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Infrastruktura centrów danych jednostek sektora publicznego ma niebagatelny
wpływ na szybkość dostarczania zasobów IT do prowadzonych projektów. Ile organizacji
posiada na tyle elastyczne środowisko IT, aby alokować potrzebne zasoby na żądanie lub
w czasie nieprzekraczającym kilku dni roboczych? Czy polska administracja publiczna
dysponuje odpowiednio dojrzałym zapleczem teleinformatycznym, aby szybko reagować
na zmieniające się otoczenie?

PARTNER BADANIA

OD REDAKTORA

Szanowni Państwo!
Duże pieniądze, wielkie projekty i ogromny potencjał, który tylko czeka na odkrycie
i właściwe wykorzystanie - tak w skrócie można scharakteryzować IT w polskich
instytucjach publicznych. Problem w tym, że tylko w tych największych, nierzadko
wydzielonych do świadczenia centralnych usług IT w skali kraju.
Z drugiej strony mamy mniejsze urzędy, samorząd terytorialny czy jednostki organizacyjne rządowej administracji zespolonej i niezespolonej, które borykają się ze
swoimi problemami i ograniczeniami. Niewielkie budżety i brak zainteresowania
nowoczesnymi technologiami ze strony najwyższego kierownictwa na przestrzeni
lat doprowadziły do zapóźnień technologicznych.
Druga edycja badania to doskonała okazja, aby sprawdzić, w jakim kierunku rozwija
się informatyka sektora publicznego i jakie zmiany zaszły w niej w ciągu ostatnich
dwóch lat. Czy powielony we wstępie stereotyp o niedoinwestowanej, opóźnionej
technologicznie i mało wydajnej administracji publicznej ma odzwierciedlenie
w rzeczywistości?
We współpracy z firmą Dell EMC przygotowaliśmy badanie, którego celem jest
sprawdzenie dojrzałości technologicznej instytucji publicznej oraz nakreślenie
priorytetów rozwoju posiadanych przez nie środowisk IT. Czy sektor publiczny
w pełni korzysta z zalet wirtualizacji, np. w zakresie tworzenia środowisk wysokiej
dostępności? Jak szybko działy IT podmiotów publicznych są w stanie reagować na
zmieniające się otoczenie, dostarczając na żądanie potrzebne zasoby produkcyjne?
W które obszary technologii ICT zamierzają inwestować ankietowane organizacje
w ciągu najbliższych 18 miesięcy? Zachęcam do lektury raportu, dzięki któremu będą
mieli Państwo okazję poznać odpowiedzi na te pytania.
Zapraszam do lektury!

Piotr Pietruszyński,
redaktor prowadzący
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Polska administracja w soczewce
W zrealizowanej przez „Computerworld Polska” we współpracy z Dell EMC
drugiej edycji badania „Dojrzałość technologiczna sektora publicznego
w Polsce” udział wzięło 111 respondentów reprezentujących urzędy centralne,
jednostki administracji zespolonej i niezespolonej, samorządy lokalne oraz ich
jednostki organizacyjne.
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Administracja stawia na wirtualizację
Stopień adaptacji technologii wirtualizacji w polskim sektorze publicznym
rośnie rok do roku. 39% organizacji ocenia poziom wirtualizacji fizycznych
serwerów jako wysoki, bardzo wysoki lub całkowity. Problem w tym, że
instytucje publiczne nie do końca potrafią wykorzystać zalety wirtualizacji,
rezygnując z wdrażania mechanizmów zapewnienia wysokiej dostępności
systemów i aplikacji.

14

Elastyczna infrastruktura (nie zawsze) na żądanie
W sektorze prywatnym wskaźnikiem skuteczności działu IT jest możliwość
szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie biznesowe. Jak sprawna
w dostarczaniu usług i zasobów IT jest administracja publiczna? Ile organizacji
posiada na tyle elastyczne środowisko IT, aby udostępniać zasoby produkcyjne
na żądanie lub w czasie nieprzekraczającym kilku dni roboczych?

19

Dane dostępne i otwarte
Może się wydawać, że zarządzanie wielkimi zbiorami danych to chleb powszedni
administracji publicznej. W rzeczywistości okazuje się, że tylko 17% organizacji
posiada lub planuje wdrożyć hurtownie danych i systemy Big Data. Z tej
grupy raptem 32% instytucji wykorzystuje tego typu rozwiązania do obsługi
kluczowych procesów.

22

Dokąd zmierza polska administracja publiczna?
Szeroko rozumiane bezpieczeństwo IT, a więc oprogramowanie antywirusowe,
rozwiązania do zarządzania tożsamością i mechanizmy SSO, firewalle i VPN, jak
również systemy SIEM to obszary, w które instytucje publiczne będą szczególnie
inwestować w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Na kolejnych miejscach
uplasowały się oprogramowanie użytkowe oraz rozwój technologii stosowanych
w centrach przetwarzania danych.
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Polska administracja publiczna
w soczewce
W zrealizowanej przez „Computerworld Polska”
we współpracy z Dell EMC drugiej edycji badania
„Dojrzałość technologiczna sektora publicznego
w Polsce” udział wzięło 111 respondentów
reprezentujących urzędy centralne, jednostki
administracji zespolonej i niezespolonej, samorządy
lokalne oraz ich jednostki organizacyjne.
wykorzystanie. Jak dzisiaj wygląda dojrzałość
technologiczna sektora publicznego w Polsce?
Na ile nowoczesne technologie i trendy w informatyce zdołały trafić pod strzechy centrów
danych? Co należy poprawić? Czy budżetówce
wreszcie udało się nadrobić dystans do biznesu? Jakie plany i oczekiwania wobec dostawców
rozwiązań IT ma polska administracja publiczna
w najbliższych miesiącach?

Profil respondenta
Na pytania dotyczące stanu infrastruktury IT
w polskim sektorze publicznym odpowiadali
zaangażowani w utrzymanie i zarządzanie nią
praktycy. W gronie ankietowanych znaleźli się
specjaliści ds. informatyki, administratorzy IT
oraz personel świadczący usługi wparcia technicznego. Łącznie stanowili oni 76% respon-

Efektywna i sprawna administracja publiczna
to klucz do nowoczesnego, rozwijającego się
państwa. Środkiem ku temu ma być powszechna cyfryzacja urzędów i innych podmiotów
publicznych, co w rezultacie ma przynieść
ogólną poprawę jakości świadczonych przez te
instytucje usług.
IT w polskiej administracji publicznej to duże
pieniądze, wielkie projekty i ogromny potencjał, który tylko czeka na odkrycie i właściwe
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23%

ankietowanych zajmowało
w swoich organizacjach
stanowiska dyrektorskie
i kierownicze.

Wielkość organizacji respondentów
27%

16%

15%

35%

14%

9%
5%

5%

5%
2%

dentów. Licznie reprezentowani byli również
architekci, inżynierowie systemów i analitycy,
a więc osoby bezpośrednio odpowiedzialne
za rozwój systemów IT w organizacjach (16%).
Kilka osób zajmowało się sprawami telekomunikacji (3%), bezpieczeństwa (4%) i utrzymania technicznego (2%).

Podział instytucji
W analizie wyników badania dokonaliśmy
formalnego podziału na organizacje duże,
zatrudniające powyżej 250 osób, oraz podmioty
małe i średnie, których zasoby kadrowe liczą
mniej niż 250 osób. Do wypełnienia ankiety
udało nam się przekonać 39 osób wywodzą-

1-10

11-50

51-80

81-150

151-250

251-500

Wielkość organizacji
Respondenci według stanowisk pracowników
8%

23+76+1F 35+65+F
76+4+2315F

Członek zarządu

Stan zatrudnienia
Badani reprezentowali szeroki przekrój małych, średnich i dużych organizacji. Patrząc
z perspektywy wielkości zatrudnienia, najliczniejszą grupę stanowiły organizacje zatrudniające od 81-150 pracowników – było ich 30,
czyli 27% ogółu. Nieco mniej licznie były grupy ankietowanych wywodzące się z instytucji
publicznych z personelem liczącym 151–250
(16%) oraz 51–80 pracowników (14%). Wśród
dużych instytucji najliczniej reprezentowaną grupą podmiotów publicznych były te
zatrudniające powyżej 2000 osób. W badaniu
wzięło udział 17 respondentów wywodzących się z tych organizacji, co stanowi 15%
ogółu. W kolejnych zbliżonych przedziałach,
a mianowicie w jednostkach zatrudniających
251–500, 501–1000 oraz 1001–2000 osób,
odnotowaliśmy odpowiednio 9%, 5% oraz 5%
podmiotów.

