Vážení čtenáři,
kdybych měl popsat výhody cloudu jedním slovem, volil bych výraz
flexibilita. Byť z dlouholeté zkušenosti vím, že mnoho firem do cloudu přechází primárně kvůli úsporám a řadě dalších dobrých důvodů.
Ale to, co následně nejvíce oceňují a proč v něm zůstávají, je právě
zmíněná flexibilita, kterou přechodem do cloudu získají.
Ostatně o tom, jak nesmírně důležitá je schopnost přizpůsobit se, nás
přesvědčil jak rok 2020, tak i aktuální 2021 a situace ve světě i u nás. Firmy
musely a stále musejí opravdu rychle reagovat na aktuální dění, neustálou nejistotu, hledat nové příležitosti, přizpůsobovat se, inovovat…
Troufám si říct, že ty, které už v cloudu byly, měly oproti ostatním
konkurenční výhodu. A to nejen v možnosti rychle navýšit, ale i snížit kapacity cloudových serverů podle potřeb. Navíc mohly flexibilně
používat zdroje a kapacity IT specialistů k přímé podpoře byznysu
a dynamicky reagovat na nové požadavky fungování a při hledání
nových zdrojů příjmů.
Cloud by totiž neměl být jenom o hledání úspor (i když i ty mohou být
značné, jak se přesvědčíte na dalších stránkách), ale především o hledání příležitostí – k vyšší efektivitě, agilitě, rychlosti, a tedy k růstu.
V O2 vnímáme jako příležitost i tento e-book. Cloud vám v něm chceme
představit právě jako nástroj podporující růst firmy a jako prostředek
pro hledání nových příležitostí a potenciálu. Materiály pro tuto publikaci jsme sbírali a zpracovávali v průběhu jednoho roku a podílelo se
na ní mnoho lidí, kteří s přechodem do cloudu a fungování v něm pomohli už desítkám firem.

Proto pevně věřím, že se nám podařilo dát dohromady obsah, který
odpoví na většinu vašich otázek, vyplní doposud slepá místa a snad vás
i přesvědčí o tom, že cloud je v současnosti příležitostí a v budoucnosti
bude nutností.
Příjemné čtení!

Antonín Zajíc, segmentový manažer pro ICT služby
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Pojďme si nejdříve popsat, co si představit pod pojmem cloud, tak
jak ho vnímáme my v O2.
O2 Cloud poskytujeme jako komplexní službu, díky které může
zákazník outsourcovat velkou část infrastruktury a IT činností.
Hardware, úložiště, servery, výpočetní výkon, konektivitu,
nejlepší prostory a podmínky pro umístění všeho uvedeného
i pro další síťové komponenty, uživatelsky příjemné rozhraní
pro správu, management, orchestraci a nejlepší možnou péči,
upgrady, patchování, maintenance. To vše může zajistit poskytovatel O2. Stejně tak zkušené IT specialisty, kteří dokážou zajistit
komplexní správu, již poskytují 24 hodin denně 7 dnů v týdnu,
jsou certifikovaní, proškolení a rozvíjejí se.
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51 %
firem, které cloud používají, má
vlastní privátní řešení, jehož chod
zajišťují IT specialisté dané firmy.

41 %
společností má zkušenost s veřejným
cloudem od některého z poskytovatelů.

25 %
firem využívá hostovaný privátní
cloud u cloudového poskytovatele.
Zdroj: Výzkum IDC, březen 2020
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Většina firem do našeho cloudu nejprve převádí nekritické aplikace. V okamžiku, kdy si vyzkouší, jak funguje a co přináší, přidá
i provoz aplikací, které jsou pro chod společnosti zásadní a nezbytné.
Jde o takzvané kritické aplikace a systémy, jejichž nefunkčnost nebo
nedostupnost má okamžitý a přímý dopad na chod firmy, její
reputaci, příjmy, zisky a výsledky. Typicky jsou to systémy pro řízení skladů, zásob, výroby, SAP, ale v případě call centra to může být
třeba CRM systém.
S převedením kritických aplikací pak mohou firmy naplno využít všech
výhod, které cloud pro firmu má: pokud vyberete vhodného poskytovatele, máte jistotu, že dostupnost vašich kritických aplikací
se bude blížit hodnotě 100 %.
Vysoká dostupnost aplikací pak zajišťuje jejich rychlou odezvu a stabilitu. Firemní aplikace, ať už je to ERP, CRM systém, nebo třeba
e-shop, se díky tomu rychle a spolehlivě načítají nejen zaměstnancům na centrále i v regionech, ale i koncovým zákazníkům.
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Do cloudu dnes přecházejí i opravdu velké firmy.
Takové, které mají dostatek investičních zdrojů,
kvalifikovaných lidí i know-how, tedy všechny
předpoklady řešit si firemní IT kompletně interně.
Uvědomují si ale přidanou hodnotu cloudu.
Antonín Zajíc
segmentový manažer pro ICT služby
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K dalším velkým výhodám cloudu patří možnost upravovat a přizpůsobovat dostupný výkon podle aktuálních potřeb firmy.
Díky tomu může firma rychleji realizovat nové nápady a projekty
nebo reagovat na situaci na trhu. Nečeká totiž na nákup a zprovoznění nových serverů, což může trvat týdny, ale v praxi jsou to někdy
i dlouhé měsíce.
Mění se i způsob financování IT, což je zajímavá výhoda především pro všechny firmy, které fungují ve velmi turbulentním prostředí a nevědí, jaký bude trh za půl roku nebo za rok. S přechodem
na cloud taková firma může jednorázové (a obvykle velmi vysoké)
investiční náklady výrazně snížit, respektive proměnit v pravidelné
měsíční (a tedy výrazně nižší) náklady na pronájem cloudu.

31 %
společností o cloudu uvažuje, protože
došlo ke snížení provozního rozpočtu
na IT.
Zdroj: Výzkum IDC, březen 2020
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A jak je to s už několikrát zmiňovanými náklady na IT? Pro mnohé
firmy je cloudové řešení opravdu levnější než provoz vlastních
serverů. Abychom byli konkrétnější: rozdíl v nákladech na provoz
jednoho virtuálního serveru od O2 a provoz vlastního serveru může
být téměř 40 %. A to ve prospěch cloudu.
Do nákladů za provoz vlastního fyzického serveru je nutné promítnout nejen cenu za jeho pořízení, ale i náklady na pronájem a údržbu serverovny, náklady na údržbu záložních zdrojů, software, lidské
zdroje, včetně jejich zastupitelnosti, školení a certifikace. Počítat je
třeba i s datovou konektivitou včetně jejího zabezpečení. Zhruba polovinu celkových nákladů pak tvoří náklady na elektrickou energii.
Výhodou firemního cloudu je i jeho bezpečnost, kterou paradoxně
mnoho lidí ve firmách označuje jako důvod, proč do cloudu nepřecházet. Cloudové řešení od spolehlivého dodavatele je přitom násobně bezpečnější než drtivá většina firemních řešení. V cloudu
jsou aplikace, systémy i data lépe chráněné nejen po fyzické stránce,
tedy proti nehodám nebo živelním pohromám, ale i virtuálně proti
online škůdcům a kyberzločinu. Ostatně zabezpečení cloudu se ještě
budeme věnovat podrobněji.
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S cloudem si navíc pronajímáte nejenom technologie, ale i obrovské know-how. Poskytovatelé cloudových řešení u sebe totiž
koncentrují špičkové IT specialisty. A pokud jste někdy nějakého hledali, pak určitě víte, že jich je na trhu málo, jsou drazí a mít je ve firmě jen na „oprašování serverů“ není příliš efektivní.
Zvláště u malých a středních firem je pak typické, že mají jednoho
IT specialistu, který ani při nejlepší vůli nemůže mít know-how na to,
aby obstaral úplně všechno a nic nezanedbal. A velký problém nastává v okamžiku, kdy tento specialista onemocní, odjede na dovolenou nebo dá nečekanou výpověď. Firma pak musí rychle řešit jeho
zastupitelnost.
Vlastní zkušené a seniorní IT odborníky může firma po přechodu do
cloudu alokovat na práci s vyšší přidanou hodnotou. Ostatně
o proměnách práce IT po přechodu do cloudu se v e-booku také
dočtete.
Sečteno a podtrženo: cloud znamená flexibilitu v čerpání zdrojů a rozšiřování kapacit. Do firmy přináší velkou stabilitu. Firmy
v cloudu jsou odolnější nejen vůči výpadkům infrastruktury, ale také
vůči výpadkům lidských zdrojů.
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Mnoho firem už dnes neřeší, jestli vůbec, ale kdy do cloudu
přejít. Abychom byli konkrétní: průzkum CEO Survey, který v lednu
2020 zrealizoval magazín Forbes, ukázal, že 69 % českých firem
už alespoň částečně nějaké cloudové řešení zavedlo. A další
se k tomuto kroku chystají.

