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„Do roku 2012 80% Fortune 1000 spoločností bude 

používať niektoré cloud computing služby, a 20% 

spoločností nebude vlastniť žiadne IT assety.“ 

 

 

„Skorí (rýchli) adopteri ukázali reálne výhody čo 

znamená, že cloud computing je serióznou 

možnosťou a zaručuje si vašu pozornosť ako nová 

platforma na business aplikácie.“ 

 

 

„Hlavné dôvody na zavedenie Cloud Computing boli 

znižovanie nákladov, optimalizácia zdrojov a 

zrýchlenie zavádzania nových služieb“ 
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Čo to teda ten Cloud je? 
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Total Cost of Ownership 

CAPEX 
• Network hardware a software 

• Server hardware a software 

• Inštalácia a integrácia HW a SW 

• Náklady na sieťovú bezpečnosť, bezpečnosť dát a zariadení, 
náklady na fyzickú bezpečnosť 

• Náklady na samotný nákupný proces 

• Záruky a licencie 

• Migračné náklady 
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Total Cost of Ownership 

IT priamy OPEX 
• Infraštruktúra (prenájom plochy) 

• Elektrina (pre samotné zariadenia, chladenie a backup 
systém) 

• Backup a recovery procesy 

• Zamestnanci IT oddelenia (HR náklady) 

• Testovacie náklady 
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Total Cost of Ownership 

Ďalšie OPEX náklady 
• Náklady na odstávky, výpadky a poruchy 

• Slabá výkonnosť (užívatelia musia čakať, znížená kvalita 
služby zákazníkom) 

• Technologické a prevádzkové tréningy zamestnancov 

• Audit (interný a externý) 

• Poistenie 
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Kapacita vs. využitie zdrojov 
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Building Return on Investment from Cloud Computing 
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Introduction 

Cloud Computing has been described as a technological change brought about by the convergence of a 

number of new and existing technologies. 

The promise of Cloud Computing is primarily the following key technical characteristics (see Above the 

Clouds [4]): 

• The ability to create the illusion of infinite capacity; the performance is the same if scaled for one, to a 

hundred, or a thousand users with consistent service-level characteristics. 

• Abstraction of the infrastructure so applications are not locked into devices or locations. 

• Pay-as-you-go usage of the IT service; you only pay for what you use and with no or minimal up-front 

investment costs. You typically just use the service through a connection and device. 

• The service is on-demand; able to scale up and scale down with near instant availability. Typically, no 

forward planning forecast is required. 

• Access to applications and information from any access point. 

But this is only half the story. These technical characteristics can also be found in non-disruptive technology 

solutions. The rate of change and magnitude of cost reduction and specific technical performance impact of 

Cloud Computing are not just incremental, but can give a five to ten times order of magnitude improvement. 

The Capacity-Utilization Curve 

The famous graph used by Amazon Web Services illustrating the capacity versus utilization curve has 

become an icon in Cloud Computing. The model illustrates the central idea around Cloud-based services 

enabled through an on-demand business provisioning model to meet actual usage. 

 

Figure 1: The Capacity versus Utilization Curve 
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Tradičné IT versus Cloud 

Tradičné IT 
• HW a SW vlastnené a prevádzkované 

v rámci organizácie 

• HW a SW inštalovaný pre požiadavky 
v špičke (maximálna záťaž) 

• Nedostatočný inštalovaný výkon 
spôsobuje business problémy a 
zdržania a stojí peniaze 

• Prebytočný inštalovaný výkon stojí 
peniaze 

• Nutnosť plánovania budúceho 
vývoja, bez neustálych investícii 
rýchle zastarávanie použitých 
technológií 

• Nemožnosť škálovania smerom dole 
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Cloud Computing 
• HW a SW prevádzkované mimo 

organizácie 

• Služby sú nastavené na aktuálnu 
potrebu. Pri zmene aktuálnej 
potreby sa menia služby Cloudu 

• Riziká SLA (prevádzkové problémy) 
sa presunuli na prevádzkovateľa 
Cloud služby 

