SaaS

standardizace ekonomického prostředí
potřeba vysoké flexibility podniků
zkušenosti s outsourcingem - SLA
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Technologické předpoklady pro SaaSTechnologické předpoklady pro SaaS

po Internetu lze bezpečně provozovat aplikace
lze zajistit vysokou dostupnost a vysokou spolehlivost
třívrstvá architektura s lehkým standardizovaným klientem
Web Services a SOA
Grid Computing
Utility Computing
…
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Charakteristiky SaaS (ASP)Charakteristiky SaaS (ASP)

ASP (Application Service Provider) – firma, která nabízí funkcionalitu 
aplikace, IT infrastrukturu potřebnou pro její provoz a další služby 
potřebné pro poskytování komplexní aplikační služby zákazníkovi na 
bázi předplatného
k terminologii: k ASP (Applicatin Service Providing) se používají tato 
synonyma (ale obsah pojmu se může lišit):

software-as-a-service … SaaS
on-demand computing (IBM)
hosted application
utility computing (pojem je používán jak pro dodávku SW služeb, 
tak pro dodávku HW – výpočetní kapacity)
pay-as-you-go model (Microsoft) 
software-by-subscription model 

charakteristiky: viz samostatný soubor -
Srovnani_SaaS_a_klasickeho_modelu
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Výhody SaaS pro poskytovateleVýhody SaaS pro poskytovatele

umožňuje specializaci a tím lepší zhodnocování prostředků
vložených do podnikání
umožňuje poskytovat služby i velmi vzdáleným uživatelům 
s relativně nízkými náklady
pravidelné platby od zákazníků umožňují lepší plánovaní
cashflow a tím zvyšují finanční stabilitu poskytovatele
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CSF pro poskytovateleCSF pro poskytovatele

open-source, shared-server infrastruktura
bohatá intuitivní funkcionalita
samoobslužná customizace a konfigurace
open data access, export a integrace
na rozdíl od klasického modelu – měl by ASP dodávat 
potřebné znalosti zákazníkovi postupně – tehdy, když je 
zákazník „zralý“
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Aplikace nevhodné pro ASPAplikace nevhodné pro ASP

životně důležité aplikace (mission critical)
specializované aplikace (malý počet potenciálních 
zákazníků)
vysoce customizované aplikace (ztráta úspor z rozsahu)
aplikace s vysokými nároky na integraci
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Typické aplikace pro SaaSTypické aplikace pro SaaS

e-mail (MS Exchange, Seznam, …)
web
OIS (MS Office Live, Google Apps,…)
SW pro spolupráci (MS SharePoint,…)
CRM (SalesForce, MS Dynamics Live CRM,...)
ERP (zejména funkcionalita pro backoffice)

Firmy využívající specifické aplikace
Google
eBay
Amazon
Wayfinder
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Dopady na ICT trhDopady na ICT trh

SW trh se zmenší ve smyslu snížení počtu zákazníků
Dnes je na každém provozovaném počítači licencovaný 
software. Počítačů jsou stovky milionů. Zákazníky (z hlediska 
poptávky po SW) v modelu SaaS bude několik tisíc. Pro 
prodejce softwaru půjde o několikařádové zmenšení trhu.
Role lokálně instalovaného softwaru se změní
Ten již nebude plnit tu nejdůležitější funkci na samotném 
počítači, ale stane se pouze přístupovým prostředkem ke 
službám softwarových poskytovatelů (takzvaný „model 
tenkého klienta“). Tento trend lze také výstižně nazvat 
přechod od platformy PC k platformě Internetu. Jádro 
komerčních aplikací se přesune do služeb.
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Dopady na ICT trhDopady na ICT trh

Aplikace budou nabízeny jedním subjektem - autorem
Není pravděpodobné, že by poskytovatelé nabízeli aplikace 
třetích stran. V tomto případě by nemohli konkurovat jinak 
než cenově. Prostor pro dodavatele klasického on-premise 
softwaru se výrazně zúží.
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Dopady na ICT trhDopady na ICT trh

„Gartner 11/2006: Software-as-a-service will catch 25 percent of the 
total software market by 2011“
kdo bude ASP (výrobci HW, výrobci SW, specializovaní
poskytovatelé)?
budou se HW, SW a telekom. produkty vracet k výrobcům, kteří na 
nich budou poskytovat služby?

IBM, HP a SUN již budují velká technologická centra, která
pronajímají svoji výpočetní kapacitu (utility computing)
nebezpečí pro výrobce SW (MS, SAP, ORACLE,…), že budou 
odříznuti od přímého kontaktu se svými současnými zákazníky
jak budou reagovat – bude jim stačit být dodavateli utility 
operátorů?

redukce SW a implementačních firem?
reorientace systémových integrátorů?
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Kooperace v hodnotovém řetězciKooperace v hodnotovém řetězci
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Dopady na uživatelské organizace a VŠDopady na uživatelské organizace a VŠ

Uživatelé
snížení počtu technologicky orientovaných pracovníků,
vyšší počty prac. zaměřených na integraci business procesů a 
ICT služeb 
řízení sourcingu

Univerzity
menší počet ale vysoce specializovaných IT absolventů pro 
poskytovatele ICT služeb
větší počty absolventů zaměřených na integraci business 
procesů a ICT služeb a sourcingu
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ZávěryZávěry

užití SaaS umožňuje:
zaměření podniku na hlavní předmět podnikání
řízení přínosů IT 
přístup k technologii a zkušenostem na světové úrovni
rychlejší implementaci nových aplikací
zvýšení flexibility – objem nakupované služby lze snadno měnit
snížení (eliminace) investičních nákladů do IT
předvídatelnost IT nákladů
rizika roznesena do většího počtu podniků
snížení počtu interních IT specialistů
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