65 %
českých ředitelů považuje cloud za
technologii, která bude pro firmy
v dalších 3 až 5 letech nejvýznamnější.
Zdroj: Forbes CEO Survey, leden 2020
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Diskuse nad cloudem je obvykle spojená s dalšími změnami, které se ve firmě dějí nebo se na ně firma chystá. Podle průzkumu
mezi českými firmami, který realizovala mezinárodní analytická
a poradenská společnost IDC, pak platí i to, že přechod do cloudu
nespouští jen jeden důvod, ale ve většině případů jde o kombinaci hned několika faktorů.
Jedním z vůbec nejčastějších spouštěčů je dosluhující hardware,
případně software. Servery se ve firmách obvykle obnovují jednou za 4 až 6 let. U softwaru je životnost ještě kratší, obvykle jsou
to 2 až 4 roky. Když se firma v dnešní době rozhoduje, jestli pořídí
nový fyzický server, nebo aplikaci přesune na cloud, vsadí stále častěji na cloud. A potvrzují to i čísla:
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Proč české firmy
přecházejí do cloudu?

60 %
firem kvůli funkcionalitě,
službě, kterou dokáže nabídnout
jen cloudová platforma.

53 %

43 %
firem přechod do cloudu

firem v okamžiku, kdy potřebují

spojuje s končícími

zvýšit kapacitu nebo stěhují

softwarovými licencemi,

vlastní serverovnu / datové

respektive dosluhujícím

centrum.

softwarem.

46 %

35 %

firem volí cloud kvůli konci

firem využívá hostovaný

životního cyklu hardwaru.

privátní cloud u cloudového
poskytovatele.
Zdroj: Výzkum IDC, březen 2020
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Pokud se tedy firma pro cloud rozhodne kvůli končícímu životnímu
cyklu serverů, vše obvykle probíhá tak, že do cloudu postupně migruje
další a další aplikace a systémy. A to podle toho, jak se vlastní zastaralé
servery postupně vypínají. Neodepisují se tedy investice, které už
proběhly, pouze se nerealizují nové.
Firmy také stále častěji přesouvají finance z kolonky investičních nákladů do kategorie pravidelných provozních nákladů. A cloud jim
v tomto vychází vstříc. Díky přechodu na cloud mohou snáz, agilně reagovat na nepředvídatelný vývoj trhu. Některé podniky
nechtějí nebo prostě nemohou jednorázově investovat do drahého
hardwaru, a tak vsadí na cloud. Sníží tím podnikatelské riziko a zároveň mají možnost navyšovat kapacity, když bude potřeba.

2

KDY A PROČ FIRMY NEJČASTĚJI PŘECHÁZEJÍ DO CLOUDU

U některých firem je spouštěčem přechodu
nejistota z budoucího vývoje trhu. Cloud totiž
dovoluje upravovat disponibilní výpočetní
výkon podle toho, co firma zrovna potřebuje,
a ne podle toho, do čeho před pár lety
zainvestovala.
Jaroslav Slavíček
produktový manažer pro síťovou bezpečnost
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Agilní přístup je nenahraditelný také pro firmy, které v cloudu poskytovatele vyvíjejí softwarové aplikace pro své zákazníky. Kdyby šly
„starou cestou“, trval by celý proces od konfigurace přes nákup po
instalaci nového serveru pro nového zákazníka třeba i několik týdnů.
V případě cloudu stačí jeden mail nebo telefonát – a výkon je navýšen do druhého dne.
Kromě změny financování je častým důvodem i snížení rozpočtu
na firemní IT. Každá třetí česká firma tak do cloudu přešla i proto,
že musela udělat úspory v IT rozpočtu.
Přechod na cloud je také logickým řešením pro společnosti, které během roku zažívají několik velkých výkyvů v poptávce.
Typicky jde o e-shopy před Black Friday nebo Vánoci. Zatímco v tradičním pojetí IT se výkon serverů musí dimenzovat na nejvyšší zátěž, kterou většinu roku nevyužijí, cloud umožňuje řídit a platit
si jen výkon, který firma aktuálně spotřebuje. Tím šetřit a případně
investovat jinde.
Pro více než polovinu oslovených českých firem (konkrétně 53 %)
se cloud stal aktuálním při stěhování. Na nové adrese už se
serverovnou nepočítaly nebo bylo stěhování a následné zprovozňování serverů příliš složité. A zkušenosti v O2 máme i s přechodem
do cloudu při fúzi společností. Odpadlo tak dlouhé řešení kompatibility hardwaru – všechny kritické aplikace se totiž migrovaly do
cloudu. To celý proces zjednodušilo, ale i výrazně zrychlilo.
Nesmíme zapomenout ani na firmy, které cloud používají jako
testovací prostředí pro nové systémy a aplikace. Některé se
pak dokonce rozhodnou aplikaci v cloudu ponechat, protože je to
pro ně jednodušší řešení než pořizovat a stavět nové servery.

NAŠE REFERENCE

Společnost Oknotherm namísto
pořízení nového hardwaru
vsadila na O2 Cloud
To, že je dosluhující software častým spouštěčem přechodu
do cloud, potvrzuje i firma Oknotherm:
Místo pořízení nákladného nového serveru dimenzovaného s ohledem na několikaletý budoucí rozvoj se její vedení rozhodlo pro O2
Virtuální datové centrum. To není třeba nijak nadměrně dimenzovat, jeho výkonnostní parametry a kapacity datových úložišť lze
jednoduše průběžně upravovat podle požadavků výroby.
Mění se pouze výše měsíční platby, která odpovídá spotřebovanému výkonu a kapacitě úložišť.
Konzultace s dodavateli aplikačního softwaru, vyjasnění požadavků na běh aplikací v cloudu a příprava virtuálního prostředí zabraly zhruba půl roku. Na přechod do cloudu, který spočíval
především ve fyzickém přenesení dat z původního serveru
na virtuální, stačily 2 dny. Po měsíčním bezplatném pilotním
a ověřovacím provozu byl původní server odstaven a virtualizované
řešení přešlo do běžného užívání.
„S komunikací s techniky O2 nemám naprosto žádný
problém. Realizovali jsme několik projektů úpravy
parametrů, všechno bylo zvládnuto dobře.“
Michal Auer, IT operátor firmy
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Jak už jsme říkali: firemní cloud není jen o „železe“, ale i o všech
lidech, kteří se kolem něho pohybují. A také o změnách mnoha
firemních procesů, včetně nové pracovní náplně interního IT. Na to
bohužel mnoho manažerů zapomíná.
Firmy od přechodu do cloudu obvykle očekávají snížení nákladů,
vyšší efektivitu a zlepšení kvality služeb. Podle výzkumu mezinárodní analytické a poradenské společnosti IDC čeká od cloudu
61 % českých firem zefektivnění firemních procesů. Jde o vůbec nejčastější výhodu, kterou firmy od cloudu očekávají.
53 % respondentů nicméně uvedlo, že cílem přechodu do cloudu
je „osekat“ náklady na provoz IT. A to nejen z pohledu technologií
a služeb, ale i z pohledu pracovní síly. Tady ale odborníci doporučují
opatrnost:

23 %
firem vnímá cloud jako příležitost pro
získání nových příjmů.
Zdroj: Výzkum IDC, březen 2020
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Přechod do cloudu není o propouštění lidí, ale
o jejich alokaci na smysluplnější práci. Neušetříte
tím, že někoho propustíte, ale ve středněa dlouhodobém horizontu získáte tím, že
IT specialistům rozvážete ruce.
Michal Wagner
manažer O2
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V O2 se proto vždycky ptáme, co je motivací pro přechod do cloudu. A když nám zákazník řekne, že chce po migraci propustit většinu IT, upozorňujeme ho, že by na cloud mohl nahlížet i jinak – skrze
větší efektivitu a potenciál k rozvoji firmy.
Podle IDC očekává od cloudu 55 % českých firem zlepšení činností, kterými IT podporuje byznys. 46 % věří, že přechod na
cloud rozhýbe byznysové inovace uvnitř firmy, a například 23 % firem
vnímá cloud jako příležitost k získání nových zdrojů příjmů. Každá
čtvrtá oslovená firma pak považuje cloud za účinný nástroj
při vstupu na nové trhy.
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A jak konkrétně se tedy změní (respektive může změnit) pracovní náplň IT specialistů?
Když si firma IT řeší kompletně po vlastní ose, stráví její IT specialisté zhruba třetinu pracovního času rutinními činnostmi. Patří
mezi ně třeba správa hardwaru, nejčastěji právě serverů, správa softwaru, pravidelné aktualizace, průběžná obnova veškerého vybavení
a samozřejmě také řešení krizových stavů a výpadků.
Dalších 40 % času pak IT obvykle věnuje správě operačních systémů
a aplikací, podpoře koncových uživatelů a rozvoji či zdokonalování
byznysových procesů. Na přímý rozvoj byznysu a jeho intenzivní podporu už tedy mnoho času nezbývá. Standardně to ve firmách
bývá zhruba 30 % produktivního času. A každé obchodní oddělení vám řekne, že by ho potřebovalo výrazně, výrazně víc.
Přechod do cloudu může letitý, neměnný a pro mnohé frustrující stav
změnit. Jednoduše tím, že „odbourá“ právě tu třetinu činností,
které firmu nikam neposouvají. Zajistí je externí poskytovatel
cloudového řešení.
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Časový fond IT oddělení – servery
před zavedením cloudu
Dohled a správa HW a SW
Pravidelné patchování a update firmwaru HW
Řešení krizových stavů HW a SW

