
Ako je to s IBM a segmentom SMB?
- IBM možno bola a ešte aj je v pod-
vedomí slovenských manažérov
zafixovaná ako dodávateľ spoľa-
hlivých, ale drahých riešení dos-
tupných iba veľkým podnikom
a korporáciám. Naša ponuka mení

zažitú predstavu, pretože ide najmä o softvérové
riešenia určené práve pre menšie a stredné pod-
niky. IBM tak potvrdzuje vedúcu pozíciu na
slovenskom softvérovom trhu a schopnosť
ponúknuť svoje produkty v rovnakej kvalite aj
menším spoločnostiam.
Podniky už dnes pôsobia v prostredí On Demand,
v ktorom sú elektronicky prepojené s klientmi,
dodávateľmi a partnermi, čo vplýva na rast a kom-
plexnosť ich IT infraštruktúry. Tak, ako narastá
potreba komunikácie, zdroje potrebné na zabez-
pečenie špičkového výkonu zvyšujú nároky na
ľudské zdroje a vyžadujú viac diverzifikované
zručnosti v rozsiahlych výpočtových prostrediach.
Stredne veľké podniky majú zvyčajne menej roz-
vinuté oddelenie personálu zabezpečujúceho pre-
vádzku IT infraštruktúr. Pre nich sa môže táto
situácia stať nezvládnuteľnou. SMB klienti preto
vyhľadávajú technologické riešenia, ktoré im
umožnia používanie a optimalizáciu ich vlastných
sieťových kapacít.

Trh SMB je teda pre IBM zaujímavý...
- Určite áno. Podľa spoločnosti AMI Partners pred-
stavuje celkový SMB trh s 300 miliardovým obje-
mom najrozsiahlejší a najrýchlejšie rastúci
segment v IT odvetví. Malé a stredné podniky
akcelerujú svoje investície novými spôsobmi.
Zameriavajú sa na transformáciu podnikových
procesov na On Demand modely, dosahujú dvoj-
ciferný nárast vo výdavkoch za softvér vo forme
služieb. Analytici IDC dokonca predpokladajú
medziročný nárast investícií do IT do roku 2007 až
o 26 percent. Tieto investície prichádzajú v čase,
keď viac ako tri štvrtiny stredne veľkých

spoločností podporujúcich svoj obchod viacerými
výpočtovými systémami a platformami hľadajú
zmeny, ktoré by im umožnili využiť ekonomiku
škálovateľnosti prepojením ich procesov a apliká-
cií s dodávateľmi, zákazníkmi a obchodnými
partnermi.

Čo to znamená?
- Podniky znova potvrdzujú, že chápu dôležitosť
inovácií pre to, aby rástli. Výsledky našich
prieskumov a rozhovorov s klientmi dokazujú, že
malé a stredné podniky prejavujú záujem o On
Demand technológie čoraz intenzívnejšie. Kľúčom
pre zavedenie inovácií je budovanie obchodných
stratégií, ktoré im umožňujú rýchlejšie a flexibilne
reagovať na všetky podnety.

Akú ponuku IBM pre malé a stredné podniky
pripravil?
- Ide o jedenásť riešení pre malé a stredné pod-
niky, ktoré pokrývajú softvérové potreby takýchto
firiem na Slovensku. Vychádzame im v ústrety
aj z hľadiska ceny. Tá spoločne s kvalitou,
spoľahlivosťou, ľahkosťou inštalácie, zaškolením
a zázemím IBM bude predstavovať najväčšie
lákadlo pre nákup niektorého z uvedených
riešení.

