
Linux a softvérové open-source produkty vzbudzujú veľký záujem. Gartner,

Inc. však zistil, že nákup týchto produktov viazne. V štvrtom štvrťroku 2004

Gartner urobil prieskum medzi účastníkmi konferencií v Lake Buena Vista

(Florida) a Cannes (Francúzsko) o využití operačných systémov. Gartner

zistil, že iba 1 % uživateľov z komerčnej sféry využíva na svojich desktopoch

Linux. V správe o budúcom vývoji Gartner odhaduje, že do roku 2008 vzras-

tie toto číslo iba na 3,2 %. 

„Pre väčšinu firiem sú náklady na prechod z Microsoft Windows také vysoké, že

prevážia ostatné výhody,“ vysvetlil Michael Silver, viceprezident pre výskum

v Gartner divízii Client Platforms. „Väčšina veľkých firiem má stovky, ak nie

priam tisíce aplikácií a náklady na prechod na Linux dosahujú závratné

výšky.“ 

Gartner povedal, že Linux a produkty open source sú zaujímavejšie pre ve-

rejnú správu, ale i tam treba porovnať náklady spojené s migráciou. „Open sour-

ce sa vo verejnej správe môže uchytiť, pretože vláda ráta návratnosť investície

inak ako súkromný sektor. Zvažujú aj také prínosy, ako je rast ekonomiky a mo-

derné poňatie politického programu,“ dodal Andrea DiMaio, viceprezident

pre výskum Gartner. 

Gartner zistil, že i na nových trhoch sa open source na desktopoch veľmi ne-

presadil. 

„Otázka migrácie komplikuje zavádzanie Linuxu. Najväčšou konkurenciu pre

Linux predstavujú lacné nelegálne kópie produktov Microsoft,“ povedal Martin

Gilliland, riaditeľ pre výskum z divízie Client Platforms. 

Podľa predbežného odhadu Gartner, Inc. vzrastie celosvetový predaj PC me-

raný predanými kusmi v roku 2005 o 12,7 %, ale výnos z predaja narastie

iba o 0,5 %. V roku 2005 by sa malo dodať 206,6 milióna počítačov. Výnos z pre-

daja by predstavoval 202,7 miliardy USD. V roku 2006 Gartner očakáva ná-

rast počtu predaných kusov o 10,5 %, ale výnos z predaja by mal klesnúť

o 0,4 %. Analytici Gartner hovoria, že rozdielne tempá rastu spočívajú v po-

klese priemernej predajnej ceny počítačov (ASP, average selling price). 

„Úsilie zabezpečiť nárast vedie dodávateľov k hľadaniu hranice cenovej elas-

ticity počítačov,“ vysvetlil George Shiffler, hlavný analytik Gartner. Celkový

vývoj na trhu ovplyvňuje skutočnosť, že kupujúcí očakávajú ostrý cenový

boj dodávateľov, teda pokles cien.“

„Osobitne badateľný je pokles priemernej predajnej ceny notebookov,“ dodal

Mikako Kitagawa, hlavný analytik Gartner pre výskum klientskych platforiem.

„Dodávatelia úspešne zvýšili trhový podiel mobilných zariadení, na ktorých

realizujú vyššiu maržu. Tento nárast na druhej strane viedol k poklesu výnosov

z desktopov, hoci sa dodávatelia usilovali obhájiť pozíciu desktopov ako lacnejšej

alternatívy notebookov pre zákazníkov citlivých na cenu.“

Priemerné ceny počítačov budú pravdepodobne klesať i naďalej. „Narasta-

júce tlaky na úsporu nákladov možno spomalia pokles priemernej ceny, oso-

bitne keď sa ceny počítačových komponentov ustália,“ dodal pán Shiffler.