30 % času

Lifecycle – hardware (4–6 let), software (2–4 roky)
Správa operačních systémů a aplikací a jejich upgrade
Podpora koncových uživatelů

40 % času

Rozvoj a zdokonalování byznysových procesů
Rozvoj a podpora byznysu

30 % času

Časový fond IT oddělení – servery
po zavedení cloudu
Dohled a správa HW a SW
Pravidelné patchování a update firmware HW

O2 Cloud

Řešení krizových stavů HW a SW

0 % času
• Náklady stejné nebo nižší

Lifecycle – hardware (4–6 let), software (2–4 roky)

• Vyšší kvalita než lokální DC

Správa operačních systémů a aplikací a jejich upgrade

• Úspora CAPEX

Podpora koncových uživatelů

40 % času

• Flexibilita

Rozvoj a zdokonalování byznysových procesů
Rozvoj a podpora byznysu

60 % času
• IT se stává byznys partnerem
• IT se podílí na rozvoji firmy

3
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IT specialistům by se tedy v ideálním případě měly uvolnit ruce a měla
by se změnit jejich role ve firmě. Posunou se blíž k podpoře uživatelů, aplikačním částem nebo svými nápady a inovacemi naplno podpoří byznys.
Záměrně ovšem hovoříme o „ideálním případu“. Aby se IT specialisté
stali opravdovou podporou byznysu, musejí přesně vědět, co se od
nich očekává a jak se změní nastavení týmu, workflow i některé firemní procesy.
Naši konzultanti samozřejmě dokážou firmy provést i touto fází – se
kterou je třeba počítat a firmu na ni připravit.

K T E R É
P A T Ř Í

A P L I K A C E
D O

C L O U D U
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Většina našich zákazníků do cloudu přešla nejdříve s nekritickými
aplikacemi a systémy. Je to ostatně běžný postup. Až poté, co si fungování cloudu vyzkoušejí u systémů, které nejsou zásadní pro chod
firmy, převádějí do něj i aplikace kritické.
Představte si, že by vám hodinu nefungoval pokladní systém v desítkách poboček. Na celý den by vypadla aplikace, která ve vaší firmě zajišťuje logistiku. Nebo by týden neběželo CRM a vy byste přišli
o veškerou historii komunikace se zákazníky. Jakýkoli výpadek kritické aplikace nebo systému pro firmu znamená nejen ztrátu
peněz, ale i důvěry zákazníků.
Pro správu kritických firemních aplikací v cloudu mluví jeho vysoká
dostupnost, stabilita a spolehlivost. Cloudové řešení běží v datovém centru, které je nadstandardně zabezpečené, a to jak fyzicky,
tak i proti kyberzločinu. Což se ne vždy dá říct o lokálních firemních
serverovnách.

4
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Pokud do cloudu překlápíte kritické firemní
aplikace, dejte si opravdu záležet na výběru
poskytovatele. Vybíráte totiž společnost, na
které budete do značné míry závislí. A určitě
takovému parťákovi chcete maximálně
důvěřovat.
Jaroslav Slavíček
produktový manažer pro síťovou bezpečnost
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Pojďme se teď podívat na to, co patří mezi kritické aplikace ve
většině firem:

ERP systémy
Na přední příčky určitě patří ERP systém. Robustní a mimořádně
složitý software pro řízení téměř všeho od financí přes logistiku
až po marketing a prodej.

CRM systémy jako mozek
veškeré firemní komunikace
Výpadek aplikace pro shromažďování, třídění a zpracování informací
o zákaznících a obchodních procesech drtivá většina firem pocítí opravdu výrazně. Na těchto systémech totiž obvykle stojí kompletní
obchodní i marketingová strategie – tedy komunikace celé firmy.

Procurement software
Pomocí procurement softwaru firmy řídí nákup produktů a služeb, a tedy vztah s dodavateli. Když funguje správně, plynou
z toho firmě a jejím zaměstnancům výhody z centrálně vyjednaných
kontraktů.
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Systémy pro správu dokumentů
Mezi kritické aplikace patří i systémy pro správu dokumentů
(tzv. document management systémy), které přijímají, analyzují a dál
do firmy automaticky směrují veškeré dokumenty.

Business intelligence systémy
Zvláště v posledních letech mnoho firem na seznam kritických aplikací
přidalo i business intelligence systémy. Ty zpracovávají, analyzují
a vzájemně porovnávají data. Pracovat s big daty už bez cloudu
prakticky nejde, protože rostoucím nárokům datové analytiky obvykle
fyzické servery nestačí. S rozvojem podnikání souvisí i business performance systémy. S nimi firma měří, sleduje a řídí ty nejdůležitější
byznysové parametry a plnění cílů.

Jaké aplikace může zákazník provozovat v cloudu

Kritické

Nekritické

ERP, logistika

Intranet

CRM

Extranet

Business intelligence

Mzdový systém

Procurement software

Docházkový systém

Business performance
Document management

Každý zákazník má jiné rozdělení kritických a nekritických aplikací.

Jsou samozřejmě i aplikace, u kterých krátkodobý výpadek
obvykle žádné zásadní problémy nezpůsobí. I tady ale existují výjimky: příkladem může být e-shop. Pro některé firmy jde jen
o doplněk ke klasickému prodeji v pobočkách, pokud ale nemáte
kamenné prodejny nebo je musíte zavřít, stává se pro vás e-shop
velmi rychle kritickou aplikací. A vy byste měli umět rychle upravit
její kapacity.

NAŠE REFERENCE

Virtuální věrnostní program
ROSSMANN CLUB běží
2
na O Cloudu

Jen v roce 2019 si věrnostní aplikaci ROSSMANN CLUB stáhlo
350 tisíc lidí. Pro síť drogerií Rossmann tak jde o jednu z kritických
aplikací.
„Věrnostní program zákazníkům přináší veškeré slevy a výhody přehledně na jednom místě. Zároveň v něm zákazníci najdou i různé inspirativní články či přehlednou mapu všech prodejen,“ říká
Marcela Syrovátková, vedoucí oddělení marketingu společnosti
ROSSMANN. „Zákazníci tak mají výhody vždy po ruce a veškeré novinky se ke členům klubu dostanou během chvilky.“
Pro provoz zákaznického portálu klient zvolil cloudové řešení od O2. Aplikace tak běží na našich serverech. Ostatně to jsme
klientovi doporučovali od začátku, protože investice do vlastního
hardwaru by byla příliš vysoká.
To, že aplikace běží v cloudu, zajišťuje její vysokou dostupnost.
Data zákazníků jsou navíc nadstandardně chráněna.
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Převádějí firmy do cloudu nejdřív nekritické aplikace, nebo
je přechod spojen rovnou s klíčovými systémy?
Jak zaznělo na začátku kapitoly: mnoho firem s cloudem začíná
s nekritickými systémy. Na nich si vyzkoušejí, co fungování v cloudu obnáší, a naučí se s ním pracovat. Firma by už ale měla mít výhled,
kdy a jak překlopí do cloudu i kritické aplikace.
Zvláště pro provoz kritických aplikací a systémů ale nestačí jen
„mít cloud“. Nezbytné je funkční a do posledního detailu vyladěné
IT prostředí. Jeho součástí mohou být i servery umístěné v housingu
v datovém centru, spolehlivá konektivita i datové linky (poskytovatel
cloudu by měl mít ideálně své vlastní).
A v neposlední řadě odborníci, kteří dokážou kritické aplikace
v cloudu vyladit tak, aby byly 100% funkční a propojené s dalšími důležitými systémy. O2 jako poskytovatel cloudových služeb toto
nabídnout dokáže. Certifikovaní specialisté se postarají o analýzu,
návrh řešení, nasazení aplikace do cloudu a zajištění takzvaného pilotního režimu a pak i o „ostrý start“.
Nicméně o tom bude ještě řeč později.
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Kritický systém SAP a jeho fungování v cloudu
Jedním z vůbec nejkritičtějších systémů je SAP. Dnes tuhle zkratku
mnoho lidí vnímá jako synonymum spolehlivého a robustního
ERP systému. A není divu, vždyť na něm stojí byznys 10 největších
světových operátorů i 15 největších automobilek.
V České republice na platformě SAP funguje státní rozpočet, vyplácení sociálních dávek, ale i kompletní provoz České pošty, Českých
drah nebo mladoboleslavské Škodovky. Celkově pak v Česku
tuto kritickou aplikaci využívá zhruba 1 300 firem. A velká část
z nich aktuálně řeší migraci z verze R/3 na „nástupnickou“ verzi
S/4 HANA. Přechod na ni pro firmy znamená dramatické technologické, ale i procesní změny. Velmi často spojené s přechodem z on-premise řešení do cloudu.

