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Virtualizácia je ešte len na začiatku

Nasadzovanie virtualizácie v ce -
losvetovom meradle prudko stúpa. 
A hoci mnohí respondenti v prie -
skume uviedli očakávanie, že budú
na koniec virtualizovať 75 percent
svojho prostredia, manažéri pre IT 
a ďalší ľudia zodpovední za rozhod-
nutia v tejto oblasti ešte stále nevní-
majú peniaze, ktoré minú na virtua -
lizáciu ako investíciu do rastu pod-
niku. Len málo z nich nasadzuje vir-
tuali záciu na základe komplexnej
stratégie, čo môže obmedzovať schop -
nosť vytvárať ob no viteľné, flexibilné
zdroje zamerané na priority podni -
ku.

ČO SA ZANEDBÁVA
Zatiaľ čo respondenti chápu, že

virtualizácia znižuje náklady a zvy -
šuje efektivitu (80 percent respektíve
70 percent), väčšina si nespája účin-
nejšiu a nákladovo efektívnejšiu in -
fraštruktúru vytvorenú tak, aby sa
adap tovala na meniace sa potreby
podniku, s celkovým posilnením vý -
konnosti podniku. Len 37 percent si
spája virtualizáciu so zrýchlením
rastu a 35 percent ju pokladá za
konkurenčnú výhodu. „Spoločnosti,
ktoré si uvedomia celkový potenciál
virtualizácie dokážu zrýchliť svoj
rast prostredníctvom jedno duch šie -
ho uvádzania nových alebo rozšíre -
ných služieb,“ povedala Ann Liver -
morová, výkonná viceprezidentka
divízie Technology Solutions Group
v HP. „Stratégia postavená len na ná -
kladoch a efektivite prehliada schop-
nosť virtualizácie znižovať riziko po -
mocou zlepšenia kontinuity akti vít
podniku a zvýšenia ochrany údajov
koncových užívateľov.“Jeden z IT
ma nažérov v Číne, ktorý rozumie si -
le virtualizácie, sa vyjadril: „S vý vo -
jom podniku rastie potreba väč šieho
počtu operačných platforiem. Teraz,
po investovaní do virtualizácie, už
nebudeme istý čas musieť pridávať

ďalší hardvér a vieme ten existujúci
prispôsobiť zmenám podniku a jeho
potrebám.”Spoločnosť HP teraz uvá -
dza novinky v najširšom portfóliu
produktov, služieb a riešení pre na sa -
denie virtualizácie v dá to vom centre,
ktoré umožnia zjedno dušenie ria  -
denia, zníženie nákladov a po mô žu
manažérom IT dosiahnuť výsledky,
ktoré sa od nich požadujú. 

VYUŽITIE SILY VIRTUALIZÁCIE
Virtualizácia prináša podstatné

zmeny do každého aspektu infra -
štruktúry organizácie. Jeden z tech-
nologických manažérov vo Veľkej

Británii povedal: „Virtualizácia ov  plyv -
ňuje prakticky všetko, čo robíme.
Poskytuje značnú pružnosť, ktorá je
podstatnou pre podnik, ako je ten
náš. Druhá vec je, že nám poskytuje
ohromnú flexibilitu z pohľadu rých-
leho rastu ako geo graficky, tak aj 
z pohľadu rýchlosti zmien.“Podľa
prieskumu HP medzi najväčšie ba -
rié ry alebo inhibítory virtualizácie
patria: nevyhnutná investícia vo pred,
tréning a skúsenosti zamestnancov,
získanie súhlasu od vedenia spoloč -
nosti a plánovanie infraštruktúry.

Päťdesiatpäť percent opýtaných sa
vyjadrilo, že budú potrebné zmeny
kultúry v oblasti riadenia alebo na -
kupovania v rámci líniového riadenia
a viac investícií do školenia techno-
logických pracovníkov. Vyško le nie 
a skúsenosti personálu úzko súvisia
s problémom efektívneho riadenia
fyzických ako aj virtuálnych zdrojov.
Ako to povedal jeden z opýtaných
manažérov v Spojených štátoch: „Ško -
lenie a skúsenosti zamestnancov sú
určite bariérou, ktorú musíme pre -
konávať, pretože virtuál ne prostredie
si skutočne vyža duje školenie a mu -
síte sa v ňom vedieť zorientovať. Nie

je to niečo také, kde by ste mohli
niekomu povedať: „počuj, zvirtuali -
zuj toto“. Je potrebné zrealizovať
znač ný objem školení, aby sa táto
technológia mohla na sadiť a riadiť.“
S rozširovaním virtua lizácie očaká-
vajú manažéri pre IT, že hlavnou 
prio ritou zostane zjedno du šovanie
riadenia zmiešaných pro stredí. Je -
den technologický manažér z Veľkej
Británie, ktorý sa zúčastnil na prie -
sku me a tiež rieši tento problém, uvie -
dol svoj príklad: „Momen tálne máme
problém, ktorý nevieme izolovať.

Takže jednou z našich mož ností je
virtualizovať jeden zo ser verov 
v prostredí, ale keď to spra ví me, zne -
guje to všetky štatistické informácie,
ktoré sme zozbierali počas posled-
ných ôsmich alebo de viatich mesia-
cov, pretože keď prejde te na vir tuálne
prostredie, všetko je iné.“

METODIKA
Štúdiu realizovala spoločnosť Penn,

Schoen & Berland Associates podľa
zadania spoločnosti HP a v rámci nej
vykonala v priebehu júla a augusta
2008 150 podrobných pohovorov 
s manažérmi pre IT a vyššími mana -

žérmi stredne veľkých podnikov 
v Se vernej Amerike (USA a Kanada),
zá padnej Európe (Veľká Británia,
Fran cúzsko a Ne mec ko), východnej
Euró pe (Rusko a Česká republika),
ázijsko-pacifickej oblasti (India, Čína,
Japonsko a Austrália) a Latinskej Ame  -
rike (Brazília a Mexiko). Pri bliž ne 75
percent respondentov bolo z veľ kých
spoločností a 25 percent bolo zo seg-
mentu malých a stredných podnikov.

Celé znenie výstupnej správy je
dostupné na www.hp.com/go/vir -
tualizationresearch08. 

Nový celosvetový prieskum, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou HP, preukázal, že hoci 
86 percent manažérov pre IT už realizovalo projekty virtualizácie, väčšina z nich je len v úvodných
fázach. Spomedzi tých, ktorí už začali projekty realizovať, 89 percent očakáva, že do roku 2010 budú
virtualizovať jednu štvrtinu svojho technologického prostredia. Väčšina však ešte neodhalila celú silu
a potenciál virtualizácie, keďže len jedna tretina respondentov vníma virtualizáciu ako hodnotný
nástroj na zlepšenie obchodných výsledkov.
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