
Zcela jiným typem externích systémů jsou

řešení poskytující služby outsourcované od exter-

ních dodavatelů, dnes většinou po internetu. Tyto

systémy nabízejí neutrální internetové služby pro

podnikání IBS (Internet Business Services). Jejich

uživatelé nejsou zároveň jejich majiteli. Systémy

vytvářejí servisní rozhraní („huby“), která zpra-

vidla sdružují na jedné straně uživatele či spo-

třebitele služeb a na druhé straně dodavatele, tedy

firemní zákazníky. Cílem těchto řešení je optimální

distribuce informací, zboží, lidí či peněz za použití

nejmodernějších internetových aplikací a systémů.

Internet Business Services jsou užitečné napří-

klad při realizaci e-shopů nebo v oblasti CRM (kde

je k dispozici např. řešení Salesforce.com). V posled-

ní době získávají popularitu také na internetovém

trhu práce, kde se interní HR aplikace integrují 

s on-line trhy práce a on-line aplikacemi pro správu

náborového procesu a pro správa vztahů s ucha-

zeči o pracovní místa (Talent Relationship Mana-

gement).

OTEVŘENOST KONTRA UZAVŘENOST

Otevřená firma zapojená do stále rostoucí sítě

internetových služeb může většinu provozních 

a doplňkových činností svěřit profesionálním

partnerům poskytujícím služby pro podnikání.

Sama se pak koncentruje na jádro své činnosti,

kde je schopná dosahovat nejvyšší přidané hod-

noty a vysokého profitu. Musí ovšem dobře ošetřit

rizika spojená s tímto postupem.

Pokud firma podlehne svodům klasických do-

davatelů softvéru, začne budovat systémy sice vy-

soce efektivní a optimalizované, ale uzavřené za

valem ochranných zdí softvérových dodavatelů.

Kvůli své odloučenosti od okolní ekonomiky časem

přestane dosahovat takových výsledků, jako její ne-

bojácnější a otevřenější konkurence.

Příkladem jsou online aplikace pro správu nábo-

rového procesu a TRM. Představme si dva scénáře:

A) Konzervativní, na procesy orientovaná význam-

ná firma identifikuje pomocí benchmarkingu

konkurence zastaralost nebo neexistenci infor-

mačního systému pro správu náborového pro-

cesu. Buď se pustí do vývoje vlastního softvéru,

nebo (snad pravděpodobněji) osloví některého

z dodavatelů balíkových řešení. Ten připraví

nabídku a po jednáních zanalyzuje, customizuje,
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naimplementuje, zkonfiguruje a vyškolí obslu-

hu v používání nového řešení, které je plně in-

tegrované s dalšími interními systémy pro per-

sonalistiku a správu lidských zdrojů. „Nebylo

to zadarmo, zaplatíme ještě tak dost za údržbu

a v dalších poplatcích, ale konečně máme pro-

fesionální řešení,“ říká management.

Po určité době se ale zjistí, že nové řešení

negeneruje očekávaný počet a kvalitu uchaze-

čů o zaměstnání a začne se horečně hledat

důvod, proč tomu tak je. Dodavatel softvéru

samozřejmě za nic nemůže – on dodal kvalitní

softvér. Zákazník si uvědomí, že systému chybí

to nejdůležitější – provázanost s trhem práce.

A tak musí firma další peníze utratit za postupné

budování sítě kontaktů s online trhy práce,

personálními agenturami a médii uveřejňujícími

personální inzerci a pomalu začíná chápat pří-

činy svého neúspěchu.

B)Dynamická, flexibilní firma pochopila, že efek-

tivní systém pro správu náborového procesu

může znamenat konkurenční výhodu. Místo

nákupu drahého klasického řešení však dá před-

nost existujícím řešením, které nabízejí jako

outsourcing velcí provozovatelé TRM systémů

přes internet. Po důkladné analýze, která kro-

mě funkčnosti zkoumá i zajištění bezpečnosti

a integrace, firma zvolí outsourcingový systém

založený na poskytování internetových služeb

pro podnikání a během několika týdnů s téměř

nulovými investičními náklady získá přístup 

k velkému počtu potenciálních kandidátů spolu

s efektivním systémem pro podporu celého

náborového procesu. Platí pravidelné splátky

za používání systému a má záruku vždy aktuál-

ní verze softvéru a profesionální podporu mno-

hdy lepší, než by byla s to zabezpečit vlastní-

mi silami.

Firma A se spolehla na klasické řešení 20. století

– aplikační softvér, instalovaný na firemním

serveru, jehož investice stála minimálně stovky

tisíc a jehož provoz zaměstnává nedostatkové lidi.