1 300
Zhruba tolik firem v Česku využívá
systém SAP. Patří mezi ně i ta vůbec
největší – mladoboleslavská Škodovka.
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Co přesně přechod na SAP S/4 HANA pro firmu znamená?
SAP HANA je takzvaná in-memory databáze. To znamená, že systém je optimalizovaný, aby pracoval se zhruba 15 % dat, která se ve
firmě používají nejčastěji. Načítají se z RAM paměti, nikoli z diskového pole, což klade oproti předchozím verzím aplikace výrazně vyšší
nároky na kapacitu RAM.
Jednotka RAM paměti je přitom zhruba 5krát dražší než jednotka diskového pole. Středně velkou firmu tak přechod na S/4
HANA, respektive nákup nového hardwaru, který je certifikovaný
a splňuje systémové nároky, může stát jednotky až nižší desítky milionů korun. Což je investice, kterou si v dnešní době mnoho firem
nemůže nebo z důvodu nejisté budoucnosti ani nechce dovolit.
Přechod na S/4 HANA odborníci popisují nikoli jako přirozený
vývoj, ale jako úplnou změnu. Ambicí S/4 je nabídnout prostředí, které odpovídá nárokům a standardům řízení firmy ve 21. století.
V praxi to ale znamená, že je potřeba vytvořit úplně nové workflow. A v opravdu velkých firmách trvá měsíce i roky, než je SAP připraven pro ostré fungování.
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Pokud by tedy firma už na začátku koupila hardware odpovídající
jejím potřebám, ten by nemusel být hned několik let naplno využitý, postupně by zastarával nebo – v ještě horším případě – by nakonec nevyhovoval svými parametry. Řešením je právě pronájem
cloudu a jeho využití pro fázi přípravy celého systému, modelování procesů a především testování.
Když pak zákazník získá reálný náhled na to, jaké řešení bude potřebovat, jaký je ideální „sizing“ (mimo jiné kapacita RAM, procesorů,
diskového pole), má několik možností, co dál.
Může v cloudu zůstat. V případě O2 Cloudu pro SAP HANA získá
maximální flexibilitu a možnost měnit konfiguraci cloudového prostředí kdykoli a online. K tomu i další návazné služby, jako jsou „klasický“ O2 Cloud nebo O2 Zálohování.
Alternativou ke cloudu je potom některé z on-premise řešení.
Vlastní servery nebo appliance je nicméně potřeba hned na začátku velmi přesně nadimenzovat, ideálně pro jistotu naddimenzovat na
nejvyšší možný výkon, který může, byť jen teoreticky, nastat (což logicky znamená zbytečné náklady navíc).
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Jakmile appliance s konkrétním „sizingem“
jednou pořídíte, není možné ji zvětšit. Appliance
má navíc i další technická a provozní omezení –
na jedné mohou například běžet jen dvě
produkční instance.
Josef Vašek
produktový manažer pro cloudová řešení
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„Jen“ přiložíte ruku a speciální biometrická čtečka na základě zhruba 5 milionů referenčních bodů, které popisují krevní řečiště ve vaší
dlani, vyhodnotí, zda je váš vstup oprávněný. Takhle nezačíná sci-fi
dobrodružství, ale případná návštěva některého z datových
center O2. Pevnosti, ve které jsou servery, data a důležité systémy v bezpečí – a to nejen fyzickém, ale i chráněné před výpadky
proudu, hardwaru nebo třeba požáry.
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Pokud byste se rozhodli pro výstavbu vlastního firemního datového
centra, pak vězte, že seznam položek, které byste museli vyřešit, by byl
pekelně dlouhý: vhodné prostory, napájení, zálohovaná konektivita, klimatizace, ochrana proti požáru i proti vodě, fyzické
zabezpečení prostor, případné stavební úpravy, pojištění… A to jsme
do seznamu nezahrnuli prvky kybernetické bezpečnosti – o kterých se detailněji rozepisujeme v samostatné kapitole.
Datové centrum je zkrátka technická i technologická pevnost.
Pevnost, o jejíž provoz se – v případě těch nejlepších datových center
v Česku – stará každou vteřinu armáda IT specialistů. Ostatně právě
to je jeden z důvodů, proč i velké firmy, které by si mohly dovolit
řešit IT interně, vystavět vlastní serverovny nebo rovnou datová centra, sázejí na datové centrum jako službu.

Naše datová centra
využívají banky i český
vyhledávač
Služby našich datových center využívají
například tyto firmy:
MONETA Money Bank
Seznam.cz
Baumit
CCS
Český Caparol
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Nemusejí tak řešit fyzické ani virtuální zabezpečení serverů, zajištění
ideálních podmínek pro provoz nebo situace, které mohou ovlivnit
jejich dostupnost.
Mimochodem dostupnost datových center definuje celosvětově přijatá klasifikace TIER od nezávislé organizace Uptime
Institute. A datová centra O2 splňují parametry klasifikace TIER III.
Základem bezvýpadkového fungování datového centra je redundance všech klíčových systémů a díky tomu možnost ho plně
servisovat, aniž by se jakkoli přerušil jeho provoz.
Zdroje napájení (tedy včetně napájecích větví, UPS nebo dieselových agregátů), klimatizace, požární ochrana, konektivita… To vše
je v datových centrech O2 minimálně zdvojené. Výpadek jakéhokoli systému tak dokáže okamžitě zastoupit totožný prvek.
V případě výpadku elektřiny jsou v datovém centru k dispozici zdvojené zdroje napájení (takzvané UPS), ale i minimálně dva na sobě
nezávislé dieselové agregáty. Ty mají vždy k dispozici zásobu paliva na 24 hodin provozu. A další doplňování nafty je pečlivě smluvně
ošetřené, datová centra totiž spadají do kritické infrastruktury státu.
Případný výpadek elektřiny tak jejich provoz nijak zásadně
neomezí. Což není možné říct o drtivé většině firemních serveroven, kde UPS obvykle „jen“ zajistí, aby nedošlo k tvrdému vypnutí,
a servery následně řízeně vypne.
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A co třeba protipožární ochrana? Datová centra O2 jsou vybavena
požárními senzory a laserovými detektory typu VESDA, které
případný problém velmi rychle odhalí. Hašení pak neprobíhá vodou
nebo pěnou, ale pomocí inertního plynu, který nikterak nepoškozuje provozované technologie. Inertní plyn ze sálů vytlačí přes klapky
kyslík, respektive sníží jeho koncentraci z 21 pod 15 %, a tím požár
„uhasí“. Provoz datového centra by se tak v případě drobného
požáru vůbec nepřerušil.
Co se týká konektivity datového centra a jejího zajištění, v případě datového centra ve Stodůlkách vedou datové linky ze 3 různých
směrů. Kdyby tedy došlo k fyzickému poškození (například překopnutí
během výkopových prací) kabelů u jedné z nich, stále jsou k dispozici
další dvě linky.
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Nejmodernějším a provozně nejefektivnějším
datovým centrem O2 je Datové centrum Stodůlky.
Dokonce ho můžete i navštívit, tedy virtuálně,
prostřednictvím stránek O2, kde je k dispozici
jeho virtuální model s detailním popisem všech
technologií, které ho chrání.
Jaroslav Slavíček
segmentový manažer pro síťovou bezpečnost
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O biometrické čtečce, která vás při vstupu identifikuje podle vašeho žilního řečiště, už byla řeč hned v úvodu kapitoly. Není to ale samozřejmě jediný bezpečnostní prvek. Přístup do datového centra
podléhá trojnásobné autentizaci a součástí datového centra ve
Stodůlkách je třeba i vstupní přechodová komora, která vyhodnocuje, kolik lidí vstupuje dovnitř.
Bezpečnostní služba, která areál hlídá nonstop, přesně ví, co se
v areálu, ale i v jeho nejbližším okolí děje. Pomáhají jí v tom i bezpečnostní kamery s nočním viděním nebo alarmy narušení vstupu.
Kamery jsou umístěny i uvnitř budovy. A pokud mají klienti zájem,
je možné instalovat i kamery, které snímají konkrétní racky.
Mimochodem racky jsou uzamykatelné a přístup k nim mají jen certifikovaní zaměstnanci O2 a osoby, které jsou klientem autorizovány.
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Profesionální datové centrum zabezpečuje (na rozdíl od mnoha firemních serveroven) i ideální podmínky pro provoz. V datových
centrech O2 je bezprašné prostředí, ideální vlhkost vzduchu, pohybující se mezi 30 a 70 %, a teplota v sálech se servery se udržuje okolo
23 stupňů Celsia (+/− 2 stupně Celsia).
Chlazení serverů v datovém centru funguje na principu teplých
a studených uliček. To znamená, že chlazený vzduch je kontrolovaně směrován k jednotlivým zařízením. A to z klimatizační místnosti,
která je oddělena od prostoru, ve kterém jsou racky. Při revizi nebo
opravě tak technik vůbec nejde k serverům. Studené uličky zajišťují
vyšší intenzitu chlazení a aktivně snižují hodnotu PUE.
Na závěr je potřeba opět zdůraznit, že jednou věcí je technologie
vlastnit, tou druhou s nimi pracovat. Sebelepší technika nestačí.
Musíte mít i odborníky, kteří ji monitorují, spravují, kontrolují. I v datovém centru samozřejmě mohou nastat problémy. Proto je jeho
součástí dohledové centrum, které nonstop monitoruje hardware a virtualizační software. O jakémkoli nestandardním dění
tedy IT odborníci okamžitě vědí, vše řeší a klient nic z toho nepocítí.
A v tom je kouzlo a hlavní výhoda datového centra jako služby.
Mimochodem zákazníci, kteří mají své servery v datovém centru od
O2, mohou rovněž využít službu Remote Hands a omezit tak návštěvy datového centra na minimální úroveň.