501-1000

niż 250 osób.

Powyżej 2000

zatrudnia więcej

1001-2000

ankietowanych organizacji

77%

23%

35%

Dyrektor / kierownik

Enterprise

65%
MSP

Specjalista / pracownik

Rola pracowników /specjalistów w organizacji
16%

architekci, inżynierowie

3%

systemów, analitycy

specjaliści ds.

telekomunikacji

2%

specjaliści ds.
technicznych

4%

76%

specjaliści ds. informatyki,
administratorzy IT, wsparcie
techniczne

specjaliści ds.

bezpieczeństwa

cych się z grupy dużych instytucji, co stanowi 35% wszystkich respondentów, oraz 72
osoby z małej i średniej wielkości organizacji,
stanowiących pozostałe 65% ankietowanych.
Tak dobrana próba uczestników pozwala uznać
przeprowadzone badanie dotyczące dojrzałości
IT polskiej administracji publicznej za reprezentatywne dla całego sektora. 
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ZAPLECZE IT SEKTORA PUBLICZNEGO

Administracja stawia na wirtualizację
Stopień adaptacji technologii wirtualizacji w polskim
sektorze publicznym rośnie rok do roku.
39% organizacji ocena poziom wirtualizacji fizycznych
serwerów jako wysoki, bardzo wysoki lub całkowity.
Problem w tym, że instytucje publiczne nie do końca
potrafią wykorzystać zalety wirtualizacji, rezygnując
z wdrażania mechanizmów zapewnienia wysokiej
dostępności systemów i aplikacji.
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Wirtualizacja: tak, wysoka dostępność: być
może, chmura obliczeniowa: nie, konwergencja: – a właściwie co to takiego? Tak w skrócie
można nakreślić stan informatyzacji podmiotów
polskiego sektora publicznego. Długofalowe
pomijanie inwestycji w nowoczesne technologie
doprowadziło zaplecze IT polskiej administracji
publicznej do wielu opóźnień w stosunku do
przedsiębiorstw. Na horyzoncie widać jednak
poprawę. Co ujawniła drugie badanie przeprowadzone przez „Computerworld” i Dell EMC?

Wirtualizacja na fali wzrostowej
Gdyby pokusić się o próbę wymienienia trzech
najważniejszych trendów IT ostatniej dekady,
miejsce na podium z pewnością przypadłoby wirtualizacji. Technologii, która na nowo
zdefiniowała sposób myślenia o serwerach,
pamięciach masowych i sieciach, a także stała
się fundamentem dla współczesnych chmur obliczeniowych i systemów określanych mianem
„definiowanych programowo”.
Wirtualizacja zasobów w sektorze publicznym
z roku na rok staje się coraz bardziej popularna.
W odniesieniu do badania przeprowadzonego
blisko dwa lata temu wyraźnie można dostrzec
wzrost adaptacji technologii wirtualizacji
w instytucjach publicznych niemal w każdym
analizowanym przez nas przekroju. Po pierwsze, rośnie stopień zwirtualizowania elementów
infrastruktury IT, po drugie zaś maleje liczba
organizacji, które poziom wirtualizacji serwerów
fizycznych oceniają jako minimalny bądź żaden
(przedział ten obejmuje wartości od 0 do 20%
ogółu). Oto twarde dane.
Co czwarty ankietowany (25%) wskazał na
wysoki stopień (61–80%) zwirtualizowania
używanych serwerów fizycznych. Co siódmy zaś
(dokładnie 14%) udział wirtualnych zasobów
serwerowych w posiadanej infrastrukturze IT
uznał za bardzo wysoki lub całkowity. Dwa lata
wcześniej analogicznej odpowiedzi udzieliło
odpowiednio 19% oraz 13% ankietowanych.
Warto odnotować fakt, że podobną dynamikę
wzrostu można zauważyć w obszarze wirtualizacji aplikacji krytycznych (np. ERP, CRM), o czym
szerzej za chwilę.
Z drugiej strony mamy organizacje, które co
prawda chciałyby w większym stopniu wirtualizować swoje środowiska IT, ale z uwagi na różne powody (w tym miejscu nie wnikajmy jeszcze

jakie) robią to zaledwie drobnymi krokami. Co
piąta instytucja (20%) ocenia stopień wirtualizacji serwerów fizycznych jako umiarkowany
(maszyny wirtualne stanowią tutaj 41–60%
wszystkich systemów), a co siódma (14%) jako
niski (21–40%).
W porównaniu z badaniem z 2015 roku wyraźnie spadła liczba instytucji publicznych, które
nie stosują wirtualizacji lub robią to w niewielkim stopniu (0–20%). W odniesieniu do
wirtualizacji serwerów fizycznych odsetek ten
spadł z 25% do 20%, zaś wirtualizacji aplikacji
o znaczeniu krytycznym – aż o 13 pkt proc.
z 40% do 27%.

Wirtualizacja
krytycznych aplikacji
Otrzymane wyniki badania po raz kolejny
potwierdzają, że fizyczne serwery dostarczające
różnego rodzaju usługi sieciowe są elementem
infrastruktury IT najczęściej podlegającym
wirtualizacji. Punktem odniesienia może być
poziom wirtualizacji aplikacji o znaczeniu
krytycznym. Systemy ERP, CRM, bazy danych,
hurtownie danych, systemy analityki Big Data
czy katalogi usług IT są wirtualizowane rzadziej,
co nie oznacza, że rzadko.
Odsetek respondentów, którzy ocenili stopień
wirtualizacji aplikacji krytycznych jako wysoki,
bardzo wysoki lub całkowity, wynosi aż 41%
w przypadku dużych organizacji, zatrudniających powyżej 250 pracowników, i raptem 25%
w odniesieniu do małych i średnich podmiotów
publicznych. Interpretacja tych wyników może
być odmienna w zależności od perspektywy,
z jakiej postrzegamy kwestie wirtualizacji architektury IT w środowiskach centrów danych.
Wysoki stopień wirtualizacji krytycznych systemów w dużych organizacjach może wynikać
z nabytych przez lata doświadczeń oraz pewności co do stabilności i wydajności stosowanych
rozwiązań do wirtualizacji (np. macierzy all-flash). Z drugiej zaś strony powszechnie znany jest
fakt, że nie wszystkie systemy trzeba wirtualizować. Na przykład ze względów wydajnościowych system ERP może być obsługiwany na
zewnętrznym klastrze bazodanowym, zaś jego
warstwa aplikacyjna w środowisku wirtualnym,
tuż obok kontrolerów domeny, serwerów plików
czy innych usług sieciowych.
Z kolei mniejsze organizacje mogą borykać

39%

organizacji ocenia poziom
wirtualizacji fizycznych
serwerów jako wysoki,
bardzo wysoki lub
całkowity.

się z brakiem funduszy, brakiem zrozumienia
kierownictwa, a nawet koniecznością utrzymywania krytycznych aplikacji na przestarzałych
systemach. Tam wirtualizacja nie zawsze dociera.