Firma B využila nabídku 21. století založenou na

Internet Business Services – jediné, co musela udě-

lat, byla analýza a realizace integrace s vlastními

systémy pomocí webových služeb a jazyka XML,

který zabezpečuje online synchronizaci outsour-

covaného řešení s interními systémy firmy.

REDEFINICE BEZPEČNOSTI

Firmy s uzavřenými procesy a sítěmi mají obvyk-

le svou bezpečnostní politiku založenou na ochraně

perimetru sítě. Tato ochrana znamená přesně de-

finovaný počet a funkci vstupních bodů sítě.

Vnější svět stále více tlačí na rozšíření a pro-

hloubení integrace interních systémů se systémy

zákazníků a dodavatelů nebo na jejich propojení 

s veřejnými systémy. Obzvlášť významná změna

tímto směrem se dá očekávat v takových vertikálách

(např. obchod) nebo horizontálách (CRM, TRM),

v nichž podnik potřebuje komunikovat s větším či

velkým množstvím předem neznámých subjektů

(potenciálních zákazníků, stávajících zákazníků

či uchazečů o práci). Jiným příkladem mohou být

virtuální společnosti s omezeným počtem kance-

láří, jejichž zaměstnanci tráví významnou část své

pracovní doby na cestách nebo doma.

Mnoho podniků tak postupně dochází k závěru,

že optimalizace firemních procesů vedoucí k úspo-

rám bývá nejefektivnější tam, kdy procesy vedou

přímo z firmy a do firmy. Nové paradigma

využívání počítačových technologií prostřed-

nictvím internetových služeb pro podnikání IBS

tak s sebou přináší nutnost nové definice bezpeč-

nostních politik uvnitř firmy a s tím spojenou re-

konfiguraci firemních sítí a zařízení.

V situaci, kdy se extranetem stává celý internet

a do podnikového procesu může odkudkoli vstoupit

kdokoli, ztrácí stará bezpečnostní logika uzavře-

ných perimetrů smysl a podnikové IT oddělení se

musí zamyslet nad přepracováním celé bezpeč-

nostní politiky směrem k větší otevřenosti inter-

ních systémů navenek a dostupnosti zvenku.

DALŠÍ DOPADY NA INTERNÍ SYSTÉMY

Díky IBS službám se pracovníci odpovědní za

náborový proces stávají mobilnějšími a flexibil-

nějšími. Vybaveni notebooky mohou obsluhovat

náborový proces na služební cestě nebo z domo-

va. Internetové služby pro podnikání umožňují na

rozdíl od řešení založených na virtuálních privátních

sítích VPN jen minimální vybavenost pracovníků

a mnohem menší objem práce zaměstnanců IT od-

dělení. Zabezpečené připojení k internetu odbourává

nutnost kontrolovat dodržování bezpečnostní poli-

tiky provozu sítě VPN, nastavení sítě a její provoz.

Taková řešení ovšem kladou větší důraz na na-

stavení některých systémů ve firmě. Příkladem

může být firma, která kvůli snížení rizika výpad-

ku při komunikaci přes internet zdvojila připojení 

k internetu a využívá dva na sobě nezávislé po-

skytovatele připojení. V takovém případě je potře-

ba věnovat zvýšenou pozornost rozdělení zátěže

na tyto dva poskytovatele.

Personalista potřebuje pro nepřetržitou komu-

nikaci s online trhem a pro uchování aktuálních

dat nepřerušené spojení. Firemní systémy musí

být nastaveny tak, aby podporovali persistentní

seance. Pokud nevhodné nastavení způsobí přecho-

dy mezi poskytovateli připojení během seance,

může dojít ke ztrátám kontextu seance a výsledkem

bude nefunkčnost internetové služby.

Internet Business Services tak do určité míry

zvyšují nároky na profesionalitu a kvalitu vnitřních

infrastruktur firem. Nastavení interních systémů

musí být precizní a odpovídat nárokům a potřebám

IBS. Tato řešení tak podniky vedou k důkladnější

kontrole a preciznějšímu nastavení jejich infor-

mačních systémů a zařízení.

Lokální pobočky velkých globálních firem mo-

hou mít s využitím služeb IBS paradoxně větší

potíže než místní malé nebo středně velké společ-

nosti. Stačí špatná konfigurace určitého serveru

umístěného v centrálním IT oddělení v jiné zemi

a může trvat několik týdnů, než se podaří tech-

niky v centrále přimět k nápravě. Globální rozšíření

Internet Business Services tak s sebou může přinést

i větší tlak na decentralizaci informačních oddělení

nadnárodních společností a vybudování skutečně

distribuované výpočetní infrastruktury.

(Autor je riaditeľom spoločnosti LMC, ktorá pre-

vádzkuje servery jobs.cz a prace.cz.)
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