NAŠE REFERENCE

Služby datového centra
pro MONETA Money Bank

Ještě před 5 lety bylo nepředstavitelné, aby bankovní ústav svěřil
tak klíčovou oblast, jako je správa dat, externímu dodavateli. Co se
změnilo? Modernizace IT infrastruktury je pro rozvoj bankovnictví strategicky důležitá. Komerční housing je stále sílícím trendem.
Banky velmi dobře pochopily, že pokud svěří datové služby opravdovým odborníkům, mohou se samy daleko intenzivněji soustředit
na své vlastní cíle – tedy na správu financí.

Které parametry důležité pro MONETA Money Bank jsme splnili?
•	Nejvyšší míra zabezpečení – virtuálně i fyzicky. Jednotlivé racky
chrání samostatná klec. Pro vstup do ní panují zvýšená bezpečnostní pravidla.
•	Maximální zajištění bezvýpadkovosti. Datové centrum splňuje
nejvyšší standard Tier III.
•	Garance flexibility pronajímaného prostoru v datovém sále –
na rozdíl od konkurenčních nabídek.
•	Dobrá cena za špičkovou kvalitu – stejně jako u dalších služeb,
které už bance poskytujeme.

NAŠE REFERENCE

•	Komplexnost služeb. Pro banku zajišťujeme i datovou konektivitu, migrace datového centra tak byla jednodušší.
•	Spolehlivost – technologicky, lidsky, procesně.
•	Jsme stabilní hráč na trhu a sledujeme nejnovější trendy v oboru.

„To, že jsme svou spolupráci s O2 rozšířili o housing,
bylo vlastně logické. Chtěli jsme zaručenou kvalitu
a tu nám O2 dlouhodobě poskytovalo u telco služeb.
Datové centrum ve Stodůlkách přesně splňovalo všechny
naše požadavky. Vážíme si také spolupráce našich
systémových inženýrů s techniky z O2 , kteří samozřejmě
byli do projektu zapojeni. Teď už několik měsíců
všechno naprosto spolehlivě funguje a to je pro nás
a především pro naše klienty to nejpodstatnější.“
Ing. Karel Sekot
private cloud manažer, MONETA Money Bank
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Už před deseti lety odborníci odhadovali, že kyberzločin je výnosnější než byznys s drogami. A kybernetických útoků na jednotlivce, ale i na firmy od té doby neubylo. Právě naopak. Proto patří
klíčové firemní systémy, aplikace a data do bezpečného prostředí.
Ideálně do cloudu od spolehlivého poskytovatele.
Cloud je v takovém případě chráněn obvykle násobně lépe
než firemní servery, a především je jeho ochrana komplexní.

63 %
rozhodovatelů ve firmách má obavy
z nedostatečného zabezpečení cloudu.
Jde o vůbec nejčastější obavu, kterou
v souvislosti s cloudem mají.
Zdroj: Výzkum IDC, březen 2020
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O datovém centru, ve kterém jsou servery uloženy, už jsme psali.
Z pohledu fyzického zabezpečení jde vlastně o nedobytnou pevnost
se specifickým režimem, redundancí klíčových systémů a technologiemi, které ji chrání před výpadkem.
Kromě toho cloud splňuje i firemní požadavky na technologickou
bezpečnost. Dostupnost aplikací v cloudu se pohybuje jen těsně pod hranicí 100 % (u cloudu od O2 garantujeme dostupnost
99,95 %), jejich odezva je rychlá a řešení je celkově velmi stabilní.
V neposlední řadě je pak prostředí cloudu díky unikátním technologiím, softwaru a know-how specialistů chráněno i před kybernetickými útoky.
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Pro kybernetické útoky je typické, že se o nich
mnoho firem, které zabezpečení IT podceňují,
dozví až v okamžiku, kdy se někde na internetu
objeví citlivá firemní data, případně spadnou
kritické aplikace. A to už je samozřejmě pozdě.
Jaroslav Slavíček
produktový manažer pro síťovou bezpečnost
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První virtuální „obrannou linií“ při zabezpečení cloudu jsou anti
DDoS a firewall. Ostatně, provozovat cloud bez profesionálně nastaveného firewallu je hazard, do kterého se už dnes žádná firma
ani nepustí.
Profesionální nastavení cloudu vyžaduje mít přehled, know-how
a vnímat bezpečnostní principy jako absolutní prioritu. Případné
kompromisy totiž mnohdy znamenají potenciální problémy.
V případě O2 Cloudu je první linií Next Generation Firewall. Jedná
se o velmi robustní, výkonné a redundantní řešení na úrovni datového centra, které chrání firemní prostředí zákazníka před mnoha typy útoků současně. Díky tomuto firewallu může firma řídit
všechny firemní aplikace, vzdálený přístup, filtrovat webový
provoz, ale i stanovovat bezpečnostní politiky v rámci firmy.
AntiDDoS ochrana pak firmu chrání před jednou z nejagresivnějších forem kyberzločinu, a to před DDoS útoky. Ideální řešení
je v tomto případě „postavené“ na úrovni celé sítě poskytovatele
připojení – útok je pak možné nejen spolehlivě monitorovat a detekovat, ale nevyžádaný provoz o síle až několika desítek Gb/s přesměrovat, respektive „vyčistit“, a následně do firmy poslat pouze
„vyčištěný“ legitimní provoz.
Asi není třeba zmiňovat, že je zapojení těchto systémů prevencí
před obrovskými škodami. A nemusejí to být nutně jen škody
finanční nebo provozní. Mnohdy jsou výrazně větší a více bolí škody napáchané na reputaci firmy jak před jejími zákazníky, tak před
dodavateli, potenciálními partnery a celou profesní komunitou.
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Nicméně jen s nákupem hardwaru a pořízením softwaru si nevystačíte. Zajištění bezpečnosti a její řízení ve firemním prostředí
je totiž samostatná disciplína – celý řetěz procesů, postupů, doporučení, práce specialistů i chování uživatelů.
O virtuální bezpečnostní prvky se musejí firemní IT specialisté nepřetržitě starat, monitorovat je a případná ohrožení i třeba
nestandardní chování vyhodnocovat a okamžitě řešit. Pokud
se ve firmě nic z toho neděje, pak můžeme o zabezpečeném IT mluvit jen v opravdu velkých uvozovkách.
V čem tedy spočívá opravdu komplexní zajištění bezpečnosti? V aktivním dohledu nad veškerými prvky, které jsou součástí
infrastruktury – jsou to nejen síťové prvky, servery, ale i všichni
uživatelé, jejich pracovní nástroje a také jejich chování. Hlídacími
psy jsou v tomto případě nástroje log managementu a pak jejich
nadstavba SIEM.
Zatímco systém pro správu logů sbírá a ukládá logy z celé
firemní infrastruktury, SIEM (Security Information and Event
Management) je vyhodnocuje a pracuje s korelacemi (například časovými, četností, IP adres). Když narazí na nestandardní provoz nebo
netypické chování v síti, upozorní na ně.
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V O2 je SIEM reprezentován kombinací hned
několika nástrojů a pak především obrovským
know-how specialistů z dohledového centra
Security Expert Center.
Jaroslav Slavíček
produktový manažer pro síťovou bezpečnost
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Když systémy, nástroje nebo specialisté odhalí potenciální bezpečnostní incident, dokážou útočníka nejen sledovat, ale případně mu
i nastražit „honeypot“ – návnadu v podobě kopie systému nebo
falešných informací – a díky tomu odhalit jeho úmysly a další kroky.
Mimochodem služby dohledového centra O2 jsou ve shodě se
zákonem o kybernetické bezpečnosti, záznamy logů jsou ve
forenzní kvalitě a v případě bezpečnostního incidentu specialisté
dohledového centra zpracují i hlášení pro příslušné úřady.
Skrze vše výše zmíněné tak dnes stále více firem začíná k bezpečnosti (nejen cloudu, ale obecně celého IT) přistupovat
jako ke službě. Když poptáte zabezpečení jako službu, pak si nekupujete pouze software, případně hardware, ale především
čas a know-how specialistů, kteří se neustále starají o to, aby
byl každý jednotlivý prvek infrastruktury plně funkční, aktualizovaný a monitorovaný. A vaše firemní data, síť i data vašich zákazníků
v maximálním bezpečí.
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Vyhodnoťte
bezpečnost svého IT
komplexně a online
Zabezpečení firemního cloudu je jen jedním
dílkem skládačky firemní bezpečnosti. My v O2
bezpečnost firemního IT řešíme komplexně.
Pomáhá nám v tom i unikátní webová aplikace,
kterou jsme připravili na základě doporučení
Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost (NÚKIB).
Firmy díky ní mají možnost zjistit, jak je
na tom jejich bezpečnost, kde jsou případné
mezery a které části je nezbytné posílit.
Komplexní analýza vzniká na základě
zodpovězení 47 otázek. Firma má po jejich
vyplnění k dispozici celkové skóre, detailní
vhled do jednotlivých oblastí a pak také
možnost vše zkonzultovat s našimi specialisty
na bezpečnost.
Pokud vás možnost online zhodnocení
bezpečnosti vašeho IT zajímá, kontaktujte
svého obchodního zástupce.
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Než si řekneme pár tipů, na co se zaměřit při výběru vhodného poskytovatele veřejného nebo privátního cloudu, pojďme si ukázat některé
momenty, které je třeba zvážit při virtualizaci vlastními silami.
Servery ukryté pod schody nebo v komoře, kde se dělí o místo s čisticími prostředky. Tenhle „IT underground“ z českých firem postupně
mizí. Firmy totiž zjišťují, jak klíčová jsou v dnešní době data a bezchybně fungující firemní aplikace. Zodpovědné firmy vědí, kolik je
stojí výpadek serveru nebo aplikace na hodinu, na den, a uvědomují
si riziko, které by neřešením situace podstupovaly.
Podle zkušeností konzultantů O2 je virtualizace trendem především u středně velkých firem. Část z nich nicméně stále virtualizuje
vlastními silami, respektive na vlastním hardwaru a bez toho, aby byli
firemní IT specialisté dostatečně zkušení.
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Není výjimkou, že se ve firmách do virtualizace
IT specialisté pouštějí bez předchozích zkušeností
a průvodcem je jim video na YouTube. Tak by
ale rozhodně profesionální přístup ke správě
firemních aplikací a dat vypadat neměl.
Antonín Zajíc
segmentový manažer, ICT služby
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Tímto přístupem firmy přicházejí o výhody spojené s outsourcingem
od profesionálního poskytovatele – ať už je to podpora IT expertů,
nebo nadprůměrné zabezpečení. A často se dopouštějí zbytečných
chyb, které mohou narušit bezproblémový chod firmy:

(Ne)pravidelná správa
virtualizačního softwaru
Pravidelně aktualizovat jakýkoli software je otázka nejen bezpečnosti a dostupnosti, ale také užívání plné funkcionality. Ideální je
vlastní virtualizační software aktualizovat zhruba jednou za 6 měsíců a na některou ze „stabilních“ verzí.

Prohřešky vůči bezpečnosti
Někteří správci firemních sítí se dopouštějí „chyb z pohodlnosti“.
Řešení konfigurují tak, aby měli snadný přístup všude, kam potřebují. Pro případného útočníka tak může být poměrně jednoduché
síť narušit. Ať už kvůli nedokonale zabezpečeným zónám, nebo přístupovým údajům, které není složité prolomit. I zdánlivé drobnosti
mohou hrát roli.
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Opravy svépomocí
Servery jsou pořád „jenom“ technologie, která i přes deklarovanou
dostupnost může zazlobit. V takovém případě je nejlepší cestou
obrátit se na profesionální podporu výrobce hardwaru. Přesto
se někteří IT specialisté pouštějí do oprav sami. Někdy si neuvědomí, že mají profesionální podporu v ceně zařízení, nebo je pro ně
nepohodlné řešit situaci s anglicky mluvící podporou.
Virtualizací u cloudového poskytovatele získáte i hluboké know
how jeho specialistů. Nemusíte tak řešit neustálé vzdělávání
a certifikování vlastních IT specialistů.

Nižší stovky
tisíc korun
Na tolik vyjde vzdělávání a certifikace
jednoho IT specialisty. Každý rok.
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Garantem kvality služeb a know-how je
firma VMware. O2 je držitelem nejvyšší
certifikace, kterou je možné získat, a patří tak
mezi poskytovatele, které VMware doporučuje
jako prověřené, spolehlivé a bezpečné
dodavatele cloudových služeb.
Jaroslav Slavíček
segmentový manažer pro síťovou bezpečnost
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Pokud se rozhodnete (třeba i na základě informací, které jste se dočetli
v tomto e-booku) pro firemní cloud, máte jen v Česku několik set možností, na koho se obrátit. Od malých, „garážových“ firem až po nadnárodní giganty, kteří před 20 lety jako první přišli s myšlenkou cloudu
pro firmy. Koho vybrat a podle čeho vůbec vybírat? V první řadě
se zajímejte o zajištění bezpečnosti, existenci vlastních datových center, ale třeba i jazyk podpory nebo rychlost reakce na vaše požadavky.
Stojíte před výběrem poskytovatele cloudových služeb? Pak mějte na
paměti, že vybíráte firmu, která bude mít vliv na budoucnost
vaší společnosti. V jejím cloudu poběží vaše kritické systémy – tedy
to, co přímo ovlivňuje chod firmy.

53 %
rozhodovatelů ve firmách má obavy
z přílišné závislosti na poskytovateli
cloudu.
Zdroj: Výzkum IDC, březen 2020
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Co tedy patří mezi zásadní parametry?

Infrastruktura: vlastní datová centra i datová síť
Zvolit poskytovatele cloudu s vlastními datovými centry a datovými
linkami má hned několik výhod.
Můžete kombinovat cloud a housing, a celou IT strukturu tak provozovat mimo firmu. Pokud navíc budete mít vlastní firemní VPN
na datových linkách poskytovatele, firemní data vůbec neprostupují
do veřejného internetu. Propoj do internetu se případně realizuje
v jednom místě, v datovém centru, a díky tomu je nadstandardně
zabezpečen.

Fyzická bezpečnost datového centra
Obecně platí, že datová centra spolehlivých poskytovatelů jsou mnohonásobně lépe chráněna než jakákoli firemní serverovna. Ostatně
poměrně detailně jsme se o tom rozepsali v předchozích kapitolách.
O ideální provozní podmínky se starají IT specialisté, nonstop v nich
funguje bezpečnostní agentura, datové centrum je vybaveno i alarmy na detekci pohybu, průmyslovou televizí, systémy detekce kouře.
Do datového centra se dostanou pouze autorizované osoby, jejichž
totožnost je navíc ověřena použitím biometrických skenerů – v případě datových center O2 konkrétně snímáním krevního řečiště.
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Virtuální bezpečnost
Z pohledu virtuální bezpečnosti je důležité, zda poskytovatel cloudu
nabízí i další bezpečnostní služby, které může firma poptat a téměř
o nic se v tomto směru nestarat.
Next Generation Firewall nebo ochranu před DDoS útoky dnes nabízí
velká část poskytovatelů, v O2 je ale nabízíme už na úrovni datového
centra, kde monitorujeme prostup do veřejné internetové sítě. Firmám
je formou služby k dispozici i poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti spojené s dohledovým centrem kybernetické bezpečnosti
v ČR.