„Ale ako naznačujú zverejnené zisky, dodávatelia čelia silnej konkurencii. V prí-

pade spomalenia rastu predaja sa konkurenčné tlaky ešte zintenzívnia. Do-

dávatelia budú musieť buď znížiť ceny alebo ponúknuť lacné, jednoduché

zariadenia.“

Rast predaja PC bude podporovať najmä predaj mobilných zariadení, ktorých

užívatelia oceňujú nižšie ceny a bezdrôtové pripojenie. V roku 2005 Gartner

očakáva rast predaja mobilných zariadení o 31 %. 

„V roku 2009 zaznamená trh dve zmeny. Jednofarebné zariadenia nahradia

prístroje umožňujúce farebnú tlač. A po druhé: Multifunkčné prístroje nahradí

zariadenie s jedinou funkciou,“ povedala Sharon McNeeová, hlavná analytička

Gartner. Do roku 2009 bude 18 percent týchto prístrojov umožňovať farebnú

tlač či kopírovanie. Pritom v roku 2004 mali tieto multifunkčné prístroje podiel

iba 10 %. 

„Nové firmy, nové produkty a ceny spôsobia v nasledujúcich piatich rokoch

prechod z jednofarebných na multifunkčné zariadenia umožňujúce prácu s far-

bami,“ dodala McNeeová.

Firemní klienti 

Vo firmách sme zaznamenali zdráhavý prístup k zariadeniam podporujú-

cim prácu s farbami z obáv z nekontrolovateľného rastu nákladov na tlač.

Jednako len možno očakávať, že sa výhody farebnej tlače vo firmách presadia.

Malé a stredné firmy boli prvé, kto tieto produkty začal používať. Umožnil

im to pokles zaobstarávacích nákladov a rastúci obchodný význam použitia

farieb. 

Prechod na farebné multifunkčné zariadenia sa začíná na úrovni organizač-

ných jednotiek, kde slúžia na jednofarebnú i farebnú tlač a kopírovanie vo

formátoch A3 a A4. Neskôr sa budú využívať sieťové prístroje pre viacero od-

delení vďaka poklesu zaobstarávacích a prevádzkových nákladov týchto za-

riadení v nasledujúcich dvoch rokoch. Gartner odhaduje, že do roku 2009

bude v regióne EMEA 16 % kopírok a multifunkčných zariadení podporovať prá-

cu s farbami (v roku 2004 to bolo 6 %). Využitie farebných tlačiarní porastie.

V roku 2004 bolo 11 % predaných tlačiarní farebných, v roku 2009 to bude 19 %.

Bežní zákazníci

U bežných zákazníkov sme prechod k zariadeniam s farebnou tlačou či ko-

pírovaním zaznamenali pred niekoľkými rokmi. Vzhľadom na klesajúce

ceny multifunkčných zariadení v posledných dvoch rokoch zaznamenáva-

me narastajúci dopyt. Ľudia vlastnia aj digitálne fotoaparáty, ktoré podporia

nárast dopytu po tlačiarňach a multifunkčných zariadeniach – predovšet-

kým stolných. Rovnako narastie aj záujem o doplnkové zariadenia pre foto-

grafovanie.
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Gartner zistil malý 
záujem o Linux 

Celosvetový predaj PC
dosiahne dvojmiestny
percentuálny rast 

Trh kopírok, tlaèiarní 
a multifunkèných 
zariadení

Farba 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CAGR

Čiernobiele 9802 10173 10451 10335 10235 10092 0,6 %

Farebné 1097 1476 1751 1944 2107 2234 15,3 %

Spolu 10899 11649 12202 12279 12342 12326 2,5 %

Odhad predaja tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení v EMEA 

na obdobie 2005 – 2009 (v tis. ks)

Trh kopírok, tlačiarní a multifunkčných zariadení

v EMEA narastie v roku 2005 o 7 % s počtom 11,65

milióna predaných kusov. Počet predaných kusov

v roku 2009 dosiahne 12,33 milióna, čo predstavuje

2,5 % nárast (CAGR). Gartner hovorí, že trh tlačiar-

ní narastie v EMEA o 3,5 % na 49,6 milióna pre-

daných kusov. Počas piatich rokov minú koncoví

užívatelia za tieto zariadenia 22 miliárd USD. 


