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Dobre fungujúci informačný systém (IS) je pre organizácie samozrejmou nevyhnutnosťou. Môže znamenať
konkurenčnú výhodu, no skutočnosť je zväčša taká, že problémový IS predstavuje skôr likvidačnú nevýhodu.
Mnoho organizácií ponúka svoje služby a tovary prostredníctvom internetu a mnoho spoločností postavilo
základ svojej komunikácie s klientmi na kontaktných centrách. 

Tieto rozhodnutia sú racionálne, prinášajú
úsporu nákladov, dostupnejšie služby, viac infor-
mácií na rozhodovanie a pod. Na druhej strane
však vzniká silná požiadavka na spoľahlivosť sys-
témov a často aj na ich nepretržitú dostupnosť.
Nie sú to však len klienti, ktorí zvonka pristupujú
k podnikovým systémom, ale často sú to aj kmeňoví
zamestnanci, ktorých charakter práce vyžaduje
mobilitu, prípadne ide o medzinárodné tímy, ktoré
pracujú nad jedným IS lokalizovaným v niektorej
z krajín, takej vhodnej pre naershoring, ako je Slo-
vensko. Čím dôležitejší je obsah dát pre fungo-
vanie podnikov a čím závislejšie sú od dostupnosti
svojich systémov, tým výraznejšie rastú požiadavky
na ich zabezpečenie. 

Všetky tieto prípady vyžadujú tímy špecialistov
a zabezpečenie ich permanentného vzdelávania 
a vzájomnej zastupiteľnosti. V praxi to vyzerá tak,
podniky zabezpečujú svoje systémy istým podie-
lom práce vlastných zamestnancov a istý podiel
činností zabezpečujú prostredníctvom dodávateľ-
ských organizácií. 

DVA TYPY ORGANIZÁCIÍ
Existujú dva typy organizácií. Predovšetkým sú

tu tie, ktoré zabezpečujú bežné rutinné činnosti
prostredníctvom vlastných zamestnancov a naku-
pujú prácu špecialistov. Ide spravidla o menšie or-
ganizácie, ktoré by pre vlastných odborníkov „ne-
vygenerovali“ dostatočný počet zaujímavých pro-
jektov a títo ľudia by pre nich boli neefektívni (bolo
by neefektívne a v praxi často problematicky
uskutočniteľné ich vzdelávanie vo všetkých poža-
dovaných oblastiach).

Na druhej strane sú tu organizácie, ktoré sú veľké,
riešia spravidla komplexnejšie problémy, svojich
zamestnancov chcú poveriť úlohami, ktoré súvisia
s ich know-how na trhu a plánovaním ďalšieho
rozvoja. Zabezpečenie prevádzky potrebujú reali-
zovať čo najefektívnejšie mimo týchto zdrojov. 

NEĽAHKÁ ÚLOHA
V oboch prípadoch je outsourcing definova-

ných služieb vhodným riešením. Na organizácii
zostáva neľahká úloha riadenia požiadaviek a vzťa-
hov s outsourcerom, na druhej strane odpadajú
rutinné činnosti na zabezpečenie prevádzky, bez
ohľadu na to, ako vysoko špecializovaných odbor-
níkov bude na to dodávateľ potrebovať.

Princíp tejto hry spočíva na dvoch pilieroch: opti-
malizácia nákladov na zabezpečenie služby (opti-
malizácia zdrojov) a vyladenie vzájomných vzťahov
(jasné definovanie požiadaviek a popis poskytova-
nej služby, pravidelný reporting). Touto časťou sa
teraz nebudeme zaoberať.

Silným nástrojom na optimalizáciu zdrojov je
dohľad a vzdialená správa. 

Vzdialená správa umožňuje poskytovateľovi
riešiť väčšinu úloh priamo z operátorského praco-
viska, čo má priamy vplyv na cenu služby. Je vhod-
ná na zabezpečenie kľúčových technologických
častí s najvyššou prioritou, pretože minimalizuje
čas nevyhnutný na službu. Ďalšou devízou je od-
stránenie prácnosti v správe koncových zariadení,
úspora času a cestovných nákladov. Navyše správ-
ne informácie z dohľadu umožňujú predvídať
niektoré z incidentov a skorou reakciou zabraňovať
ich vzniku.

VIACERO NÁSTROJOV
Na trhu existuje viacero nástrojov na vzdialenú

správu, ktoré sa líšia cenou aj funkcionalitou. Je
vecou preferencií poskytovateľa, prípadne vzá-
jomnej dohody, ktorý z nich, prípadne akú kom-
bináciu týchto nástrojov bude poskytovateľ
využívať v danom prípade. Implementácia vzdia-
lenej správy predpokladá splnenie niekoľkých
podmienok. Prvou je vyrovnanie sa s otázkami
bezpečnosti, keď zákazník do svojej siete necháva
pristupovať pracovníkov poskytovateľa, spravidla
s administrátorskými oprávneniami. Poskytovateľ
sa v tomto prípade zmluvne zaväzuje chrániť
údaje a mal by mať prepracovaný systém poskyto-
vania týchto účtov povereným pracovníkom. 

ŠTANDARDIZÁCIA
Druhým nevyhnutným predpokladom je štan-

dardizácia. Na úrovni serverových a sieťových
systémov to nemusí predstavovať problém. Hoci
často dochádza k vynútenej investícii, obvykle ide
o investíciu návratnú v lacnejšej správe alebo vyš-
šej dostupnosti systému. S najväčším odporom sa
štandardizácia stretáva práve pri vzdialenej
správe koncových zariadení. Znamená to totiž
často zmenu pracovných návykov, definovanie
skupín užívateľov a SLA pre užívateľov. Obvykle
dochádza k zrušeniu výnimiek, ktoré v každom
systéme existujú. Možno to nie je najľahšia cesta,
výsledkom je ale zdravý systém, pravidelné
patchovanie, rýchla rekonštrukcia po inciden-
toch. Navyše prináša do systému prehľadné pra-
vidlá a ich pravidelné vyhodnocovanie formou re-
portingu.
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