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▪ Zmiana u klienta, to zmiana w serwerowni

▪ A chmurowe megaplatformy (Hyperscale) oferują to wszystko

▪ Wielochmurowość

▪ Spójrzmy jeszcze dalej w przyszłość – blockchain, Machine Learning

▪ Garść statystyk do dalszej dyskusji
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Zmiana u klienta, to zmiana w serwerowni
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Potrzeba osadzenia i konsolidacji wysp innowacji

Wyspy innowacji
Enterprise Digital Platform
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Nowoczesna platforma IT wymaga 
zróżnicowanych usług

6

Interakcja
Integracja

Dewelopment
Dane

Rdzeń IT

Enterprise Digital Platform



A chmurowe megaplatformy (Hyperscale) oferują 
to wszystko… czy aby na pewno?
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Hyperscalers zaspokajają potrzeby różnych klientów
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Kierunki specjalizacji wokół usług Hyperscalers
• Integratorzy

systemów

• Agencje digitalowe

• ISV

Wizja rozwoju
chmury

• MSP – porównanie 
kosztów

• MSP – Premise as a 
Service

Ekonomika 
chmury

• MSP – billing

• MSP – zgodność z 
regulacjami 
procesów 
przechowywania
danych

Procesy i 
regulacje

• Telko – łączność

• Kolokacja – łączność

Technologia

• Managed Service 
Providers

Ludzie
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Wielochmurowość



Do 2020 r., 40% 

europejskich firm

utworzy mechanizmy 

działania środowisk 

wielochmurowych



66.8%

Jak poradzić sobie z nadmiarem?  

Konsolidacja 

dostawców

Cloud 

brokers

28% polskich 

firm chciałoby 

mieć 

maksymalnie 

2-3 dostawców

14% polskich 

firm chciałoby 

korzystać z 

usług brokera

Źródło: CEE EuroCloudView Survey, kwiecień, 2017, n=100, Polska, Worldwide IT Asset Management Forecast, 
2016-2021

Nowe narzędzia 

wspierające 

zarządzanie 

zasobami IT

Udział chmury 

w rynku 

rozwiązań 

„asset 

management” 

wzrośnie 

dwukrotnie do 

2021 roku



Następny krok – strategia multicloud

• Połączenie chmury publicznej, prywatnej i 

zasobów on-premise

• Wymiana danych pomiędzy zasobami

• Dwie lub więcej usługi zewnętrzne dostępne dla 

użytkownika końcowego 

• Kompleksowa integracja i możliwości 

zarządzania na poziomie usług
70% 

europejskich 

przedsiębiorstw 

klasy enterprise 

rozpocznie prace 

nad strategią 

multicloud w 

2018 



Następny krok – strategia multicloud

• Mniejsze ryzyko vendor lock-in

• Spełnienie wymagań dotyczących lokalizacji 

danych i zgodności z regulacjami

• Kontrola nad shadow IT dzięki centralizacji 

dostępu

• Możliwość porównania kosztów wewnętrznych 

usług informatycznych i zewnętrznych usług w 

chmurze
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Narodziny wielochmurowego usługodawcy
• Od czerwca 2017 r w większości należący do 

Dassault System,
• Dostawca IaaS z centralą we Francji i 

posiadający serwerownie na całym świecie,
• Tradycyjne IaaS do zarządzania prywatnymi 

usługami w chmurze na stronie klienta, łączący 
się z chmurami stron trzecich, 

• System wewnętrznej agregacji i automatyzacji 
o nazwie Tina OS, z interfejsami API zgodnymi 
z AWS EC2,

• Globalna strategia sieciowa zapewniająca 
obecność geograficzną. Główni globalni 
operatorzy telekomunikacyjni dla prywatnego 
globalnego szkieletu, w tym podwodne łącza 
oraz usługi kolokacji w Equinix.
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Spójrzmy jeszcze dalej w przyszłość – blockchain, 
Machine Learning
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Słychać już ryk silników!

