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Vývoj probíhá ve spirále. Platíto i pro informačnítechnologie výrobních
podniků. VŠechny podniky dnes vyuŽívají serverové aplikace kvůli spolu-
práci uŽivatelů, integraci procesů a sdílení dat' Stále více výrobních Íirem

se přiklání k provozování podnikového systému v odpovědnosti třetífirmy.
Dokonce se mluvío tom, Že by výrobnípodnik mohl od svého lT dodava_

tele nakupovat místo hardware, soÍtware a sluŽeb rovnou přínosy a reali-

zaci svých strategických cílů'

Ještě před rokem 1989 neexistovala ani

mobilní zařízení, ani nebyly dostupné stolní
počítače. V Čechách byly jen dva podniky,

které disponovaly na tehdejší dobu slušným

qýpočetním 1ýkonem: Kancelářské stroje

a Podnik vypočetní techniky (PVT). Výrobní

firmy si u nich nechávaly zpracovávat data

tak, Že je ,,naděrovaly" do děrných pásek

a poslaly poštou ke zpracování. Specialista

pak data zpracoval a zaslal ve formě tiskot1lch

sestav zpět. Vidíte tu podobnost s dnešním

cloudem? Teprve příliv qikonných PC a serve-

rů ze Západu po revoluci v roce 1989 způsobil

distribuované zpracování dat, v extrému až na

jednotlivych stolních počítačích a pak postup-

ný ná.vrat k centrálnímu zpracování' Nejdříve

na podnikoqých serverech a dnes v cloudu.

Stoupání šroubovice historické spirály samo-

zřejmě ukazuje na obrovský posun v úrovni

zpracování informací' ale princip zůstává.

Proč je vlastně cloud pro dnešní výrobní pod-

niky zajímaqi? Existuje 6 hlavních argumentů

pro cloud:

í. Spolehlivé a kvalitní
zabezpeěení provozu lS
lidsk'ými zdroji
IT specialistů je v ČR a SR stále méně a od-

chod správce systému, hledání nového, pře-

dání znalostÍ mezi nimi, to jsou černé můry

kaŽdého ředitele výrobní firmy.

Poskytovatel cloudu má několik vzájemně

Zastupitelných správců systému, kteřÍ jsou

pravidelně školeni na nejnovější technologie

a střídají se při správě aplikací sqých klientů.

2. Vysoká bezpeěnost provozu
lS a dat
Výrobní firmy obvykle investují do hardwaru

při pořízení systému a kaŽdá další moderniza'

ce se odkládá aŽ do doby, kdy začne docházet

k výpadkům.

Poskytovatel cloudu smluvně ručÍ za r,ysokou

jasně definovanou dostupnost systému azazu
bezpečení dat nejen proti ztrátě, ale i proti jejich

Úniku. Proto systémy provozuje na špičkovém

HW, s horkými zálohami na vzdálených místech

huli poŽáru, se zálohovanými komunikačními

linkami a průběŽně vše inovuje. Své zaměst-

nance poskytovatel cloudu r,ybírá s důrazem na

spolehlivost, protoŽe mají přístup nejen k vnitro-

firemním informacím, ale i k datům klientů.

3. Ekonomická
transparentnost
Při klasickém provozu informačnÍho systému

na vlastních serverech obvykle firma hlídá
pouze externí náklady na provoz a vlastnÍ ná-

klady na své specialisty, jejich školení, hard-

ware, software, komunikace, zabezpečení,

ztráty při qýpadcích apod' nemá spočítané.

Při provozu v cloudu je vše jasně obsaŽeno

v měsíčních splátkách' Žádné neplánované

nárazové výdaje' Žádné skryté náklady'
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4. Ekonomická v'ýhodnost
Potřebujete nor1,informační systém? V běŽ-

ném 0n Premise reŽimu bfilá největším nákla_

dem pořízení licencÍ lybraného systému hned

na začátku projektu. V případě cloudu platíte

zlomkovou část pravidelně měsíčně'

Pokud jiŽ ERP systém máte a chcete jej

pouze převést do cloudového provozu, zÍskáte

novou verzi systému a podstatně širší funkci-

onalitu včetně bonusoqých modulů, které se

v běŽném reŽimu musí dokupovat. Navíc nejde

o investici do software, ale o provozní nákla-

dy, coŽ ocení kaŽdý finanční ředitel.

