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Manažmenty spoločností, ktoré 

sa spoliehajú na informačné techno-

lógie, sú často doslova frustrované 

nízkou fl exibilitou a reakčným časom 

svojich IT oddelení. Problém sa ešte 

zhoršuje tým, že IT služby sa často 

vnímajú ako veľmi drahé. Samozrej-

me, zákazníci týchto služieb si veľmi 

neuvedomujú komplexnosť prevádz-

kového prostredia, ktoré IT oddelenia 

musia podporovať. Vysoko výkonná 

prevádzka IT znamená optimalizova-

nú kombináciu technológií, procesov 

a ľudí. Ďalším atribútom na dosiah-

nutie vysokej výkonnosti sú správne 

IT investície. Máte správne zdroje a 

IT Excellence 
– spôsob ako znížiť náklady 
a zlepšiť produktivitu IT
Defi nícia hovorí, že IT oddelenia sú prevádzkované efektívne vtedy, 
keď dokážu konzistentne poskytovať kvalitné služby, ktoré prispievajú k 
úspechu podnikania. Rovnako významná ako efektívnosť je aj výkonnosť 
IT, t.j. schopnosť poskytovať služby za konkurenčné ceny, čo sa priamo 
odráža vo fi nančných výsledkoch fi rmy.
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nástroje na to, aby ste boli úspešní? 

Viete ako odmerať a demonštrovať 

svoje úspechy? 

PROBLÉMY BENCHMARKINGU
Riaditelia IT vo všeobecnosti vedia, 

v ktorých oblastiach si IT vyžaduje 

zlepšenie. Dôležité je však pocho-

penie skutočných príčin problémov 

a prínosov z riešenia týchto problé-

mov. Existuje množstvo parametrov, 

ktoré možno použiť na porovnávanie 

IT oddelení s inými. Typickými met-

rikami sú napríklad IT náklady na 

zamestnanca, IT náklady ako podiel 

na výnosoch fi rmy, výnosy fi rmy na 

zamestnanca IT, počet aplikácií na 

IT zamestnanca a podobne. Avšak 

takéto čísla sami osebe nepovedia 

všetko a niekedy môžu viesť k ne-

správnemu obrazu súčasného sta-

vu. 

Faktormi, ktoré môžu významne 

ovplyvniť porovnávanie IT oddelení, 

sú:

■   Veľkosť podniku – čím väčší pod-

nik, tým dokáže IT oddelenie 

lepšie využiť úspory vyplývajúce 

z kvantity poskytovaných IT slu-

žieb.

■   Kvalita služieb – požadovaná kva-

lita IT služieb závisí od produktov 

resp. služieb poskytovaných da-

ným podnikom.

■   Komplexita – zložitosť aplikač-

ného portfólia priamo súvisí so 

schopnosťou podniku kontrolovať 

IT náklady.

■   Štandardizácia – nedostatok štan-

dardných technológií a procesov 

takmer vždy zvyšuje náklady a 

znižuje efektívnosť prevádzky IT.

■   Vyspelosť zákazníka – čím je po-

užívateľ IT vyspelejší, tým väčší 

bude dopad na náklady na pod-

poru.

Vzhľadom na uvedené dôvody je 

veľmi zložité spoľahnúť sa na „štan-

dardné“ benchmarky. Je možné 

porovnávať sa s konkurentmi, ale je 

potrebné zohľadniť veľkosť podniku, 

kvalitu služieb, komplexitu aplikácií, 

ktoré majú dopad na model poskyto-

vaných IT služieb.

CESTA K VYŠŠEJ VÝKONNOSTI
Veľmi často riaditelia IT vôbec ne-

poznajú detailné náklady potrebné 

na dodávku jednotlivých služieb biz-

nisu alebo nevedia kvantifi kovať, ako 

zmeny v biznise ovplyvnia celkové 

náklady na informačné technológie. 

Preto samotný benchmarking nie je 

postačujúci na zlepšenie výkonnosti 

IT. Je nevyhnutné dôkladne pocho-

piť, kam vlastne smerujú IT náklady. 

Musia byť dobre zdokumentované 

tak, aby bolo možné vypočítať sku-

točné náklady na poskytnutie každej 

služby biznisu.

Analýzu IT služieb je nevyhnut-

né realizovať z perspektívy biznisu. 

Súčasné náklady možno porovnať s 

historickými údajmi a pochopiť ich 

Kategória nákladov Typ nákladov Popis Príklady komponentov

Hlavné Primárny Výdavky súvisiace s 
poskytovaním základných 
IT produktov a služieb. 

Existujúci HW, SW 
a ľudia poskytujúci podporu    
Tlačové služby

Regulácia a súlad so 
smernicami

Primárny Výdavky spojené so 
zabezpečením požiada-
viek regulátora alebo 
vnútropodnikovými 
smernicami

Obnovenie prevádzky 
Ochrana informácií   
Podnikový reporting

Údržba a rozšírenia Sekundárny Priebežná, denná údržba 
aplikácií. 

Podpora produkcie  
Aplikačná podpora  
Riešenie chýb v aplikáciách

Obnova systémov Sekundárny Technologická obnova 
existujúcich HW a SW 
komponentov 

Upgrade serverového SW 
Upgrade hardvéru (CPU alebo pamäť)

Rast biznisu Sekundárny Rast objemu biznisu z 
dôvodu napr. rastu zákaz-
níkov.