Backup też może być wirtualny
Stopień zwirtualizowania systemów backupu
i siterecovery należy ocenić jako niski (22% odpowiedzi respondentów) lub praktycznie żaden
(30%). Wyniki te nie są zaskoczeniem, choć
podobnie jak w przypadku wirtualizacji fizycznych serwerów i krytycznych aplikacji, również
i tutaj można dostrzec pewne zmiany na lepsze.
W 2015 roku liczba respondentów, którzy deklarowali marginalny lub zerowy udział zwirtualizowanych systemów backupu i odzyskiwania po
awarii w ich infrastrukturze IT, wyniosła aż 46%.
Na przestrzeni niespełna dwóch lat oznacza to
istotny spadek aż o 16 pkt proc. Wbrew pozorom, nie ma jeszcze powodów do optymizmu,
bowiem duża grupa tych organizacji co prawda
przeniosła część systemów związanych z ochroną danych i zapewnieniem ciągłości danych do
środowiska wirtualnego, ale nadal wykorzystuje
wiele klasycznych rozwiązań backupu opartych na fizycznym sprzęcie. W tym przypadku
stosunek rozwiązań wirtualnych do wszystkich
używanych w danej organizacji systemów backupu wynosi raptem 21–40%.
Nie dość, że sam backup środowiska wirtualnego jest bardzo prosty, to dodatkowo otwiera
przed organizacjami zupełnie nowe możliwości,
choćby w zakresie tworzenia i wdrażania planów
odzyskiwania po katastrofie. Choć środowisko
wirtualne wydatnie upraszcza i obniża koszty obsługi zapasowego centrum przetwarzania danych
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dostatecznej wiedzy

Trudno powiedzieć / Brak

żaden (0-20%)

Minimalny bądź

Niski (21-40%)

(41-60%)

Umiarkowany

Wysoki (61-80%)

całkowity (81-100%)

28,21%

28,21%

12,82%

17,95%

23,08%

17,95%

17,95%

10,26%

7,69%

12,82%

10,26%

12,82%

9,72%

36,11%

34,72%

29,17%

20,83%

12,50%

13,89%

6,94%

4,17%

16,67%

18,06%

13,89%

12,50%

5,56%

12,50%

16,67%

20,83%

15,28%

10,81%

29,73%

21,62%

14,41%

15,32%

8,11%

5,41%

27,03%

20,72%

15,32%

18,92%

12,61%

6,31%

19,82%

14,41%

19,82%

25,23%

14,41%

Zatrudnienie <250

Stopień zwirtualizowania aplikacji
krytycznych (np. ERP, CRM)

Bardzo wysoki lub

dostatecznej wiedzy

Trudno powiedzieć / Brak

żaden (0-20%)

Minimalny bądź

Niski (21-40%)

(41-60%)

Umiarkowany

Wysoki (61-80%)

całkowity (81-100%)

7,69%

2,56%

33,33%
25,64%
17,95%

12,82%

Zatrudnienie >250
Stopień zwirtualizowania
serwerów fizycznych

Bardzo wysoki lub

dostatecznej wiedzy

Trudno powiedzieć / Brak

żaden (0-20%)

Minimalny bądź

Niski (21-40%)

(41-60%)

Umiarkowany

Wysoki (61-80%)

całkowity (81-100%)

Razem
ZAPLECZE IT SEKTORA PUBLICZNEGO

Proszę w przybliżeniu określić funkcjonujący w Państwa organizacji:
Stopień zwirtualizowania systemów
backupowych i site recovery

małych i średnich

37,84%

organizacji nie posiada
wdrożonych rozwiązań HA

18,06%

9,72%

12,50%

5,56%

13,89%

40,28%

16,22%

10,81%

15,32%

15,32%

6,31%

40%

dostatecznej wiedzy

Trudno powiedzieć / Brak

żaden (0-20%)

12,82%

12,82%
Minimalny bądź

(41-60%)

Umiarkowany

Niski (21-40%)

20,51%

17,95%
Wysoki (61-80%)

2,56%
Bardzo wysoki lub

całkowity (81-100%)

dostatecznej wiedzy

Trudno powiedzieć / Brak

żaden (0-20%)

Minimalny bądź

7,69%

12,82%
Niski (21-40%)

10,26%
(41-60%)

Umiarkowany

7,69%
Wysoki (61-80%)

Bardzo wysoki lub

całkowity (81-100%)

2,56%

33,33%

58,97%

5,56%

20,83%

9,72%

2,78%

1,39%

59,72%

4,50%

59,46%

Jaka część zwirtualizowanych
zasobów została objęta
ochroną przez mechanizmy
typu High Availability (np.
Disaster Recovery, mechanizmy
aplikacyjne, „rozciągnięte”
klastry serwerów)?

18,02%

9,91%

4,50%

1,80%

Udział aplikacji
działających w modelu
chmury obliczeniowej
w stosunku do ogółu aplikacji
wykorzystywanych w Państwa
organizacji

lub ochrona ta dostarczana
jest w minimalnym stopniu.

(site-recovery), wiele organizacji z tych możliwości
po prostu nie korzysta. Obszar ten wydaje się
szczególnie obcy małym i średnim instytucjom publicznym, gdzie wykorzystywany jest w niewielkim
stopniu (21% odpowiedzi) lub żadnym (36%). Dla
porównania wśród dużych organizacji odsetek ten
wyniósł odpowiednio 18% i 23%.
Przyczyny takiego stanu rzeczy poznamy nieco
później, choć powyższe wyniki same w sobie mogą
wydawać się nieco zaskakujące. Wiele organizacji
wybiera raczej sprawdzone, konserwatywne rozwiązania, choć system backupu równie dobrze poddaje
się wirtualizacji jak tradycyjne serwery usług i aplikacji. Mowa tutaj o klasycznych systemach backupu
opartych na fizycznych serwerach, pamięciach masowych czy dedykowanych sprzętowych rozwiązaniach ochrony danych, które w wielu organizacjach
nadal wygrywają z rozwiązaniami backupu opartymi
na środowisku wirtualnym lub chmurze.
Wróćmy jeszcze na moment do szerszej perspektywy. Odsetek organizacji, które wdrożyły wirtualizację w poszczególne elementy infrastruktury
IT przynajmniej w stopniu umiarkowanym bądź
większym (41%+), wyniósł odpowiednio: 60% dla
serwerów fizycznych, 47% dla aplikacji krytycznych oraz 38% dla systemów backup i siterecoverów. Dwa lata wcześniej odsetek ten wyniósł
odpowiednio: 52%, 38% oraz 32%. To dowód na
to, że wirtualizacja w instytucjach publicznych
nabiera tempa. Pytanie brzmi: czy w tym tempie
urzędy są w stanie dogonić poziom informatyzacji
przedsiębiorstw i w pełni wykorzystać możliwości,
jakie daje wirtualizacja?

Brak wiedzy
przyczyną opóźnień?
Podobnie jak w poprzednim badaniu uwagę przykuwa duży odsetek przedstawicieli administracji,
którzy deklarują brak dostatecznej wiedzy, aby
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Stary, ale nadal sprawny, czyli jak często administracja
publiczna wymienia sprzęt biurowy?
Standardowy okres gwarancji dla klientów biznesowych, a do takich należy przecież
zaliczyć jednostki administracji publicznej, wynosi dla sprzętu komputerowego, serwerów
i urządzeń sieciowych 3 lata. To okres, w którego trakcie zakupiony sprzęt objęty jest pełnym wsparciem producenta, oczywiście według ściśle określonych w umowie zasad wsparcia. Wielu producentów dopuszcza rozszerzenie okresu gwarancyjnego o kolejne dwa lata,
co w praktyce oznacza, że sprzęt biurowy i ten stosowany w centrach danych powinien być
wymieniany nie rzadziej niż co 5 lat. Jak w ten scenariusz wpisują się podmioty publiczne?
Okazuje się, że administracja publiczna ma z tym spory problem. Wymiana sprzętu na nowy
co 3 lata to domena raczej dużych przedsiębiorstw, często tych najbogatszych,z zagranicznym kapitałem. W przypadku administracji publicznej raptem 11% instytucji wymienia
używany sprzęt komputerowy co 3-4 lata, przy czym częściej dotyczy to dużych podmiotów
(21% wskazań),aniżeli mniejszych (6%).