5. Pružnost využívání systému
Rozvíjíte se a stoupá počet uŽivatelů? Některé

systémy v klasickém režimu jednoduše nedovolí

přístup k informacím většÍmu počtu uŽivatelů,

než je zakoupený počet licencí. Dodavatel vám

potřebné licence urČitě rád prodá, a]e musíte
je objednat, zaplatit, někdo je musÍ dodat a na-

instalovat a Čas bézÍ a provoz firmy je omezen.

A kdyŽ přijde recese a potřebujete šetřit? Nižší

vyuŽití licencí vám Žádný dodavatel do snížení

ročních údrŽboqých poplatků nepromítne.

U cloudu je tomu ale jinak. lnformační

systém vyuŽíváte neomezeně dle sqých potřeb

a zpětně je pak vyhodnocena intenzita pouŽití

systému. Platíte jen to, co jste pouŽili' Při

koniunktuře více, při recesi méně.

6. Snadný rozvoj a zďištění
shody s legislativou
Pokud systém provozujete sami' jste

plně odpovědní za jeho správu a shodu

s legislativou. Dodavatel vám sice zasÍlá

patche, případně pokyny k úpravám pro

zajištění kompatibility s legislativními změ-

nami, ale instalace a nastavenÍ musí udělat

váš správce. A co teprve upgrade systému

na nové verze. Riziko chyb při jejich instala-

cích, pracné ladění'
V přÍpadě cloudového provozu systému za

vše ručí poskytovatel. Musí si hlídat legislati-

vu a včas provést a otestovat změny v SW. Mu

sí instalovat nové verze, odzkoušet je a zajistit

pro své klienty bezproblémoqý přechod' Je to

v jeho zájmu'

Výhodou je i připojování vašich zahranič-

ních poboček do cloudového podnikového

systému. Průchodnost a spolehlivost komu_

nikačních linek je na zodpovědnosti vašeho

poskytovatele' Pouze mu oznámíte, kde máte

novou pobočku, jaké procesy se tam budou

realizovat a s kolika uživateli.
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Cloud má samozřejmě i své odpůrce. Jedním

z jejich hlavních argumentů proti je ztráta

kontroly nad informačním systémem vlastní-

mi zaměstnanci. Poskytovatelé cloudu však

dělají maximum, aby i zde q,šli s1ým klien-

tům vstříc. Systém i data se při cloudovém
provozu sice přesouvají do externí firmy, ale

tato firma pod smluvními pokutami ručí za

spolehlivost i bezpečnost'

Jsou vlastní zaměstnanci a interní

prostředÍ spolehlivější? Co qirobní podnik

zÍská, kdyŽ v případě klasické instalace dojde
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k výpadku' nebo kdyŽ zaměstnanec vynese

z firmy data ke konkurenci?
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Při přechodu ke cloudovému provozování

podnikového informačního systému musí
qýrobní firma pečlivě vybírat svého partnera
_ poskytovatele' Ne nadarmo se říká, že je to

vlastně něco jako Životní partner.

Navíc je potřeba zvolit i správnou dělbu
práce a odpovědnosti mezi své zaměstnance

a poskytovatele cloudu. Cílem je' aby vý

robní podnik nepřišel o strategické znalosti

a schopnosti rozvíjet své podnikové procesy'

a tudíŽ i svou společnost. Proto obr,ykle

rozdělujeme ERP systém na části strategické

a části, které můŽe společnost bez obav pře_

dat do zodpovědnosti poskytovatele.

Strategické části (zr,yšování výkonnosti,

rozvoj, technologický plán) mohou zůstat

v gesci vlastních zaměstnanců. Taktické části

(řÍzení infrastruktury, správu aplikací) můŽe

výrobní firma bez obav předat do cloudu'

Mezi strategickými a taktickými částmi však

neexistuje ostrá hranice' Posouvá se podle

vzájemné důvěry mezi zákazníkem a posky-

tovatelem Cloudu a také podle IT vyspělosti

zákazníka. Nadnárodní firmy majÍ tendenci

větší část přesouvat na svého IT partnera

a české podniky zase spíše rozsah cloudoqich

sluŽeb zuŽují. NaráŽejí však při tom na své

omezené IT zdroje a točÍ se v kruhu.
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Nyní procházÍme kvůli covidové nákaze největ_

ším zmražením qýroby za posledních sto let.

Každá krize přinesla v historii nové impulzy do

ýoje světového průmyslu. Firmy, které provo"

zují svůj ERP systém v cloudu, jsou nynÍ ve ly-
hodě. Je pravděpodobné, Že cloud díky tomu

zaznamená v budoucnosti výrazný nárůst. š
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