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Internet in spletne medije, tudi slovenske,
so preplavile reklame za nakup licenc za
priljubljene operacijske sisteme, pisarniške
pakete in drugo programsko opremo po
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Preverili smo, kaj stoji v ozadju in zakaj vsaka
znižana cena še ne pomeni nezakonitih kopij.
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Slediti čredi ali
vztrajati na svojem?
Na tej točki uporaba oblaka ni več zgolj izbira, temveč
postaja nuja. Če želijo podjetja ostati konkurenčna,
morajo sprejeti oblak (ter oblačne storitve) in se
zavezati k posodobitvi svojega IT-okolja.
Miran Varga
ačunalništvo v oblaku je
že preoblikovalo način
poslovanja podjetij, vendar selitve poslovanja v oblak/-e
še zdaleč niso končane. Eksplozija oblačnih storitev je spremenila podobo poslovanja podjetij in
ne bo kmalu pojenjala. Čeprav
družba Cisco verjame, da podatkovni centri v oblaku trenutno že
obdelajo kar 94 odstotkov vseh
delovnih bremen, je to vendarle težko predstavljivo. Posebej
v Sloveniji, kjer ima veliko podjetij računalnike še kar pod pisalnimi mizami ali na njih, strežnike pa zaprte v hlajeni sobi z
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Ena rešitev za vse
ni vedno najboljši recept

t

MIRAN VARGA

ovi načini dela in širok
nabor naprav in storitev,
ki so zdaj na voljo podjetjem, predstavljajo nove izzive
za skrbnike IT. Če so ti nekoč skrbeli le za namizne računalnike,
Okna in zbirko Microsoft Office ter tu pa tam kakšen strežnik,
se zdaj soočajo z vrsto možnosti, ki jih je treba upoštevati. Ali
bodo zaposleni, ki delajo občasno ali pretežno na daljavo uporabljali tanke in lahke prenosnike, tablice, domače namizne računalnike ali kaj povsem drugega? Se boste odločili za aplikacije v oblaku, programsko opremo
kot storitev ali bolj tradicionalne
namizne pisarniške pakete? Boste e-pošto, komunikacijo in rešitve za sodelovanje zagotavljali iz
lastnega omrežja, podatkovnega
centra drugega ponudnika ali računalniškega oblaka?
Pestra izbira tistim, ki odločajo o IT v podjetju, nudi
tudi priložnost, da dejansko

N

opolnomočijo svoje uporabnike
(beri: zaposlene), tako da prilagodijo IT, da vsakemu uporabniku ali skupini uporabnikov ponudi posebna orodja, ki jih ti potrebujejo za opravljanje nalog na
najučinkovitejši način. Ta strateški pristop spodbuja prožnost
in agilnost, obenem pa podjetjem omogoča, da zmanjšajo
stroške IT – a le, če dobro vedo,
kaj in kako počnejo. Iskanje prave kombinacije mobilnih naprav
in storitev v oblaku je ključnega pomena, saj zagotavlja, da je
oddelek IT najbolj agilen in odziven del podjetja in lahko zaposlenim zagotovi zanje najprimernejša orodja. Ko so programska oprema in oblak vzpostavljeni, to predstavlja trdne temelje
za vodenje kompleksnejših projektov in digitalno preobrazbo
poslovanja.
Zelo verjetno je nastopil čas,
da IT-jevci in podjetja opustijo pristop ene rešitve za vse

zaposlene, saj ta lahko predstavlja ozko grlo. Za nekatere skupine uporabnikov npr. mobilnost prevlada nad vsem drugim;
tablični računalnik je za zaposlene na terenu lahko najboljša naprava, ki poganja aplikacije po
meri, zasnovane posebej za njihove naloge. Druga skupina zaposlenih, npr. direktorji, tržniki, vodje projektov ipd., potrebuje ravnotežje med mobilnostjo in
zmogljivostjo – želijo imeti nekaj
dovolj tankega in lahkega, s čimer lahko enostavno upravljajo med potovanjem, sedenjem
na sestankih in delom v strankini pisarni, hkrati pa dovolj zmogljivega, ko nastopi potreba po
resni produktivnosti – npr. ko je
čas za izdelavo predstavitev ali
osnutkov predlogov.
In potem so tu še zaposleni, ki
poganjajo (naj)zahtevnejše programje, npr. rešitve za oblikovanje, video obdelavo, CAD, znanstvene in finančne aplikacije. Te