23%

35%

31%

38%

35%

33%

7 lat

jest rzadziej niż co

Sprzęt wymieniany

jest co 6-7 lat

Sprzęt wymieniany

co 4-5 lat

Sprzęt wymieniany

6%
jest co 3-4 lata

Sprzęt wymieniany

0%

3%
3 lata

jest częściej niż co

Sprzęt wymieniany

1%

10%

18%

>250

18%

<250

23%

Razem

26%

Proszę określić, ile w przybliżeniu wynosi średni cykl
życia biurowego sprzętu IT (stacji roboczych, komputerów
osobistych, laptopów) w Państwa organizacji?

W polskich urzędach i innych instytucjach publicznych średni cykl życia biurowego sprzętu
IT (stacji roboczych, komputerów osobistych, laptopów) wynosi co najmniej 6 lat. Odpowiedź taką wskazało 66% respondentów, z czego 35% twierdzi, że sprzęt w ich organizacjach wymieniany jest co 6–7 lat, a pozostałych 31% ankietowanych, że jest to robione co 7
lat lub więcej.
Katastrofa? Po trochu tak, biorąc pod uwagę choćby cykl życia systemu Windows. W tym
ujęciu uprawnione wydaje się stwierdzenie, że spora ilość sprzętu biurowego w urzędach
pracuje na przestarzałych wersjach oprogramowania.
Choć nie wynika to bezpośrednio z badania, problemem dla zarządzających IT w instytucjach
publicznych może być fakt, że wymiana sprzętu nierzadko odbywa się stopniowo, a jego udostępnianie pracownikom często wynika z hierarchii w organizacji, a nie z rzeczywistych potrzeb.
móc określić stopień wirtualizacji poszczególnych elementów infrastruktury IT. Brak wiedzy
na temat wirtualizacji fizycznych serwerów deklaruje nieco ponad 6% respondentów. 11% nie wie
nic lub niewiele wie o wykorzystaniu wirtualizacji
do dostarczania systemów backupowych i siterecoverów. To dane zbliżone do tych uzyskanych
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dwa lata wcześniej. Czyżby nic się nie zmieniło
w tej materii?

Niska popularność
chmury obliczeniowej
Badanie pokazało, że sektor administracji
publicznej w zasadzie nie korzysta z chmury

obliczeniowej. Blisko 60% ogółu badanych
określiło udział aplikacji działających w modelu
chmury w stosunku do ogółu aplikacji używanych w danej organizacji jako minimalny bądź
żaden, zaś kolejne 18% jako niski. Dwa lata
wcześniej proporcje te kształtowały się na poziomie odpowiednio 68% oraz 11%, co pozwala
sądzić, że w obszarze chmury w instytucjach
publicznych coś istotnego zaczyna się jednak
dziać. Problem w tym, że nadal mówimy tylko
o niewielkiej adaptacji rozwiązań chmurowych
w infrastrukturze IT sektora publicznego. Potwierdzają to dalsze dane.
Odsetek instytucji publicznych deklarujących
bardzo wysoki lub pełny udział technologii cloud w ramach zaplecza IT nadal pozostaje marginalny i wynosi 1,8%. Jako wysoki (61–80%)
stosunek usług cloud do ogółu używanych
aplikacji deklaruje odpowiednio 2,8% małych
i średnich oraz aż 7,7% podmiotów sklasyfikowanych jako duże.
Powodów takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w problematyce ochrony danych
osobowych, obaw przed wynoszeniem danych
systemów na zewnątrz czy w końcu niewielkiej
wiedzy decydentów na temat chmur obliczeniowych. Wiele kluczowych systemów i aplikacji
dostarczanych jest przez centralne instytucje,
nierzadko z dedykowanych centrów przetwarzania danych. Z tej perspektywy w mniejszych
urzędach liczba systemów obsługiwanych
lokalnie jest na tyle ograniczona, że rozważania
o wynoszeniu ich do chmury stają się co najmniej bezzasadne. Mimo to nawet małe instytucje mogą garściami czerpać z usług dostarczanych w chmurach, np. poczty elektronicznej.

(Niekoniecznie)
wysoce dostępni
O ile w obliczu powyższych argumentów niska
popularności chmury obliczeniowej nie musi
wcale dziwić, o tyle zaskakujące jest ograniczone stosowanie rozwiązań wysokiej dostępności
w posiadanej infrastrukturze IT. Wirtualizacja
tak, HA nie? Niestety, w przypadku instytucji publicznych stwierdzenie to okazuje się
prawdziwe, mimo że to właśnie wirtualizacja
umożliwia proste włączenie mechanizmów wysokiej dostępności do firmowej sieci i wygodne
zarządzanie nimi.
Systemy HA to zaawansowane narzędzia zapewniające nieprzerwany dostęp do systemów
i danych w razie wystąpienia awarii sprzętu
i oprogramowania czy innych problemów z infrastrukturą IT. 40% respondentów wywodzących się z małych i średnich organizacji jawnie
deklaruje, że w ich organizacjach nie wdrożono

8%

7%

15%

Systemy skonfigurowane w trybie HA częściej
stosują duże organizacje aniżeli mniejsze.
Wśród pierwszej grupy posiadanie rozwiązań
z zakresu zapewnienia wysokiej dostępności w stopniu umiarkowanym lub wyższym
(w praktyce oznacza to, że 41%+ systemów IT
jest objętych ochroną HA) zadeklarowało 41%
respondentów (niech nikogo nie zmyli zbieżność liczb), natomiast w grupie organizacji
zatrudniających do 250 pracowników odsetek
ten wyniósł już niespełna 32%. Dwa lata temu
liczby te kształtowały się odpowiednio na poziomie 38% oraz 26%, co oznacza zauważalny
wzrost, choć w dużym stopniu jest on skorelowany ze wzrostem poziomu adaptacji środowisk
wirtualnych w badanych organizacjach.
Powodem, dla którego organizacje nie stosują
mechanizmów wysokiej dostępności, jest brak
niezbędnych funduszy. Odpowiedzi takiej udzieliło 51% respondentów, przy czym z problemem
tym w nieco większym stopniu borykają się
mniejsze organizacje (53%) aniżeli duże podmioty (46%). Niestety, od czasu ostatniego raportu
w tej kwestii nic się nie zmieniło. Istotnie zmalała
natomiast liczba osób, które nie widzą potrzeby
wdrażania mechanizmów niezawodnościowych
w swoich środowiskach IT. Dwa lata temu pogląd
taki wyrażał co piąty respondent, teraz już tylko
co dziesiąty. Co ciekawe, dotyczy to wyłącznie
osób wywodzących się z mniejszych organizacji.
Idąc dalej, 9% respondentów na pytanie,
dlaczego nie wdrażają mechanizmów HA,

Inne

zakresie

inwestycje w tym

i tak planowane

z infrastrukturą IT

przyspieszą jedynie

Ewentualne problemy

znaczenia

krytycznego

0%

7%

9%
Zwirtualizowane

aplikacje nie mają

funduszy

Brak niezbędnych

0%
potrzeby

Nie widzimy takiej

wiedzy

/ Brak

dostatecznej

Trudno

powiedzieć

rozwiązań HA lub ochrona ta dostarczana jest
w minimalnym stopniu. W przypadku dużych
podmiotów, zatrudniających powyżej 250 osób,
a więc dysponujących relatywnie większymi
budżetami, odsetek ten wynosi 33%.
W porównaniu z poprzednim badaniem widać
pewną poprawę (43% vs. 40% obecnie), choć
wynik ten trudno uznać za zadowalający. Tym
bardziej że dzięki wirtualizacji wdrożenie
mechanizmów HA w infrastrukturze IT stało się
łatwe, tanie i skuteczne jak nigdy dotąd. Wynik
ten wydaje się tym bardziej zaskakujący, że
w pytaniu o stosowane zabezpieczenia wskazaliśmy dość szeroką definicję systemów wysokiej
dostępności – od prostych klastrów wirtualizacji, a wiec składających się zaledwie z dwóch
węzłów obliczeniowych i współdzielonej
pamięci masowej, przez klastrowe mechanizmy
aplikacyjne, po kompletne systemy odzyskiwania po katastrofie (Disaster Recovery).
Uzyskane dane dają dość ponury obraz stosowania nowoczesnych technologii w instytucjach
publicznych. Z jednej strony mamy dużą liczbę
organizacji, która nadal broni się przed wdrażaniem środowisk wirtualnych, z drugiej zaś
strony organizacje, które chociaż to robią, nie
potrafią w pełni wykorzystać możliwości, jakie
wnosi wirtualizacja do architektury IT. W rezultacie bez narzędzi wysokiej dostępności awaria
pojedynczego fizycznego serwera prowadzi
do niedostępności kilku lub wszystkich usług
świadczonych dla użytkowników końcowych.