• Poskytovateľ Cloud služby neustále 
pracuje na znižovaní nákladov 
zvyšovaním efektivity zariadení 
zdieľaním zdrojov 

• Energetická efektívnosť 

• Neporovnateľne vyššia dostupnosť 
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Šesť benefitov Cloud Computingu 

Znížené náklady 
• Služby sú dodávaná len na požiadanie, platené podľa reálnej spotreby – 

šetrí náklady organizácie  

„Nekonečná“ kapacita a škálovateľnosť – služby On-demand 
• Organizácia má k dispozícii „nekonečnú“ kapacitu pre svoje potreby (vždy 

len toľko, koľko potrebuje) 

• Schopnosť škálovať službu pre jednoho užívateľa rovnako ako pre sto 
alebo tisíce s konzistentnými charakteristikami SLA 

Pay-as-you-go koncept 
• Aplikácie nie sú „zviazané“ na konkrétne zariadenia alebo konkrétne 

miesto 
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Šesť benefitov Cloud Computingu 

Nezávislosť infraštruktúry  
• Cloud Computing ponúka oveľa viac flexibility ako tradičné formy riadenia 

IT 

Mobilita 
• Zamestnanci môžu pristupovať k informáciam kedykoľvek a z ľubovolného 

miesta. Už nie sú viazaní len na svoj desktop/NB. 

Zmena zamerania IT, IT rozmýšľania 
• Netreba sústrediť námahu IT na prevádzku HW, SW, patchovanie, updates 

a pod. Ale namiesto toho na inovácie a nové služby. 
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Cloud a verejná správa vo svete 

USA 
• Február 2010 – USA – Cloud Computing stratégia (prepracované vo 

Februári 2011) 

• Ciele / spôsoby 

– Priemerné využitie serverov dnes je na úrovni menej ako 30%, očakáva sa 
zlepšenie na viac ako 70% 

– Zvýšená produktivita pri vývoji aplikácii, správe aplikácii, sietí a zákazníkov 

– Nákup ako služba od preverených komerčných poskytovateľov 

– Zmena stratégie od vlastníctva prostriedkov IT na správu služieb 

– Úzke previazanie na schopnosť súkromného sektora ponúkať najnovšie služby 

– Mimoriadne rýchle a flexibilné nasadzovanie nových služieb, zmeny 
existujúcich a pod. 

 
 

Zdroj: Federal Cloud Computing Strategy, Vivek Kundra, U.S. Chief Information Officer 

www.perpetuus.sk 11 



Cloud a verejná správa vo svete 

Austrália 
• Apríl 2011 – Austrália – ICT strategická vízia 

• Ciele / spôsoby 

– Využívanie komerčných poskytovateľov služieb 

– Škálovateľnosť ICT služieb, rýchlejšie odozvy na zmeny požiadaviek 

– Efektivita – vývoj nových aplikácii je kratší, rýchlejší a lacnejší, aplikácie 
umožňujú nové riešenia, ktoré bez použitia Cloud technológii nie sú možné 

– Zníženie nákladov – transformácia z CAPEX modelu na OPEX (nasadzovanie 
služieb bez použitia investícii), zníženie prevádzkových (OPEX) nákladov – 
elektrina, IT zamestnanci a pod. 

– Flexibilita – rýchlejšie nasadzovanie aplikácii, prístup k novým technológiam 
vďaka automatickým inováciam poskytovateľov 

 

Zdroj: Cloud Computing Strategic Paper, Australian Government Information Management Office 
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Záver 
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ROZHODLI SME, ŽE VAŠE TECHNIKY NA 
MANAGEMENT SERVEROV SÚ ZASTARALÉ 

A PRETO SA SŤAHUJEME DO CLOUDU. 

Rok 2012 bude rokom, v ktorom sa vlády 

obrátia na Cloud Computing ako odpoveď 

na silnejúce požiadavky na poskytovanie 

kvalitných, nových elektronických služieb 

občanom pri súčasnom tlaku na 

znižovanie investičných aj prevádzkových 

nákladov. 

 

Zdroj: 2012 Trends to Watch: Government Technology, OVUM 2011 
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