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Organizácia využíva informačné
technológie ako službu a v zásade s ni-
mi nemá nič spoločné. Dosiahnutie
tohto vývojového stupňa umožnil
pokrok v rozvoji komunikačnej infra-
štruktúry, najmä vysokorýchlostného
internetu, ktorý dokáže zabezpečiť
prenos veľkého množstva dát. Pri zjed-
nodušenom pohľade tak organizácii
dnes stačí mať pripojenie na internet,
pracovné stanice, a môže plnohod-
notne využívať informačné technoló-
gie takpovediac vzdialene, a to aj v prí-
pade takých komplexných informač-
ných systémov, ako je SAP.

V poslednom čase je čoraz obľúbe-
nejší tzv. outtasking, resp. selektívny
outsourcing. Podstatou tejto metódy je
poskytovanie služieb na diaľku. Okrem
iného umožňuje firmám vyžiadať si
dodatočné zdroje pre kritické časové
obdobia, ako sú uzávierky, zvýšené

prevádzkové potreby alebo spúš-
ťanie nových modulov. Zákazník tak
nemusí vytvárať vlastné technické
ani ľudské zdroje, ktoré by v budú-
com období nedokázal využiť. Outtas-
king možno uplatňovať nielen jedno-
razovo, ale aj dlhodobo, o čom exis-
tuje mnoho príkladov.

OUTSOURCINGOVÉ CENTRUM
Presne touto cestou sa vybrala

spoločnosť Varias, člen S&T Group,
keď v roku 2000 zriadila v Žiline out-
sourcingové centrum pre SAP. Mo-
mentálne ho využíva päť organizá-
cií, resp. 1 200 používateľov. Kapacitu
centra možno prakticky okamžite roz-
šíriť na 3 000 používateľských licencií.
„Outtasking SAP poskytujeme v rámci
celého holdingu, čiže vo všetkých kra-
jinách, kde S&T pôsobí,“ vysvetľuje
operačný manažér centra Milan Ja-

noušek. Outsourcingové centrum Va-
riasu v Žiline je jedno zo šiestich kom-
petenčných centier S&T. Špecializuje
sa na outtasking a outsourcing systé-
mov SAP.

Spoločnosť Varias má s implemen-
táciu podnikových systémov SAP už
15-ročné skúseností. S firmou SAP
uzavrela partnerskú zmluvu ako tre-
tia na svete. V oblasti outsourcingu
pôsobí desať rokov. Poskytuje kom-
plexný outsourcing SAP, od nasade-
nia hardvérovej platformy až po ma-

nažment aplikačného softvéru. Zabez-
pečuje pre svojich klientov inštaláciu,
migráciu a hardvér pre celú infra-
štruktúru SAP, správu operačného
systému, databáz a samotného SAP,
údržbu jednotlivých modulov, ako aj
úpravy, aktualizácie a vývoj špeciál-
nych nástrojov pre prostredie SAP.

K portfóliu služieb Variasu patrí 
i spomínaný outtatsking. Žilinské cen-
trum využíva modernú hardvérovú
základňu, ktorá je postavená na plat-
forme Intel x86 a produktov od spo-

Myšlienka outsourcingu ako prenájmu informačných technológií a služieb prešla od svojho vzniku
zaujímavým vývojom. Formy outsourcingu poskytované špecializovanými IT firmami v minulosti 
a v súčasnosti sa značne odlišujú. Zrejme hlavným rozdielom je, že zákazník, čiže organizácia, 
ktorá chce používať informačné technológie, už nemusí riešiť otázky spojené s infraštruktúrou, 
pretože tá sa nachádza niekde úplne inde, nezriedka je vzdialená i niekoľko sto kilometrov od jeho sídla.