27%

23%

31%

53%

46%

>250

51%

<250

9%

26%

28%
Nie

13%

15%
Tak

14%

27%

>250

Razem

13%

<250

Jakie są powody, dla których nie wykorzystują (lub niemal
nie wykorzystują) Państwo mechanizmów High Availability?

62%

59%

Razem

57%

Czy wdrożyli Państwo – bądź
zamierzają wdrożyć
– konwergentną architekturę
IT w swojej organizacji?

40%

małych i średnich
organizacji nie posiada
wdrożonych rozwiązań HA
lub ochrona ta dostarczana
jest w minimalnym stopniu.

odpowiedziało, że zwirtualizowane aplikacje
nie mają dla nich krytycznego znaczenia. To
w pewnym stopniu potwierdza podejście decydentów IT do wirtualizowania mniej krytycznych obszarów IT. Zasadnicze pytanie brzmi:
czy właśnie temu ma służyć wirtualizacja?
Kolejne 7% respondentów czeka na ewentualne problemy z infrastrukturą IT. Wówczas
planowane inwestycje nabiorą tempa, a wtedy
będzie można rozmawiać o przejściu zarządzania IT na wyższy poziom, którego istotnym
elementem będą również narzędzia do wysokiej dostępności. To ciekawe, chciałoby się
rzec, „garażowe” podejście, jest dobrze znane
również wielu małym i średnim firmom.
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Jakie są powody, dla których nie zamierzają Państwo wdrażać
konwergentnej infrastruktury IT?
Razem
<250

10%

10%
zarządu

infrastrukturę IT

inwestycje

w tradycyjną

zrealizowaliśmy

W ostatnim czasie

finansowych

Brak możliwości

uniknąć

którego chcemy

Taka była decyzja

0%

10%

13%

20%

40%

25%

30%
10%

7%

5%

jest vendor lock,

architektury

Skutkiem

wdrożenia takiej

inwestować w usługi

0%

5%
zamierzamy

środowiska IT

Zamiast rozbudowy

możliwości lokalnego

wydajna

jest dostatecznie

– nasza

3%

35%
architektura IT

40%

37%
Brak potrzeby

>250

Na jakim etapie wdrażania i realizacji konwergentnej
architektury IT jest Państwa organizacja?

27%

40%

W tym miejscu warto odnotować, że aż 23%
respondentów wskazało inną odpowiedź na
pytanie o brak mechanizmów HA w organizacji.
Najważniejszym argumentem przeciw wydaje się być brak zrozumienia problematyki IT
oraz brak niezbędnej wiedzy, a w rezultacie
minimalne zainteresowanie tymi kwestiami
ze strony osób zarządzających instytucjami
publicznymi. Problemem sektora publicznego
jest również niedocenianie nowych technologii. Wśród krytycznych głosów pojawiło
się wynikające z doświadczenia przekonanie
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19%
0%
modelu

infrastruktura IT

funkcjonuje w tym

cała) firmowa

Cała (bądź niemal

aplikacje produkcyjne

konwergentne

wspierają już kluczowe

Rozwiązania

wdrożenia

pilotażowego

Jesteśmy na

etapie realizacji

wstępnych analiz

Jesteśmy na etapie

6-12 miesięcy

najbliższych

Inwestycja nastąpi

później niż w ciągu

0%

9%

9%

19%

40%

6%

9%

13%

20%

>250

45%

<250

44%

Razem

o zawodności mechanizmów wysokiej dostępności i samoczynnego przełączania maszyn
wirtualnych między hostami w nieodpowiednich momentach.

Kierunek konwergencja
Konwergencja to dzisiaj jeden z najważniejszych trendów w centrach przetwarzania
danych. W pewnym uproszczeniu chodzi o to,
aby do budowania systemów IT wykorzystywać
ściśle zintegrowane ze sobą komponenty, nawet
jeśli pochodzą one od różnych dostawców.

Stąd ścisła współpraca czołowych producentów serwerów, pamięci masowych i urządzeń
sieciowych, aby zaoferować klientom spójne
i kompletne rozwiązanie. Istotnym elementem
systemu konwergentnego staje się oprogramowanie, bo przecież wiele z tych komponentów
pozostaje „definiowanych programowo”, np.
sieci komputerowe typu SDN.
Co na ten temat myśli administracja publiczna?
Problem w tym, że myśli niewiele, bowiem aż
59% ankietowanych nie posiada dostatecznej
wiedzy, aby odpowiedzieć na pytanie, czy ich
organizacja zamierza wdrożyć kowergentną architekturę IT w swoim centrum danych. Dotyczy
to małych, średnich i największych instytucji.
Niestety, w stosunku do ostatniego badania nic
się w tej materii nie zmieniło.
Oto, co wiemy: raptem 14% zamierza inwestować w rozwiązania konwergentne, a 27% mówi
definitywne: nie! Dlaczego nie? Spośród grupy
osób, które przecząco odpowiedziały na to pytanie, 37% uważa, że obecnie stosowana przez
nie architektura IT jest dostatecznie wydajna.
W przypadku największych organizacji odsetek
ten sięga już 40%. Co ciekawe, 20% mniejszych
organizacji zrealizowało niedawno inwestycje
w tradycyjną infrastrukturę IT, tak więc czas na
myślenie o zmianach przyjdzie dopiero za 5–7
lat. Co dziesiąty ankietowany mówi, że taka
była decyzja kierownictwa. Z kolei 30% ankietowanych za barierę wdrożeń rozwiązań konwergentych uważa brak możliwości finansowych i,
co zaskakujące, odsetek ten jest zauważalnie
wyższy wśród największych organizacji (40%)
aniżeli małych (25%).
Wróćmy jeszcze do grupy osób, które na pytanie
o rozwiązania konwergentne odpowiedziały
twierdząco. Powodów do entuzjazmu nie ma,
bowiem było ich raptem 14%. Z tej grupy tylko
38% organizacji wykorzystuje już architekturę
konwergentną w całej firmowej infrastrukturze IT,
w tym do obsługi kluczowych aplikacji. Pozostali
albo zamierzają wdrażać tego typu systemy (13%
organizacji planuje inwestycje w ciągu 6–12
miesięcy, a kolejnych 6% jest na etapie pilotażu),
albo „są na etapie wstępnych analiz” (44%), co
należy odczytać jako: „zastanawiamy się”.
Rozwiązania konwergentne są pewnego rodzaju
nowością w centrach danych. Biorąc pod uwagę
brak dostatecznej wiedzy na ten temat wśród
decydentów i osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury IT w sektorze publicznym,
nie dziwi brak planów inwestycyjnych w tym zakresie. Dopóki polska administracja publiczna
będzie opierać się nowoczesnym technologiom,
dopóty nie będzie potrafiła korzystać z wnoszonych przez nie benefitów. 

