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OPTIMALIZÁCIA IT INFRAŠTRUKTÚRY 
IT infraštruktúra mnohých spoločností a in -

štitúcií na Slovensku sa vplyvom historického
vývoja a prudkého rastu v posledných rokoch do -
stala do nevyhovujúceho stavu. Infraštruktúra je
často náročná na správu, nákladná, nespoľahlivá 
a málo flexibilná. A to až do takej miery, že môže
podniku alebo organizácii brániť v úspešnom
napredovaní. Preto sa do popredia dostáva opti-
malizácia IT infraštruktúry, čo v prevažnej miere
znamená konsolidáciu serverov a dátových cen-
tier prostredníctvom virtualizácie. Zmo dernizo va -
ná, zoptimalizovaná IT infraštruktúra výrazne
znižuje náklady, zvyšuje efektivitu a umožňuje
rýchle prispôsobovanie sa aktuálnym potrebám
podniku. Posilnením celkovej výkonnosti vďaka
modernej infraštruktúre sa podnik stáva omnoho
viac konkurencieschopný. Aj preto očakávame, že
do konca roku 2010 bude veľká väčšina veľkých 
a stredných spoločností disponovať zoptimalizo-
vanou IT infraštruktúrou, prípadne bude v pro-
cese jej optimalizácie.

NÁSTUP ONLINE SLUžIEB
V DATALAN-e predpokladáme v najbližšom

období vzostup poskytovania online služieb (on-
demand služieb poskytovaných cez internet).
Výrazným impulzom by mala byť informatizácia
verejnej správy. No online služby by mal produko-
vať aj komerčný sektor, dobrým príkladom je 

v súčasnosti online služba na oceňovanie nehnu -
teľností (cmn.sk), poskytujúca biznis zákazníkom
podrobné údaje o cenách ne hnu teľností cez inter-
net. Model „online služba“ umožňuje firmám sú -
strediť sa na vlastný biznis – nemusia si zaobsta -
rávať drahé hardvérové a softvérové vybavenie,
spravovať ho a rovnako ani službu interne pre-
vádzkovať. Veľkou výhodou online služieb sú tak
ušetrené výdavky na IT infraštruktúru a v ne -
poslednom rade aj samotná kvalita služby. Vďaka
týmto faktorom a v súčasnosti vyspelej infraštru k -
túre, dostatočnej internetovej a mobilnej konek-
tivite, sa tak otvára veľký priestor pre poskyto-
vanie služieb prevádzkovaných mimo infraštruk-
túry prijímateľa – či už veľkej firme, živnostníkovi
alebo bežnému občanovi.

RIADENIE BIZNIS PROCESOV
A SPOLUPRÁCE 

Po veľkom úspechu BPM (Business Process
Management) ako strategického nástroja a jeho
umiestnení na prvom mieste v rámci štúdie „Top
10 technologických projektov v roku 2007“ sa
situácia začína kryštalizovať aj na slovenskom
trhu. Podľa štúdie až tretina respondentov (CEO’s)
implementuje projekty na zlepšovanie biznis pro-
cesov. Analytici z McKinsey tvrdia, že „inovácie 
v technológiách ako aj v produktoch a biznis pro-
cesoch výrazne zvyšujú produktivitu“. Podľa na -
šich skúseností organizácie už majú aspoň základ-

né znalosti v problematike BPM a očakávania od
týchto systémov sú reálnejšie. Vedia, že BPM nie
je všeliek, ale dokáže pomôcť zefektívniť ex terné
aj interné procesy a činnosti organizácie.

Pre najbližšie roky je predpoklad, že BPM rieše-
nia budú čoraz viac konvergovať k technológiám
na podporu spolupráce a správu obsahu. Potreba
podpory tímovej spolupráce v biznis procesoch je
viditeľná čoraz častejšie v pracovných portáloch,
kde je evidentná nevyhnutnosť zdieľania a tvorby
dokumentov, spoločné zdieľané pracovné priesto-
ry, podpora spracovania ad-hoc úloh a podpora
iných technológií. Do pracovných portálov popri
personalizovaných dashboardoch (nástenkách)
pomaly začnú prenikať nástroje a moduly od -
skúšané v úspešných verejných sociálnych sieťach
ako je facebook alebo LinkedIn. Príkladom je zo -
znam aktivít na portáli, kde používatelia vidia
všet ky nové príspevky alebo zmeny, či možnosť
tvorby virtuálnych tímov za pomoci fulltextového
vy hľadávania v rámci bázy expertov, čo umožňuje
vytvárať kvalitné projektové tímy.

Ďalším trendom, ktorý už začína prenikať aj na
Slovensko a do ČR, je spojenie sveta procesov
a servisne orientovanej architektúry (SOA). SOA
spolu s BPM vie spojiť svet biznisu a IT, umožňu-
je vyššiu flexibilitu a životaschopnosť BPM pro -
stredníctvom služieb.

V neposlednom rade vidíme splývanie BPM so
systémami riadenia podnikového obsahu (ECM)

Na Slovensku sa v dôsledku svetovej finančnej krízy budú v najbližšom období s najväčšou 
pravdepodobnosťou ešte intenzívnejšie stretávať dva zdanlivo protichodné firemné záujmy – šetrenie
výdavkov a potreba modernizácie IT systémov a služieb. Keďže nechceme, aby sa nás a našich 
súčasných zákazníkov táto situácia výrazne dotkla, vnímame ju ako výzvu. Veď práve v týchto časoch
sú výdavky na premyslenú modernizáciu IT služieb a infraštruktúry dôležitým faktorom 
na zefektívnenie činnosti firiem a posilnenie ich konkurencieschopnosti. 

Tak to vidím ja
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kde sú dokumenty spracúvané v procesoch a na -
opak nad uloženými dokumentmi je možné spúšťať
procesy.

STÁLE POPULÁRNEJŠIE OPENSOURCE
PRODUKTY 

Potenciálne zaujímavou oblasťou sa javí aj
oblasť opensource produktov. Popularita a záujem
o komunitný vývoj a otvorené zdrojové kódy na -
rastá a tým sa vytvára reálna alternatíva pre
komerčné riešenia. Navyše, kvalita implementácie
a dostupnosť opensource produktov už predsti -
huje mnohé komerčné produkty. Opensource pro-

dukty poskytované na komerčnej báze majú tú
výhodu, že neobmedzujú dodávateľov softvé  -
rových riešení v prístupe k odstraňovaniu ne -
dostatkov a zároveň implementácii vlastných
funkčných rozšírení. Tieto kľúčové faktory, spolu
s vhodnou kombináciou opensource produktov,
schopnosťou ich prispôsobenia a znalosťou prís-
lušnej biznis problematiky umožňujú priniesť vy -
soko kvalitné a najmä cenovo dostupné softvérové
riešenia. 

Zaujímavý priestor pre rozvoj softvérových
riešení tvoriacich základ zákazníckej podnikovej
infraštruktúry poskytne aj nová stratégia, keď ko -

merčná spoločnosť prispieva svojimi vývojovými
kapacitami na vývoj vybraných modulov open-
source riešenia, pričom na oplátku získa späť
plnohodnotný produkt. Preto napríklad aj DATA-
LAN uvoľňuje časť svojho prezentačného frame-
worku do opensource sveta so zámerom po núk -
nuť novú alternatívu vývoja webových aplikácií 
a vybudovať tak opensource komunitu vývojárov
ale aj komerčných firiem. Nebojíme sa ukázať kar -
ty, pretože vieme, že konštruktívna kritika mô že
produkt výrazne skvalitniť a obohatiť o nové mož -
nosti. 