© IDC   Visit us at IDC.com and follow us on 
Twitter: @IDC
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▪ Usługi uczenia maszynowego

▪ Zaawansowane usługi 
kognitywne

▪ Blockchain-as-a-Service

▪ IoT-as-a-Service

▪ Visual Recognition-as-a-Service

▪ …. i wiele, wiele innych



0

500

1000

1500

2000

2017 2021

$
M

Wartość ekosystemu blockchain     
w Europie Zachodniej

Hardware Software Services

▪ Wdrożenie na istniejącej infrastrukturze jest z 
reguły koniecznością

▪ Przykład: Gospel Technology

• Bezpieczne zarządzanie danymi

• 2016, ~25 pracowników

• Platforma danych bazująca na forked 
Hyperledger, aaS w modelu „on premise“

• 3 wdrożenia produkcyjne, POC w branży 
podróże lotnicze, produkcja samochodów, 
otwarta bankowość
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Service Provider 2020: Blockchain

Źródło: IDC's Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide, 2018
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Średnie ceny wybranych GPU

GTX 1080 Ti RX Vega 64 RX 580 8GB

▪ AWS to niezamierzony produkt uboczny e-sklepu

▪ Ogromne inwestycje w zaawansowane serwery GPU 
do kopania kryptowaluty

▪ Ten model biznesu nie będzie trwał wiecznie

▪ Tacy usługodawcy już planują ponowne 
wykorzystanie swojej infrastruktury do analizy 
kognitywnej i uczenia maszynowego
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Czy kopalnie kryptowalut staną się nowym AWS?

~2010

2018



TREND

Wykorzystanie tej technologii 
będzie rosło pośród grupy top 
200 wydających na IT w
Europie, którzy będą
eksperymentować z różnymi
formami Machine Learning w
ciągu następnych 24 miesięcy. 
Do 2020, 25% top 200 w
Europie będzie używać tych
narzędzi już w produkcji. 

Źródło: IDC WE Artificial Intelligence (AI) /Cognitve Solutions Survey, kwiecień 2017, N = 305

Który obszar biznesu używa, planuje albo
rozważa wykorzystanie oprogramowania i 

rozwiązań AI/kognitywnych?
Operacje IT – helpdesk i wsparcie

5%

17%

29%

49%

Using in 2017

Planning to

use

Evaluating for

future use

No plans
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Garść statystyk do dalszej dyskusji

© IDC



O czym mówimy, gdy mówimy o chmurze w Polsce?
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Rynek chmury publicznej w Polsce, M$

IaaS PaaS SaaS

$412,74mln

$175,33mln

Rośnie 10x 
szybciej niż 

rynek IT 

Źródło: IDC, Poland Public IT Cloud Services 2016 Market size and 2017-2021 Forecast

CAGR 
2017-2021 

18,8%



66.8%

Jak firmy oceniają swoją zaangażowanie? 

Źródło: CEE EuroCloudView Survey, kwiecień, 2017, n=100, Polska
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Jak firmy oceniają swoją zaangażowanie? 
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Co wyzwala w firmach potrzebę skorzystania z chmury?

© IDC Visit us at IDC.com and follow us on Twitter: 
@IDC

• 37% - posiadane zasoby w DC 
wymagają upgrade’u, rozbudowy, 
wymiany

• 34% - potrzeba funkcjonalności 
dostępnych wyłącznie w chmurze

• 30% - rosnące oczekiwania biznesu 
jeśli chodzi o elastyczność

Źródło: CEE EuroCloudView Survey, kwiecień, 2017, n=100, Polska



▪ Usługi backup

▪ 23 DC w UK/I, 200,000 m2 (25% 
całkowitej pojemności DC)

▪ Ale centrala znajduje się poza 
UK/I

▪ Angielski dostawca usług 
hostingowych

▪ 5 DC poza UK/I (USA, RPA, 
Brazylia, Niemcy)
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Prawdziwy TAM (Total Adressable Market)
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