Lokalita: infrastruktura ideálně v ČR
Při výběru se zajímejte také o umístění cloudové infrastruktury.
Technologie mnohých mezinárodních poskytovatelů cloudu sídlí mimo
území České republiky, nebo dokonce mimo Evropskou unii. Data tak
velmi často putují i za hranice a to může být pro některé firmy problém.
Jednak z pohledu legislativy, jednak z pohledu fyzické dostupnosti
cloudové infrastruktury. U kritických aplikací je navíc nezbytná krátká
doba odezvy, proto je výhodné mít infrastrukturu i lokálně dostupnou.
O2 Cloud je kompletně v Česku, data republiku neopustí a výhodou
oproti nadnárodním poskytovatelům je i zdánlivá maličkost: čeština
jako jazyk komunikace. Firemní IT specialisté sice anglicky umějí, mnoho z nich ale spíš pasivně. U velkých cloudových providerů jste navíc
často přesměrováni na podporu, která sedí na druhé straně planety.
U O2 probíhá veškerá podpora v češtině, což řešení jakéhokoli problému usnadňuje i zrychluje.
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Kvalita a rozsah servisu
Podle výzkumu společnosti IDC z jara 2020 mají ve střední a východní
Evropě navrch lokální poskytovatelé cloudových služeb. Do karet jim
často hraje příznivá cena, ale především ne tak vysoká míra standardizace produktů a větší ochota přizpůsobit se potřebám firem.
S přístupem firmy pak souvisejí například i smlouvy o úrovni služeb,
ve kterých si s poskytovatelem definujete, jaká by měla být dostupnost služby a jak rychle má být schopna reagovat – ať už jde o úpravu
kapacity serverů, nebo odstranění závad.
Čím důležitější aplikace chcete v cloudu provozovat, tím větší pozornost
věnujte SLA, dostupnosti kontaktní osoby a celkově standardům, kterými se poskytovatel cloudu řídí. Například v O2 jsou všechny procesy
řízeny podle mezinárodních standardů ITIL (Information Technology
Infrastructure Library).
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Individuální přístup
Zajímejte se, zda cloudoví poskytovatelé dokážou k jednotlivým zákazníkům přistupovat individuálně, řešit jejich potřeby a požadavky na
míru a jestli je například neodkážou na manuály na webu jako třeba
globální provideři. O2 zajišťuje svým zákazníkům i konzultační podporu,
nenechává je samotné při vstupu do cloudu a nabízí i řadu managed
služeb tak, aby si zákazník vybral a dělal jen to, co chce a potřebuje,
a zbytek s důvěrou nechal na O2.

Reference: zjistěte si, kdo už v cloudu funguje
V neposlední řadě se zajímejte o to, pro koho už firma migraci na cloud
zajišťovala a jaké jsou zákaznické reference. O2 pomohlo do cloudu
mnoha velkým, středním i menším firmám a s některými konkrétními
referencemi se můžete seznámit i v tomto e-booku.
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„Otázky, samé otázky.“ Právě tak by se dal shrnout přechod
do cloudu. Respektive jeho úvodní fáze, kdy si budoucí poskytovatel cloudu zjišťuje informace o firmě a její infrastruktuře. Vzájemná
komunikace je totiž klíčová. Přispívá k tomu, aby se obě strany vyhnuly zbytečným chybám. I proto se zkušený konzultant nespoléhá jen na to, co je na papíře, ale je se zákazníkem v úzkém
kontaktu a ptá se i na zdánlivé detaily. Pak se dá přechod do cloudu zvládnout výrazně rychleji. A bez ztráty kytičky.

Kdo rozhoduje
o přechodu do cloudu?
Podle průzkumu mezinárodní analytické a poradenské společnosti
IDC, který byl zveřejněn na jaře 2020, o cloudu rozhoduje
obvykle IT ředitel. Ten má hlavní slovo ve více než 50 % českých
firem. Každá 5. firma pak v oblasti cloudu postupuje podle
rozhodnutí finančního ředitele. A ve zhruba 15 % firem má
rozhodující slovo byznysová větev firmy.
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Na papíře vypadá přechod do cloudu jednoduše. To, jestli takový
bude i ve skutečnosti, závisí především na komunikaci mezi konzultantem a zodpovědnými lidmi z firmy.
Přechod do cloudu je strategické rozhodnutí firmy – i proto
se vždy začíná byznysovou analýzou. Na začátku je nezbytné firmu
poznat, zjistit, jak funguje, jak vypadají vnitrofiremní procesy, jaké
aplikace společnost používá, které jsou kritické a dává smysl přesunout je do cloudu. Kromě toho je potřeba zjistit, jaké jsou motivace
a obavy jednotlivých manažerů.
Navržené cloudové řešení by mělo brát v potaz všechny požadavky a zároveň bourat případné námitky. A zkušený konzultant takové řešení, pokud má dostatek informací, dokáže navrhnout. Proto
je vzájemná otevřená komunikace tak důležitá.
Po důkladné analýze situace ve firmě navrhne konzultant řešení. Když
ho klient schválí, může začít technický audit. Komplikací, kterou
odhalí nejčastěji, je, že zákazník nemá 100% zmapovanou infrastrukturu: zapomněl na některé aplikace, které nepoužívá tak
často, a původně navržené řešení s nimi nepočítá.
V takovém případě se návrh musí upravit nebo se rovnou hledá nové
řešení. A právě tomu se dá velmi často předejít už zmiňovanou intenzivní komunikací.
Společně s technickým auditem vzniká i migrační scénář: ten definuje harmonogram celého přechodu, rozdělení rolí a zodpovědnost.
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Zatímco obchodní ředitel vidí v přechodu do
cloudu příležitost pro další růst, pro finančního
ředitele je zásadní výše investic, měsíční náklady
a návratnost. Ředitelé bezpečnosti pak z logiky
věci nejvíce řeší bezpečnost dat a manažer
IT dopady cloudu na jeho oddělení.
Antonín Zajíc
segmentový manažer, ICT služby
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Před migrací do ostrého provozu si všichni musejí být 100% jisti, že
všechno běží, jak má. Proto startu „naostro“ předchází pilotní
provoz. Během něj mají firemní IT specialisté možnost seznámit se
s novou logikou zapojení, případně doučit se práci s cloudovým manažerem. Častým řešením je i outsourcing správy cloudové infrastruktury směrem k poskytovateli a využití ušetřených IT kapacit
pro jiné, kritické oblasti podpory podnikání zákazníka.

43 %
firem má ze samotného přechodu
a integrace cloudu do aktuálního
fungování firemního IT obavy.
Zdroj: Výzkum IDC, březen 2020
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Samotné aplikace se nasadí do cloudového prostředí, kde se podle
potřeb upravují parametry serverů, a vše se testuje.
Standardně se délka „pilotu“ pohybuje od 2 do 4 měsíců. Ale
třeba u platformy SAP, kterou firmy stále častěji také provozují v cloudu, je běžné, že pilot trvá i déle než rok.
Na opačném pólu jsou nekritické aplikace, u kterých stačí k otestování a finálnímu nastavení jen pár dní. Velmi často dojde k jejich migraci do cloudu v pátek večer, během víkendu se vše kontroluje
a ladí. Nejkritičtějším momentem pak obvykle bývá začátek týdne –
pokud všechno bez problémů běží i v pondělí a úterý, může pilotní
provoz skončit a aplikace se může naostro přesunout do produkčního prostředí. Tyto aplikace jsou velice často těmi pilotními, které
se do cloudu migrují. Na nich se vše vyzkouší, naučí, odladí migrační
scénáře a případně i odstraní chyby.
Hlavní roli v tom, jak dlouho pilotní provoz běží, hraje povaha aplikací, které se migrují (čím kritičtější a komplexnější aplikace, tím je
pilot delší), ale i to, jak kvalitně je navržena architektura řešení.
Mimochodem naši konzultanti se velmi často setkávají i s tím, že mnoho firem netuší, jaké aplikace jsou pro ně kritické. Respektive
kritičnost aplikací vyhodnocuje IT specialista, který ale velmi často
nemá žádný byznysový background. Což se ale po přechodu do
cloudu může (a mělo by se) změnit. Ostatně o tom už jsme v tomto
e-booku také psali.

S H R N U T Í

A N E B

T O

N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í
O

C L O U D U
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Naši konzultanti se denně setkávají se zástupci firem, které aktuálně
řeší přechod do cloudu. Zatímco některé otázky jsou nové a dokážou
nás překvapit, jiné se pravidelně opakují.
E-book, který právě čtete, si dal za cíl zodpovědět právě ty nejčastější otázky. A my odpovědi na ně ještě jednou stručně shrneme:

Proč jako firma přejít do firemního cloudu?
Co přechod do cloudu firmě přinese?
Mezi 3 nejčastější důvody přechodu do cloudu, které uvádějí samy
firmy, patří podle dat IDC: zvýšení flexibility firemního IT, dosluhující hardware a snížení rozpočtu na IT. Nicméně důvodů, proč
přejít do cloudu, a následných výhod, které z této změny vyplývají,
je mnohem více.
Cloud od spolehlivého poskytovatele je synonymem pro vysokou
dostupnost, rychlou odezvu a stabilitu všech aplikací, které
v něm běží. Aplikace a data v cloudu jsou také ve větším bezpečí než
v případě většiny firemních on-premise řešení. A to jak fyzicky, tak
virtuálně.
Cloud znamená flexibilitu v čerpání zdrojů. A v neposlední řadě
cloud nezahrnuje jen technologie, ale i obrovské know-how IT specialistů, kteří pro poskytovatele cloudu (a tedy i pro vás) pracují.
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Kdy je nejlepší přejít do cloudu?
Diskuse o přechodu firmy do cloudu je obvykle spojena i s dalšími změnami, které se ve firmě dějí. Cloud je častým řešením při
fúzi a (se)stěhování firem. Spouštěčem přechodu do cloudu může být
i dosluhující hardware a s ním spojená změna financování IT. Firma
omezí jednorázové investiční náklady (CAPEX) a finance přelije do
pravidelných provozních nákladů (OPEX).