V čom im pomôže?
- Malé a stredné podniky čelia rovnakým kon-
kurenčným výzvam ako veľké spoločnosti a tak si
nemôžu dovoliť zlyhanie systémov. Rozšírením
nášho express portfólia o riešenia, ktoré môžu byť
dodané formou služieb, sa snažíme umožniť SMB
klientom nákladovo efektívne spravovať a chrániť
vlastnú IT infraštruktúru pred hrozbami útokov.
Všetkých jedenásť nových riešení vychádza z
ponuky štyroch softvérových pilierov. IBM
WebSphere zahŕňa ponuku v oblasti integrácie
podnikových aplikácií, technológií na podporu
internetu/intranetu a portálových riešení. IBM
Lotus prináša správu dokumentov, riadenie
obchodných procesov a nástrojov pre tímovú
spoluprácu. Zálohovanie dát, správa záložných
zdrojov, inventarizácia a distribúcia softvéru, rov-
nako ako riešenia pre dohľad v sieťovom prostredí
patria do rodiny IBM Tivoli. V neposlednom rade
ide o riešenie databázového serveru založeného
na IBM DB2.

Aká je On Demand spoločnosť?
- On Demand Business je firma, ktorej podnikové
procesy sú úplne integrované. Môže preto zaručiť

dynamickú odozvu na požiadavky zákazníka,
trhové príležitosti a externé ohrozenia. Predchod-
com On Demand Business bol e-Business. Je to
éra, v ktorej je podnik oveľa dynamickejší.
Umožňuje, aby sa podniky posunuli z jedno-
duchej integrácie procesov do sveta, kde sú
schopné v reálnom čase vycítiť a reagovať na pre-
menlivé podmienky trhu.

Čo môžu urobiť malé a stredné firmy, aby od-
štartovali svoju On Demand transformáciu?
Pre takýchto klientov sme pripravili riešenie
Process Integration Solution Express, ktoré je
navrhnuté tak, aby zákazníkom pomohlo rýchlo
skonsolidovať a využiť ich existujúce IT investície.
Balík, ktorý budeme dodávať najmä prostred-
níctvom IBM Business Partnerov obsahuje
WebSphere Business Integration Server express
a servery IBM xSeries alebo iSeries eServer spolu
s financovaním a implementačnými službami dos-
tupnými cez IBM a ich partnerov.
Aby zamestnanci stredne veľkých podnikov
zvýšili svoju produktivitu a organizačnú vní-
mavosť na zmeny trhu, IBM súčasne predstavilo
balík Workplace Services express, ktorý bude
čoskoro k dispozícii. Workplace Services express
je kolaboračným prostredím pracujúcim v reál-
nom čase, ktoré vzájomne prepája ľudské zdroje,
aplikácie a informácie z celého podniku, aby bolo
možné určiť kľúčové obchodné prípady v mo-
mente ich vzniku a správne na ne reagovať. Keďže
sa systém dodáva ako jednoducho implemento-
vateľný a použiteľný balíček, Workplace Services
express umožňuje stredne veľkým zákazníkom,
aby vytvorili väzby medzi obchodnými dátami
z celej spoločnosti a pomohli tak zamestnancom
byť informovaní a robiť v reálnom čase dôsledné
rozhodnutia.

Môžete priblížiť toto riešenie?
- IBM Express Portfolio sa v súčasnosti skladá
z viac ako 50 produktov, služieb a riešení pre pod-
niky v regióne EMEA (Európa, Blízky Východ
a Ázia) účelovo pripravených pre podporu malých
a stredne veľkých klientov. Nové express riešenia
IBM zahŕňajú napríklad službu, prostredníctvom
ktorej IBM vzdialene monitoruje a spravuje kom-
pletnú technologickú infraštruktúru klientov, ako
i nový balík nástrojov, ktorý pomôže SMB klien-
tom zvýšiť dostupnosť ich systémov eServer
iSeries s využitím technológií od nezávislých soft-
vérových partnerov IBM.
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Aj nároèné veci sa dajú rieši� ¾ahko
Spoločnosť IBM ohlásila sériu nových ponúk, ktoré sú špeciálne navrhnuté na
podporu malých a stredne veľkých podnikov (SMB - small and medium businesses).
O tom, prečo sa IBM zameriava na takéto firmy a ako sa môžu transformovať na
On Demand spoločnosti, hovorí obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti IBM
Slovensko Maroš Herda.
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