Dell EMC

KOMENTARZ EKSPERCKI

RAFAŁ BRANOWSKI
Dyrektor sprzedaży działu
zamówień publicznych, Dell EMC

Polska administracja publiczna gotowa
na najnowsze technologie?
Sprawne funkcjonowanie instytucji publicznych może bezpośrednio przełożyć się na
warunki działania biznesu oraz wygodę życia
Polaków. Choć administracja zmaga się ze
stereotypem opornej wobec zmian technologicznych i nienadążającej za duchem czasu,
badanie pokazuje pozytywne tendencje w obszarze informatyzacji jednostek publicznych.
Największe organizacje państwowe kryją duży
potencjał i coraz częściej wdrażają technologie, które są dowodem sprawnego planowania
rozwoju infrastruktury i pozwalają im dotrzymać kroku graczom z sektora prywatnego.
Polskie instytucje publiczne chętnie wykorzystują jużrozwiązania do wirtualizacji. 39%
respondentów wskazało na wysoki, bardzo
wysoki lub całkowity poziom wirtualizacji
serwerów fizycznych w swoich organizacjach.
Co więcej, w porównaniu z badaniem z 2015 r.
znacznie spadł odsetek instytucji publicznych,
które nie stosują wirtualizacji lub robią to
w niewielkim stopniu. Wskazuje to na coraz

większą świadomość kierownictwa tych organizacji w obszarze trendów IT.
Nie można jednak pominąć kwestii wymagających poprawy, takich jak: niski stopień
adaptacji chmury obliczeniowej (prawie
w 60% przypadków udział aplikacji działających w modelu chmury w stosunku do ogółu
aplikacji jest minimalny, a w 18% niski),
stosowanie rozwiązań wysokiej dostępności
HA (40% spośród mniejszych instytucji nie
wdrożyło żadnych rozwiązań tego typu lub
wprowadziło je w stopniu minimalnym) czy
zastosowanie architektury konwergentnej
(jedynie 14% ankietowanych zamierza inwestować w platformy tego typu). Obawy budzi
również zarządzanie zbiorami danych – ponad
połowa instytucji (53%) nie posiada hurtowni
danych i nie planuje stworzenia takich baz.
Usprawiedliwieniem mogą być tutaj oczywiste ograniczenia budżetowe, a także prawne
(stawiające bardziej rygorystyczne wymagania
w sferze ochrony danych).

Ostatnie cyberataki na systemy informatyczne organizacji rządowych i prywatnych
na całym świecie znalazły swoje odzwierciedlenie w budżetowych planach polskich
instytucji publicznych. Dostrzeżono potrzebę inwestowania w bezpieczeństwo
IT – 63% małych i średnich jednostek oraz
56% dużych i bardzo dużych podniosło ten
problem w badaniu. Wykorzystanie przez
grupy przestępcze złośliwego oprogramowania może mieć dla organizacji druzgocące skutki nie tylko w postaci utraty
danych, ale również zaufania obywateli
do danej instytucji. Nowe technologie są
wciąż wyzwaniem dla sektora publicznego,
jednak ich rozsądne wykorzystanie pozwoli
na sprawniejszą organizację pracy oraz
efektywne zarządzanie projektami czy przechowywanie danych zgodne z wymaganymi
procedurami. Dell EMC stara się w tym
pomóc, stale wspierając swoich partnerów,
a także edukując klientów i dystrybutorów.

WYDAJNOŚĆ DOSTARCZANIA PROCESÓW I USŁUG

Elastyczna
infrastruktura
(nie zawsze) na żądanie

W sektorze prywatnym wskaźnikiem skuteczności
działu IT jest możliwość szybkiego reagowania na
zmieniające się otoczenie biznesowe. Jak sprawna
w dostarczaniu usług i zasobów IT jest administracja
publiczna? Ile organizacji posiada na tyle elastyczne
środowisko IT, aby udostępniać zasoby produkcyjne
na żądanie lub w czasie nieprzekraczającym
kilku dni roboczych?
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Razem

3%

3%
tygodni

3%

Poniżej 2

miesięcy

Od dwóch

tygodni do 3

3%

13%

9%

13%
8%
miesięcy

Od 3 do 6

miesięcy

Od 6 do 12

miesięcy

Od 12 do 24

miesięcy

Powyżej 24

Ile w przybliżeniu średnio czasu zajmuje w Państwa organizacji
typowy proces pozyskiwania i udostępniania użytkownikom
biznesowym elementów infrastruktury i innych zasobów
produkcyjnych – począwszy od powstania potrzeby, przez
określenie wymagań, przeprowadzenie niezbędnych procedur
i postępowań przetargowych, po ewentualny zakup i udostępnienie?
Razem
<250

Poniżej
miesiąca

8%

15%

13%

Posiadamy elastyczne
środowisko IT, umożliwiające
udostępnianie większości
zasobów produkcyjnych
na żądanie lub w czasie nie
przekraczającym kilku dni
roboczych

sposób odpowiadało odpowiednio 38% oraz
17% respondentów.
Mniejsze organizacje potrafią szybciej reagować
na pojawiające się potrzeby. 16% respondentów
z tej grupy twierdzi, że na pełne wdrożenie nowej
aplikacji potrzebuje mniej niż 3 miesiące. Dla
porównania w grupie dużych organizacji, a więc

Od 1 do 3
miesięcy

Od 3 do 6
miesięcy

Od 6 do 12
miesięcy

Powyżej 12
miesięcy

0%

10%

6%

5%

8%

7%

15%

10%

12%

44%

33%
37%

28%

24%

>250

Wytwarzanie oprogramowania
wymaga czasu…
Biorący udział w badaniu respondenci zostali
zapytani o czas trwania typowego procesu
tworzenia i testowania nowej aplikacji kluczowej – począwszy od powstania potrzeby,
poprzez określenie wymagań jej docelowych
użytkowników, przeprowadzenie niezbędnych
prawem procedur i postępowań przetargowych,
aż po napisanie, przetestowanie i wdrożenie
gotowej aplikacji w środowisku produkcyjnym.
Najwięcej wskazań padło kolejno na odpowiedzi, według których proces ten trwa od roku
do dwóch lat (40%) bądź powyżej 24 miesięcy
(18%). To dane zbliżone do odnotowanych
w poprzednim badaniu, w którym w taki sam

10%

15%

21%

32%

40%
13%

21%

18%

>250

24%

54%

<250

25%

Na przestrzeni lat sposób funkcjonowania działów
informatyki poddany był silnej ewolucji – od
zespołów zajmujących się utrzymaniem serwerów
i oprogramowania po wydzielone jednostki skupione na dostarczaniu usług klientom końcowym
i zapewnieniu ciągłości procesów w organizacji.
Wyniki badania przedstawione w poprzednim
rozdziale nie pozostawiają złudzeń. Administracja publiczna ma problem z adaptacją nowoczesnych rozwiązań informatycznych. To nie jedyny
problem, z jakim zmaga się „budżetówka”.
Wydaje się, że wiele można poprawić po stronie
zarządczej, prowadząc działania mające na celu
skrócenie czasu tworzenia nowych aplikacji
oraz dostarczania infrastruktury IT dla środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych. Cele te można osiągnąć poprzez uporządkowanie procesów.
Zejdźmy poziom niżej. Problemy spotykane
w administracji publicznej bywają nierzadko
różne od tych, z którymi zmaga się sektor
prywatny. Ograniczenia budżetowe, brak zrozumienia kwestii IT przez osoby zarządzające
instytucjami publicznymi (inaczej zdefiniowany
niż w biznesie cel działania), konieczność stosowania procedur przetargowych oraz uwzględnienia regulacji związanych z ochroną danych
osobowych to tylko niektóre z nich. Gdy dodamy
do tego uwarunkowania płacowe, przekładające
się na trudności z pozyskiwaniem kadr (specjalistów i menedżerów), uzyskamy odpowiedź na
pytanie, dlaczego nierzadko gigantyczne środki
na informatyzację jednostek publicznych nie
przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Jak długo trwa w Państwa organizacji typowy proces
tworzenia i testowania nowej aplikacji kluczowej – począwszy
od powstania potrzeby, poprzez określenie wymagań
użytkowników, przeprowadzenie niezbędnych procedur
i postępowań przetargowych, po napisanie, przetestowanie
i wdrożenie aplikacji?

czerwiec 2017
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69%

Razem
<250
>250

nowej aplikacji
kluczowej trwa od roku
do dwóch lat (40%)
bądź powyżej
24 miesięcy (18%).