Kolik cloud stojí?
Ušetří naše firma po přechodu do cloudu?
Průzkum IDC říká, že více než polovina firem od cloudu čeká,
že ušetří. A pro velkou část firem přechod do cloudu skutečně
znamená nějakou formu úspory. Náklady na provoz jednoho virtuálního serveru od O2 mohou být až o několik desítek procent
nižší než náklady na provoz vlastního serveru. Mnoho firem si totiž neuvědomuje, že do nákladů je nutné promítnout i náklady na
hardware, software, datovou linku, elektřinu a v neposlední řadě
také na lidské zdroje.
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Každá čtvrtá česká firma se potýká
s nedostatkem IT specialistů. Buď je nedokáže
sehnat, nebo zaplatit. A je dobré si uvědomit,
že cloud vlastně řeší i tento problém.
Josef Vašek
produktový manažer pro cloudová řešení
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Jak dlouho trvá přechod do cloudu?
Od byznysové analýzy přes pilot až k ostrému startu to mohou být
týdny, ale i měsíce. Záleží na kritičnosti aplikace, ale také na tom,
jak pečlivě je zmapovaná firemní infrastruktura. Než se aplikace
v cloudu spustí naostro, proběhne takzvaný pilot: standardně trvá
2 až 4 měsíce, u robustní a kritické aplikace, jako je například SAP, se
počítá spíše s horizontem roku a více. Nekritickou aplikaci je možné
otestovat a spustit během několika málo dní.

Mohu si cloud třeba jen zkusit? Pokud ano, tak jak?
Mnoho firem cloud „testuje“ prostřednictvím nekritických
aplikací. Ty převedou do cloudu a vyzkoušejí si na nich, jestli jim
prostředí cloudu, procesy, servis a služby s tím spojené vyhovují.
Nicméně do cloudu primárně patří kritické firemní aplikace. O2 nabízí svým zákazníkům možnost si cloud zkusit prostřednictvím Try
& Buy. Tak se nazývá měsíční období, kdy je pro zákazníka připraveno cloudové prostředí, kde si může vše otestovat, aniž by se cokoli
fakturovalo. Zákazník po tomto období může udělat definitivní rozhodnutí. Drtivá část zákazníků však už v prostředí rovnou zůstává
a pokračuje s cloudem.

Budou data a aplikace v cloudu v bezpečí?
Ano. A v násobně větším než ve firemní serverovně. Z pohledu
fyzického zabezpečení je datové centrum technická a technologická
pevnost s nepřetržitou kontrolou IT specialistů. Klíčové systémy, například napájení, konektivita, klimatizace, jsou (minimálně) zdvojené. Datové centrum je chráněno před výpadky hardwaru, proudu,
ale i před požárem nebo živelní katastrofou.
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Z pohledu virtuální bezpečnosti je možno cloud zabezpečit komplexní ochranou, kterou reprezentují robustní firewall a antiDDoS
řešení. Kromě toho může být na všechny prvky infrastruktury aktivně dohlíženo. A to prostřednictvím takzvaného log managementu
a SIEM. U O2 je možné také získat aktivní dohled nad bezpečností
pomocí Security Expert Center.

Proč si vybrat O2 Cloud, a nikoli konkurenci?
O2 má vlastní datová centra i datové linky. Díky tomu je možné
kombinovat cloud a housing, a provozovat tak celou IT infrastrukturu mimo firmu. Pokud je firemní VPN na datových linkách poskytovatele, pak data vůbec nevstupují do veřejného internetu. Přístup
do internetu pak může být realizován právě přes datové centrum
chráněné Next Generation Firewallem.
Cloudová infrastruktura O2 je umístěna na území ČR. Jako firma se tak vyhnete legislativním problémům i případným starostem
s delší dobou odezvy. Stejně tak podpora sídlí v ČR a je kompletně
v češtině.
Ale především: O2 nabízí řešení problémů a potřeb na míru, nikoli cloud jako unifikované krabicové řešení.
Jediná špatná otázka je ta nevyřčená. Pokud jste tedy v e-booku doposud nenašli odpověď na to, co vás zajímá, určitě se nám ozvěte na:
cloud@o2.cz. Rádi vaše dotazy zodpovíme.

B U D O U C N O S T
C L O U D U
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Svět IT se mění. To, co ještě před pár lety patřilo do kategorie sci-fi, je
dnes realitou. Trendy, nálady, ale i reálný stav IT v českých a světových
firmách monitoruje mezinárodní výzkumná a analytická společnost
IDC. My jsme ta nejzajímavější čísla posbírali a nabízíme vám je.
Jak tedy vypadá přítomnost a blízká budoucnost cloudu ve
firmách? A to nejen v českém, ale i v mezinárodním měřítku?
Firemní aplikace v cloudu provozuje podle výzkumu IDC, který byl
zveřejněn na jaře 2020, téměř 40 % českých firem s více než sto
zaměstnanci.
Ještě větší zastoupení pak má ve firmách cloud jako úložiště dat –
takto ho využívá 45 % firem. Dalších 25 % firem uvedlo, že cloud
začne jedním nebo druhým způsobem využívat do jednoho roku.
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Význam a využití cloudu dále porostou. A to celosvětově. Takhle
vypadala budoucnost cloudu podle IDC ještě před obdobím
celosvětové pandemie koronaviru. Předpokládá se, že ta digitalizaci spíše urychlí:
• Do konce roku 2021 se bude 70 % nových firemních aplikací
vyvíjet už přímo v cloudu.
• V roce 2022 bude 60 % z 2 000 největších světových firem
využívat umělou inteligenci a využije k tomu cloud. Primárně
půjde o práci s daty a jejich vyhodnocování. A to i v reálném čase.
• IDC očekává, že v roce 2023 bude více než 50 % provozních
výdajů na IT nastaveno tak, že firmy budou platit za skutečnou spotřebu. Tedy například jen za kapacitu a výkon, které skutečně využívají. Právě cloudové řešení je pro takové nastavení IT budgetu
ideální.
• V roce 2024 bude mít 900 z 1 000 největších globálních firem celou IT infrastrukturu vystavěnou na kombinaci veřejného
a privátního cloudového řešení.
A co vaše firma? Zařadí se v dalších měsících mezi ty, které v cloudu
vidí budoucnost a příležitost?
My v O2 věříme, že vám v rozhodování o budoucnosti IT ve vaší firmě
pomohl i tento e-book. A pokud ještě pořád ve vašem plánu zůstávají některé otázky nezodpovězené, ozvěte se nám na cloud@o2.cz.
Rádi je zodpovíme a pomůžeme vám vykročit do budoucnosti tou
správnou nohou!

Cloudová
řešení od O2
Udělejte krok k digitalizované, a tedy efektivnější
a na budoucnost lépe připravené firmě.
Jsme spolehlivý poskytovatel cloudu a služeb
datového centra. S vlastními datovými linkami,
robustním zabezpečením, nejmodernějšími
technologiemi a především s know-how
špičkových IT expertů.

O2 Virtuální server

O2 Virtuální datové centrum

Snadné, cenově dostupné a rychlé
řešení. Ideální pro jednoduché a jasně
definované aplikace. Bez čekání
a investic do hardwaru.

Nejčastěji poptávaná služba.
S výkonem, pamětí a kapacitou úložiště
pracujete podle aktuálních potřeb. A vše
si spravují vaši firemní IT specialisté.

O2 Virtualizované řešení

Privátní cloud

Připravené na míru potřebám zákazníka
a pro provoz kritických aplikací.
Umožňuje L2 propoje na úrovni
datového centra, a tedy propojení
cloudu s housingem.

Dedikovaná zařízení a prostředí na míru
pro vaši firmu a její potřeby. Řešení pro
systémy, které musejí splnit licenční,
případně legislativní povinnosti.

Hybridní cloud
Kombinace cloudu a housingu a častý
scénář například při stěhování firmy
nebo postupném přechodu do cloudu
po skončení životnosti serverů.

o2.cz/cloud
cloud@o2.cz