Tab. 1: Portfólio outsourcingových služieb

Portfólio služieb outsourcingového centra
� poskytnutie a správa softvérovej a hardvérovej infraštruktúry na prevádzku informačného systému, vrátane

komunikačnej infraštruktúry;
� nastavenie informačného systému a nadstavbových riešení;
� správa, údržba a rozširovanie funkčnosti informačného systému počas celej doby prevádzky;
� nepretržitá a komplexná podpora prostredníctvom Varias Support Center.
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ločností ako Hewlett-Packard, IBM,
EMC a Cisco. Prepojenie s odberateľmi
služby sa uskutočňuje prostredníc-
tvom priamej linky alebo virtuálnej
privátnej siete, záložné linky sú za-
bezpečené cez DSL alebo ISDN. Pre
odberateľa služby je hlavným lákad-
lom garancia vysokej kvality bez
vstupných investícií.

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI
K najvýznamnejším klientom out-

sourcingového centra spoločnosti Va-
rias patria od roku 2000 výrobcovia
hermetických kompresorov Embraco
Slovakia zo Spišskej Novej Vsi a Em-
braco Europe z Talianska. Outsour-
cingová zmluva s týmito firmami 
okrem správy SAP zahŕňa aj pre-
vádzku IT infraštruktúry, ktorá sa fy-
zicky nachádza v Žiline. SAP takto na
diaľku využíva 250 pracovníkov. Oba
závody si túto formu spolupráce po-
chvaľujú, o čom svedčí i to, že prvý
kontrakt uzavretý na päť rokov Embra-
co vlani predĺžilo o ďalšie tri roky.

Na diaľku využívala (2000 – 2005)
SAP aj firma Messer Tatragas, ktorá
patrí do nadnárodnej skupiny Mes-
ser Group podnikajúcej v oblasti
technických plynov. Okrem centrály
v Bratislave má výrobno-obchodné
strediská aj v Žiline, Košiciach Nová-
koch a Šali a niekoľko desiatok pre-
dajných stredísk po celom Slovensku.
Outsourcingová zmluva bola uzavretá

na päť rokov, pričom kontrakt zahŕňal
prevádzku IT infraštruktúry pre SAP
v oblasti financií a logistiky pre 100
používateľov. Jeho súčasťou boli aj
dva upgrady.

Ďalším úspešným príkladom out-
taskingu je český výrobca oceľových
rámov Voest Alpine Profilform, ktorý
je súčasťou rakúskeho strojárskeho
koncernu Voest Alpine. Outsourcin-
gové centrum zabezpečuje SAP pre
desať používateľov, čo dokazuje, že
outtasking sa vypláca aj podnikom 
s nižšími nárokmi. Začiatkom roku
2002 Varias zabezpečil upgrade sys-
tému na vyššiu verziu, ktorého sú-
časťou bola aj výmena technológie.
Po začlenení firmy Varias CZ do spo-
ločnosti S&T Services CZ prevzala
zodpovednosť za prevádzku SAP pre
Voest Alpine Profilform sesterská
organizácia S&T v Česku.

Naopak, najväčším zákazníkom
žilinského outsourcingového centra
je ministerstvo školstva, ktoré pred
dvoma rokmi začalo budovať spoloč-
ný finančný informačný systém na
báze SAP pre vysoké školy. Jeho pre-
vádzka sa zabezpečuje centrálne zo
Žiliny, pričom školy k nemu pristu-
pujú cez akademickú sieť Sanet II.
Varias realizuje tento projekt v spo-
lupráci s firmou Siemens IT Solutions
and Services. Systém momentálne
využíva 1 000 používateľov, ktorých
počet by sa mal od roku 2008 zdvoj-

násobiť.
Tak, ako v predchádzajúcom prí-

pade, možno aj teraz konštatovať, že
outtasking je vhodný aj pre organi-
zácie s veľkým počtom licencií SAP.
Tento fakt potvrdzuje aj Volkswagen
Slovakia, pre ktorý Varias zabezpe-
čoval (2004 – 2006) formou outtas-
kingu správu 10 SAP systémov pre
400 používateľov vrátane garancie
obnovy prevádzky po výpadku na
záložných systémoch. Bratislavská
automobilka je zároveň dôkazom,
že vzdialené využívanie infraštruk-
túry pripadá do úvahy aj pri pod-
nikoch, ktoré sú mimoriadne citlivé
na výpadky riadiacich systémov.

