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optymalizacja kosztów i procesów IT

skalowalność

rozwój biznesu, chęć podążania w kierunku
cyfrowej transformacji

amortyzacja sprzętu, konieczność
modernizacji systemów

zwiększenie elastyczności w reagowaniu
na zmieniające się warunki rynkowe

prosty model rozliczeniowy i płatność tylko
za wykorzystane zasoby

poprawa jakości obsługi klienta

lokalizacja i dostępność infrastruktury
chmury na terytorium kraju



stopień wydatków na chmurę nie zmieni się
w najbliższym czasie

planujemy zwiększyć zaangażowanie środków
na usługi chmury publicznej

zamierzamy ograniczyć udział systemów w chmurze
i tym samym zmniejszyć wydatki na ten cel
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MAŁE FIRMY ŚREDNIE FIRMY DUŻE FIRMY I KORPORACJE



11-29%

30-49%

powyżej 100%

50-99%

do 10%

inna odpowiedź



obecny hybrydowy model dostarczania infrastruktury
stanowi złoty środek naszych potrzeb

planujemy zwiększenie zaangażowania
w chmurze publicznej

w całości bazujemy na chmurze publicznej
i nie zamierzamy tego zmieniać

planujemy zainwestować w multicloud-owe
środowisko chmurowe

planujemy zmianę dostawcy chmury publicznej



obecny hybrydowy model dostarczania infrastruktury
stanowi złoty środek naszych potrzeb

planujemy zwiększenie zaangażowania
w chmurze publicznej

w całości bazujemy na chmurze publicznej
i nie zamierzamy tego zmieniać

planujemy zainwestować w multicloud-owe
środowisko chmurowe

planujemy zmianę dostawcy chmury publicznej

MAŁE FIRMY ŚREDNIE FIRMY DUŻE FIRMY I KORPORACJE

















Stopień wydatków na chmurę nie
zmieni się w najbliższym czasie

Planujemy zwiększyć
zaangażowanie środków na usługi

chmury publicznej

Zamierzamy ograniczyć udział
systemów w chmurze i zmniejszyć

wydatki na ten cel

Obecny hybrydowy model dostarczania
infrastruktury stanowi złoty środek

naszych potrzeb

Planujemy zwiększyć zaangażowanie w
chmurze publicznej

W całości bazujemy na chmurze
publicznej i nie zamierzamy tego

zmieniać

Planujemy zainwestować w multicloud

Planujemy zmienić dostawcę chmury
publicznej
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