še vedno zahtevajo večjedrne
procesorje, grafične kartice in
večje zaslone (oziroma več njih).
Namizje torej še ni in lep čas ne
bo izumrlo, čeprav nas želijo storitve iz oblaka, ki nudijo virtualizirane zahtevnejše programske
pakete, prepričati v nasprotno.
Potem je tu še vprašanje uporabe in stroškov. Se zaradi uporabe dveh ali treh funkcij splača plačevati celoten programski
paket? Bi nemara »lahka« in cenejša različica to rešila? Kako je
z integracijo – se bodo podatki
tekoče izmenjevali ali bo treba
uvesti dodatne korake?
Sodoben IT je postal umetnost žongliranja s kroglami različne velikosti. Na eni strani želi
ugoditi (čim več) uporabnikom
glede njihovih potreb, na drugi strani pa varčevati z viri podjetja. Eno je jasno – zgolj z eno
programsko rešitvijo ali platformo v oblaku je oboje težko dosegljivo.
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omarami. Bržkone pa je tudi že
najbolj gorečim nasprotnikom
računalništva v oblaku postalo jasno, da brez računalniških
oblakov v prihodnje ne bo šlo
več, saj tudi ponudniki poslovne
programske opreme vse hitreje
opuščajo klasične licenčne modele in stranke vežejo na naročnine. V najboljšem primeru podjetjem ostanejo t. i. hibridna okolja – torej nekaj pri sebi in nekaj
v oblaku, ki so se doslej izkazala za precej uspešno pogruntavščino. V oblaku naj se obdelujejo za poslovanje manj kritična
bremena in podatki, za stvari, ki

Podjetja se zavedajo, da pri
upravljanju podatkov v
oblaku ne morejo dolgoročno
računati le na eno oblačno
platformo ali ponudnika.

jih ne gre ravnodušno seliti prek
Trend uporabe več oblakov
medmrežja v računalnik nekoga oziroma storitev različnih obladrugega, pa vseeno poskrbeti »v kov je za podjetja vendarle pohiši«. Kaj pravijo trendi?
mirjujoč, saj kaže na to, da je
moč podatke in funkcije med poVzpon hibridnih IT-okolij in sameznimi oblaki ali oblačnimi
»večoblačnost«
aplikacijami in storitvami lažPodjetja se zavedajo, da pri je seliti, torej odpravlja skrb, da
upravljanju podatkov v oblaku bi posamezen ponudnik stranne morejo dolgoročno računati ko (beri: podjetje) priklenil nase,
le na eno oblačno platformo ali kot se je to rado dogajalo v preponudnika. Pa ne zaradi lastne- teklosti.
Gartner ocenjuje, da je lani že
ga poslovanja, to bi verjetno že
bilo izvedljivo, temveč predvsem 75 odstotkov srednje velikih in
zaradi povezovanja in sodelova- velikih podjetij uporabljalo več
nja z drugimi podjetji – partnerji, kot en računalniški oblak in izvadobavitelji in nenazadnje stran- jalo hibridno strategijo na podrokami, ki morebiti uporabljajo čju IT (nekaj v hiši, nekaj v obladruga/-čna oblačna okolja. Si- ku). Tudi ugotovitve družbe IDC
cer pa velja, da povsem univer- to potrjujejo, pri čemer analitizalen oblak ne obstaja, čeprav bi ki ocenjujejo, da se bo do konca
ponudniki podjetja radi prepri- letošnjega leta že več kot 90 odčali o nasprotnem. Obstajajo le stotkov podjetij zanašalo na hioblačna okolja, ki so bolj ali manj bridni model rešitev v oblaku, ki
primerna za posamezne naloge. vključuje lokalne namenske zaV rokah podjetja pa ostaja, da sebne oblake, več javnih oblakov
najde in izbere rešitve, ki so naj- in namenske platforme.
bolj pravšnje za določeno delo.
Izziv zagotavljanja
V nekaterih primerih to morebiskladnosti v vedno bolj
ti sploh ni oblak, ampak lokalkompleksnem okolju
no nameščena rešitev, morebiti
celo kakšen star sistem (ki še ediŠiritev IT-okolja navzven seveni zna opraviti zadano nalogo).
da poveča kompleksnost okolja,
pa čeprav se zdijo oblačne storitve še tako preproste za uporabo
in enostavno povezljive. Če integracija ni brezhibna, se lahko kaj
hitro pojavijo ozka grla ali mrtve
točke, ki kazijo produktivnost.
Lahko pa vodijo celo do večjih težav in napak, ki imajo resne posledice, denimo na področju zagotavljanja skladnosti poslovanja. Se mar podatki v oblačni
storitvi še hranijo znotraj Evropske unije ali so jo zapustili?
Preglednost v heterogenem IT-okolju postaja pomembnejša kot
kadarkoli prej, saj je transparentnost delovanja in rabe podatkov
zagotovilo, da lahko organizacije
dosežejo enako raven vpogleda
na vseh področjih, v različnih primerih in platformah, brez vrzeli.
Na preizkušnji pa ni le skladnost z zakonodajo in/ali regulativo. Morebitne slepe pege
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