ZBAVIŤ SA STAROSTÍ
Outsourcing informačných techno-

lógií odbremeňuje firmy od činností,
ktoré nesúvisia s ich podnikateľskými

aktivitami. Ak chcel v minulosti hy-
dinársky podnik využívať počítače
na riadenie výroby, nevyhnutne mu-
sel byť expertom na informačné sys-
témy, siete a hardvér, musel si vedieť
nakonfigurovať server, operačný sys-
tém, firewall, resp. musel zamestnať
odborníkov, ktorí tieto úlohy vedeli
zabezpečiť. Mnohé spoločnosti tak
fungujú dodnes, pritom existuje ne-
spočetne veľa úspešných príkladov,
keď outsourcing dokázal firmy tých-
to nepríjemností zbaviť. Špecializo-
vaní dodávatelia dokážu zabezpečiť
tieto činnosti vo vyššej kvalite a s niž-
šími nákladmi ako „režijné“ vnútro-
podnikové strediská. „Outtasking
predstavuje novú generáciu outsour-
cingových služieb, ktorá posunula
využívanie informačných technoló-
gií na vyššiu úroveň,“ dodáva M. Ja-
noušek.

OUTSOURCING HISTORICKÝCH SYSTÉMOV SAP
Varias ponúka aj outsourcing historických systémov SAP, ktoré podniky

potrebujú z nejakého dôvodu určitú dobu zachovať v pôvodnej podobe,
hoci už ich ku svojej hlavnej činnosti nevyužívajú. Stáva sa tak najmä vtedy,
keď firma musí z legislatívnych dôvodov prevádzkovať historický SAP,
napríklad pred prevzatím nadnárodnou spoločnosťou, ktorá takýto systém
prevádzkuje centrálne. S blížiacim sa termínom zavedenia eura budú
obdobný problém musieť riešiť všetky spoločnosti, ktoré vedú účtovníctvo
v slovenskej mene. Prechod na euro si totiž vyžiada konverziu podnikových
systémov, ktorá ale zmení aj historické dáta, a spoločnosti tak budú musieť
riešiť otázku zachovania pôvodných systémov.

Pri historických systémoch SAP nie je hlavným problémom ani tak ich
konverzia, ako skôr to, že firmy musia určitý čas prevádzkovať úplnú
infraštruktúru starého systému pre niekoľkých používateľov, ktorí ju
využívajú len občas, spravidla pri auditoch alebo daňových kontrolách za
predchádzajúce obdobia. To je z nákladového hľadiska veľmi neefektívne.
Okrem toho im vznikajú problémy so zabezpečením prevádzky a podporou
pre hardvér, ktorý už sa nevyrába, alebo výrobca na neho poskytuje servis
za veľmi vysoké ceny.

Varias umožňuje previesť historický SAP z aktuálnej hardvérovej infra-
štruktúry na virtuálnu platformu VMWARE, a to v podobe heterogénnej
kópie celého systému. Firmy potom môžu formou outtaskingu využívať tento
systém ďalej, ale len za zlomok nákladov, ktoré by inak museli vynaložiť,
keby si prevádzku historického systému zabezpečovali vlastnými silami.
Samotní používatelia pritom nespozorujú žiadny rozdiel.

K tomuto kroku sa odhodlal aj najväčší tuzemský výrobca cementu a staveb-
ných materiálov Holcim (Slovensko), ktorý bude od októbra tohto roka
prevádzkovať tri historické verzie systému SAP v outsourcingovom centre
Variasu v Žiline.

Tab. 2: Hlavné prínosy outsourcingu IT

Hlavné prínosy outsourcingu IT
� zníženie fixných a prevádzkových nákladov;
� zmena štruktúry cash-flow – investície sa menia na prevádzkové náklady;
� rýchla návratnosť vložených prostriedkov;
� zvýšenie stability prevádzky IT;
� garancia nepretržitého chodu informačného systému;
� zaniká potreba zamestnávať vysoko špecializovaných odborníkov;
� flexibilné prispôsobovanie sa meniacim organizačným podmienkam v podniku;
� možnosť reagovať na rýchly vývoj informačných a komunikačných technológií a zmeny v legislatíve;
� uvoľnenie zdrojov na hlavnú oblasť podnikania.