8%
katalog usług IT

4%

1%
samoobsługowy

kompletny

Posiadamy

5%
Development

w części Test &

samoobsługowy

usług IT, jest on

Posiadamy katalog

samoobsługowy

jest on jednak

usług IT, nie

4%

tworzenia i testowania

Posiadamy katalog

etapie wdrożenia

katalogu usług IT

Jesteśmy na

jego stworzenia

i nie planujemy

Nie posiadamy

katalogu usług IT

Typowy proces

3%

11%

17%
10%

15%

14%

28%

49%

62%

Czy posiadacie Państwo samoobsługowy
katalog usług IT dla pracowników?

zatrudniających powyżej 250 pracowników,
podobne przekonanie wyraża już tylko 6% ankietowanych. W dużych instytucjach standardowy
proces tworzenia kluczowych aplikacji najczęściej trwa od roku do dwóch lat. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 54% respondentów z tej grupy.
Z czego to wynika? Z całą pewnością tworzone
i wdrażane w dużych organizacjach rozwiązania
cechują się większym stopniem złożoności.
Nierzadko zadania te bywają bardziej sformalizowane i objęte szerszymi procesami wytwarzania
oprogramowania niż w małych urzędach.

… tak samo jak
dostarczanie zasobów IT
Wytwarzanie oprogramowania to proces, który
może być realizowany wewnątrz organizacji lub
zlecany zewnętrznym podmiotom. W końcu aplikacje dostarczane są do środowiska produkcyjnego. Wiele osób nadal uważa za naturalne, że
pozyskanie i udostępnienie elementów infrastruktury IT pod nowe projekty wymaga czasu.
Nowoczesne technologie, przede wszystkim
wirtualizacja i chmury prywatne, umożliwiają
dostarczanie potrzebnych zasobów infrastruktury „od ręki”. Problem w tym, że zaledwie 13%
organizacji posiada elastyczne środowisko IT,
zdolne do udostępnienia większości zasobów
produkcyjnych na żądanie lub w czasie nieprzekraczającym kilku dni roboczych. Co ciekawe,
w większym stopniu dotyczy to mniejszych urzę-
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dów (15%) aniżeli dużych (8%), co prawdopodobnie wynika ze skali prowadzonych projektów.
Drobne aplikacje wdrażane w lokalnych urzędach
wymagają zasobów, które można alokować ad
hoc, korzystając zaledwie z niewielkiego klastra
wirtualizacji, podczas gdy projekty prowadzone
przez największe instytucje publiczne nierzadko związane są z budową od podstaw nowego
centrum przetwarzania danych.
Powyższe liczby ukazują niezbyt pozytywny obraz infrastruktury IT posiadanej przez podmioty
administracji publicznej. Skoro instytucje nie
są w stanie alokować potrzebnych zasobów
na żądanie, to jaki jest średni czas pozyskania
tego typu zasobów, począwszy od zaistnienia
potrzeby i określenia wymagań, poprzez przeprocesowanie zamówienia publicznego, aż po zakup
i udostępnienie kompletnego systemu użytkownikom końcowym? 44% dużych organizacji
potrzebuje od 6 do 12 miesięcy, aby dostarczyć
potrzebną infrastrukturę IT do konkretnego
projektu, a kolejnym 28% instytucji zajmuje
to jeszcze więcej czasu, bo powyżej roku. To
wynik gorszy niż dwa lata temu, gdy takiej samej
odpowiedzi udzieliło odpowiednio 38% i 22%
respondentów. Tak długi czas dostarczania zasobów można zrzucić na barki skomplikowanych
procedur przetargowych, konieczności budżetowania środków czy w końcu braku decyzyjności
i niestabilności otoczenia politycznego.

Katalog usług IT
Większość polskich organizacji sektora publicznego (62%) nie ma wdrożonego katalogu usługi
IT. Z perspektywy dwóch ostatnich lat stan ten
istotnie się poprawił. W poprzednim badaniu
podaliśmy bowiem, że aż 3/4 instytucji publicznych nie definiuje ani nie modeluje procesów
i sposobów świadczenia usług IT na rzecz
odbiorców końcowych.
Wróćmy jednak do tegorocznego badania. 25%
instytucji publicznych posiada katalog usług IT,
a kolejne 14% ankietowanych organizacji jest na
etapie jego wdrożenia. Problem w tym, że raptem
w 4% przypadków katalog ten jest kompletny
i w pełni samoobsługowy, a zatem odbiorcy końcowi mogą samodzielnie zamawiać różne usługi
i zasoby IT. W kolejnych 4% organizacji samoobsługa ta dotyczy tylko wybranego obszaru, a mianowicie Test & Development. W pozostałych
17% przypadków o żadnej automatyzacji nie ma
mowy, więc taki katalog to po prostu zbiór dokumentów opisujących sposób i warunki dostarczania zasobów IT użytkownikom końcowym.
Co zrozumiałe, posiadanie katalogu IT koreluje
z wielkością organizacji. Śmiało można przyjąć,
że działy IT dużych instytucji cechuje wyższa

Dell EMC

KOMENTARZ EKSPERCKI

Bezobsługowy automatyczny system backupu

W ostatnich latach systemy wykonywania kopii zapasowych
przyzwyczaiły nas do wydajności oraz bezpieczeństwa. Prędkość backupu na poziomie 20 TB/h jest już codziennością.
Jednocześnie rozwiązania takie jak Dell EMC Data Domain zawdzięczają swój gigantyczny udział w rynku (60%) gwarancji
odtworzenia. Administrator może mieć pewność, że w razie
awarii szybko odzyska dane.
Co może nas więc zaskoczyć w obszarze
zabezpieczania danych?
Wyobraźmy sobie, że w naszej infrastrukturze pojawiło się nowe środowisko wirtualne
z bazą danych i systemem plików: kilka maszyn
wirtualnych. Nie do końca wiemy, kto i kiedy je
uruchomił. Nie ma to dla nas jednak znaczenia. System backupu natychmiast rozpoznaje
nową infrastrukturę. Sam zakwalifikował ją
jako środowisko krytyczne i od razu wdrożył
odpowiednią politykę zabezpieczania z największą możliwą częstotliwością wykonywania kopii
zapasowych. Wychodząc z pracy, administrator
otrzymuje raport, z którego dowiaduje się, że
danego dnia maszyn krytycznych było np. o pięć
więcej i wszystkie były zabezpieczane co godzinę w dwóch różnych ośrodkach.
Inny przykład. Gdy grupa deweloperska
usuwa środowisko, w którym testowała
nową wersję aplikacji, naturalną reakcją
klasycznego systemu backupu jest wyświetlenie komunikatu o błędzie: „nie wykryto
grupy maszyn wirtualnych, które miały
zostać zbackupowane”. Takie błędy są irracjonalne iprzeszkadzają w codziennej pracy.
Jednak administratorów bardziej zaboli
obniżenie SLA i gorsza ocena ich pracy.
Po wdrożeniu nowoczesnego rozwiązania
nic takiego się nie dzieje. System backupu
natychmiast po usunięciu środowiska wie,
że go nie ma. Dlatego po prostu przestaje

wykonywać jego kopie zapasowe. Oczywiście dalej możemy usunięte środowisko
odtworzyć, gdyż dotychczasowe backupy
są przechowywane w tylu lokalizacjach, ile
potrzeba, i tyle czasu, ile potrzeba.
Brzmi jak science fiction? Nic z tych rzeczy. Dla nowoczesnych systemów backupu
(np. Dell EMC Avamar) to standardowa
funkcjonalność. Pozostaje jedynie pytanie:
czy w takim podejściu jest jeszcze miejsce
dla administratora backupu? Czy jest on
nadal potrzebny?
To pytanie należy jednak zadać inaczej. Czy
administrator backupu na pewno chce śledzić
z wytężoną uwagą zmiany w infrastrukturze?
Czy chce aktualizować polityki backupu po
każdej utworzonej lub usuniętej maszynie
wirtualnej? To niewykonalne, bez względu na
to, czy nasza infrastruktura jest zmieniana
przez jedną osobę czy kilkadziesiąt osób.
Rola administratora backupu staje się
bardziej biznesowa. Definiuje on politykę
bezpieczeństwa firmy, determinuje, która
część infrastruktury jest krytyczna, która
produkcyjna i która ma znaczenie testowe.
Nowoczesne rozwiązanie backupowe będzie
wiedziało, jak ma zareagować na nowo
powstałą infrastrukturę: jak często zabezpieczać nowe maszyny wirtualne, jak długo
przechowywać kopie zapasowe, czy i jaką
zastosować politykę Disaster Recovery itd.