Nové objednávky  
Akvizície alebo spojenie fi riem

Projekty Sekundárny Ročné výdavky na vývoj 
nových aplikácií a 
systémov 

Štandardizácia platforiem  
Infraštruktúrne projekty  
Hlavné upgrady aplikácií

Tabuľka č.1: Príklad delenia IT nákladov z pohľadu biznisu
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trendy a dosahy. IT organizácia si tak 

môže zodpovedať otázku: Zlepšuje-

me sa v oblastiach, ktoré máme pod 

kontrolou?

Poradenská spoločnosť Capgemi-

ni odporúča vykonať takúto analýzu 

minimálne raz za tri roky. Zároveň 

odporúča porovnať interné náklady s 

cenou, ktorú by externý poskytovateľ 

požadoval za rovnaké služby. 

POČÚVAJTE SVOJICH ZÁKAZNÍKOV
Kľúčom k maximalizácii hodnoty IT 

služieb je zladenie IT stratégie s biz-

nisovou stratégiou podniku. Ak nie 

ste si úplne istí, či je vaše IT oddele-

nie dobre zladené s biznisom, skúste 

si položiť niekoľko otázok:

■   Ako často sa stretávate so zástup-

cami biznisu, aby ste prediskuto-

vali ich priority?

■   Ako sa usilujete riešiť súčasné 

problémy biznisu?

■   Ako intenzívne je IT zapojené do 

procesu biznisového plánovania?

IT oddelenia potrebujú pravidelne 

komunikovať s biznis oddeleniami 

tak, aby boli schopné promptne rea-

govať na problémy a identifi kovať 

príležitosti na poskytovanie riešení. 

Hlavnou výzvou je nájsť spôsob, ako 

odmerať súlad IT s biznisom. Na to 

je potrebné odpovedať na niekoľko 

otázok, napríklad: Ako vlastne biznis 

hodnotí prínosy IT? Sú to iba nevy-

hnutné náklady alebo má IT pre biz-

nis nejakú pridanú hodnotu? Je IT 

oddelenie pod tlakom znižovať ná-

klady?

 INICIATÍVY NA ZVÝŠENIE 
EFEKTIVITY
Biznis veľmi často chápe IT služby 

ako komoditu, kde je rozhodujúcim 

parametrom cena. Efektívnosť IT slu-

žieb preto treba hľadať v súvislosti s 

ich pridanou hodnotou. Existuje nie-

koľko metód, ktoré umožnia lepšie 

pochopiť príspevok IT k výnosom a 

profi tabilite fi rmy:

1) Prepojenie na biznis stratégiu: 

Každý IT projekt alebo služba, teda 

každá IT investícia musí mať svoju 

priamu väzbu na biznisovú stratégiu. 

Musí byť prioritizovaná vzhľadom na 

veľkosť svojho príspevku biznisu. 

2) Nastavenie metrík IT projektov: 

Úspech projektu je potrebné merať 

nielen vzhľadom na tradičné para-

metre ako sú čas a rozpočet. Defi ní-

cia projektu musí obsahovať aj pres-

ný popis hodnoty, ktorú realizáciou 

projektu získa biznis. 

3) IT-balanced scorecard: Tento 

nástroj prepája projekty, produkty a 

služby s metrikami biznisu. Slúži na 

meranie kvality a nákladovej efektív-

nosti týchto služieb. Má viacero di-

menzií, ktoré ukazujú, kde IT pridáva 

hodnotu buď zlepšením výkonnosti 

podniku, nákladov, rastu výnosov, 

podielu podniku na trhu a podobne.

4) Nová IT kultúra: Zmena nasta-

venia IT oddelenia tak, aby bolo viac 

orientované na zákazníka, znamená 

aj posun vo vnímaní IT len ako dodá-

vateľa hardvéru a softvéru. Rovnako 

IT oddelenie musí samo seba vidieť 

ako organizáciu, ktorá aktívne vytvá-

ra a udržiava tie služby, ktoré zákaz-

ník potrebuje a nakupuje. Niekedy 

bude vhodné odporučiť biznisu aj 

externého poskytovateľa služieb, ak 

je to pre biznis lepšia voľba.

Jednou z najlepších praktík, ktorá 

sa využíva pri nastavení IT kultúry 

viac orientovanej na služby, je vytvo-

renie pozície Manažéra pre riadenie 

dopytu. Tento Manažér pracuje so 

všetkými oddeleniami biznisu. Jeho 

úlohou je pochopiť priority biznisu, 

koordinovať IT aktivity a využiť ich v 

maximálnej miere na podporu biznis 

zákazníkov.

ZÁVER
Top manažment očakáva dodávku 

IT služieb, ktoré sú efektívnejšie a vý-

konnejšie. Pre pracovníkov IT odde-

lení to znamená koncentrovať svoje 

úsilie a zdroje na zlepšenie nákladov 

a výkonnosti, ako aj na dodávku lep-

ších a cenovo efektívnejších služieb.

Obrázok č. 1: Prínosy IT excellence