DANIEL OLKOWSKI
Solution Architect,
Dell EMC

Zmierzamy z jednej strony w kierunku
prostoty rozwiązań, a z drugiej strony ku
IT jako usłudze biznesowej. Ta biznesowa
część systemu backupu wymusza jeszcze
inne aspekty, takie jak rozliczanie departamentów ze zużytych zasobów rozwiązania backupowego, możliwość podziału
i współdzielenia zasobów data protection
między wieloma organizacjami przy zachowaniu bezpieczeństwa itp. To nowe zadania
stawiane administratorom backupu. By móc
je zrealizować, potrzebują nowoczesnych
narzędzi – takich jak dostarczane przez Dell
EMC rozwiązania Avamar czy Data Domain.
Praktyka pokazuje, że walkę konkurencyjną
wygrywają rozwiązania bezobsługowe. Tak
było w Stanach Zjednoczonych w przypadku
samochodów i montowanych w nich skrzyń
biegów. Wygrały przekładnie automatyczne,
mimo wyższej ceny. Wydaje się, że systemy
backupu weszły w kolejny etap walki o klientów. Dla administratorów jest to szansa, by
udźwignąć coraz więcej obowiązków.
Administratorzy muszą ocenić, które
rozwiązania rzeczywiście dają im pełen
„automat”, przy zachowaniu… gwarancji
odtworzenia. Pamiętajmy, że rozwiązanie
backupowe – choćby najszybsze, choćby
w pełni bezobsługowe – jest nic niewarte,
jeśli nie mamy stuprocentowej pewności
odtworzenia.
czerwiec 2017
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29%

0%

1%

Nie posiadamy opisanych
i sformalizowanych
parametrów
zagwarantowania
jakości usług IT i nie
zamierzamy ich wdrażać
w przewidywalnej
przyszłości

Poniżej miesiąca

Nie posiadamy opisanych
i sformalizowanych
parametrów
zagwarantowania
jakości usług IT, ale
będziemy je wdrażać

Trudno powiedzieć
/ brak dostatecznej
wiedzy w tym temacie

Część procesów
naszej instytucji
jest opisana oraz
sparametryzowana

1%

15%

24%

21%

17%

18%

15%

10%

dojrzałość niż ich odpowiedników w mniejszych
podmiotach. W tym ujęciu brak katalogu usług
IT deklaruje mniej niż co drugi reprezentant dużych organizacji (49%). W przypadku instytucji
zatrudniających poniżej 250 osób wskaźnik ten
wynosi już 69%.

Administracja
porządkuje procesy
W badaniu zapytaliśmy respondentów również
o to, czy w zakresie udostępniania elementów
infrastruktury użytkownikom wewnętrznym zdefiniowane są i egzekwowane takie parametry, jak:
dostępność, niezawodność, czas reakcji na zgłoszenia albo inne mierzalne metryki, umożliwiające
określenie jakości świadczonych usług IT.
38% dużych instytucji i 29% podmiotów sklasyfikowanych jako małe i średnie posiada częściowo zdefiniowane procesy oraz parametry
opisujące jakość ich dostarczania. Tych, które
skatalogowały pełny zakres oferowanych usług
informatycznych, jest już zdecydowanie mniej,
bo odpowiednio 10% i raptem 3%.
Na przeciwległym biegunie mamy aż co czwartą
organizację (dokładnie 24%), która nie ma
sformalizowanych parametrów gwarantowania
jakości usług IT, a co gorsza, w przewidywalnej
przyszłości wcale nie zamierza podejmować
w tym kierunku żadnych kroków. Budujący
może być fakt, że 18% instytucji planuje jednak
opisać i egzekwować mierzalne parametry pozwalające określić jakość dostarczanych usług
IT. To dobry prognostyk. Porównując wyniki
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badania z tymi sprzed dwóch lat, można potwierdzić, że administracja publiczna prowadzi
prace nad uporządkowaniem procesów i jakości
dostarczania usług IT, a większość z nich przynosi widoczne rezultaty. Dwa lata temu podjęcie
prac nad sformalizowaniem jakości świadczonych usług IT deklarowało 14% respondentów.

Zaobserwowane tendencje

3%

Posiadamy w pełni
zdefiniowane procesy
(ITIL) oraz parametry
opisujące jakość ich
dostarczania

5%

32%

>250

21%

<250

19%

29%

Razem

38%

Czy w przypadku udostępniania elementów infrastruktury
użytkownikom wewnętrznym w Państwa organizacji definiowane są
i egzekwowane takie parametry, jak np. dostępność, niezawodność,
czas reakcji na zgłoszenia albo inne mierzalne parametry
umożliwiające określenie jakości świadczonych usług IT?

Zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie zależy stricte od posiadanej
infrastruktury IT. Dojrzałość technologiczna
polskiego sektora publicznego, której stan
przedstawiliśmy w poprzednim rozdziale
raportu, ściśle rzutuje na szybkość dostarczania
infrastruktury dla nowych aplikacji. W badaniu
wyraźnie da się zauważyć korelację między
posiadaniem (lub brakiem) zwirtualizowanych
zasobów a sprawnością udostępniania infrastruktury pod prowadzone projekty.
Respondenci deklarujący posiadanie elastycznego środowiska IT, a więc umożliwiającego
dostarczenie potrzebnych zasobów IT na żądanie
lub w czasie nieprzekraczającym kilku dni,
częściej mieli wysoki bądź bardzo wysoki udział
zwirtualizowancyh elementów infrastruktury IT
niż organizacje, które takiego środowiska nie
mają. Z drugiej zaś strony badani, którzy wskazywali, że typowy proces udostępniania zasobów
IT trwa u nich dłużej niż rok, jednocześnie często
deklarowali całkowity brak stosowania mechanizmów wirtualizacji lub wirtualizację posiadanej
infrastruktury na niewielkim poziomie.
To zrozumiałe, gdyż elastyczność środowisk
wirtualnych i rozwiązań konwergentnych, a także
budowanych na ich fundamentach chmur prywatnych i hybrydowych pozwala szybko alokować
(i zwalniać) potrzebne zasoby pod nowe projekty,
bez konieczności przeprowadzania niezbędnych
procedur i postępowań przetargowych oraz zakupu
sprzętu i oprogramowania. To zresztą jedna z przesłanek do budowy klastrów wirtualizacji, które
pozwalają szybko dostarczać pamięć obliczeniową,
przestrzeń dyskową i oprogramowanie na żądanie.
Dłuższy czas trwania procesów dostarczania
aplikacji i infrastruktury w największych urzędach
i instytucjach publicznych wynika prawdopodobnie ze skali prowadzonych projektów. Na szczęście
wiele z nich zamierza optymalizować swoje działania – bądź już to robi – poprzez parametryzację
i gwarantowanie jakości usług. Odwrotnie rzecz
ma się w mniejszych organizacjach. Tam dostarczanie nowych aplikacji i zasobów odbywa się na
tyle szybko, że zainteresowanie katalogami usług
czy parametryzacją ich jakości jest wyraźnie mniejsze niż wśród jednostek o większej skali działania
i bardziej rozbudowanej infrastrukturze IT. 
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Dane dostępne i otwarte
Może się wydawać, że zarządzanie wielkimi zbiorami
danych to chleb powszedni administracji publicznej.
W rzeczywistości okazuje się, że tylko 17% organizacji
posiada lub planuje wdrożyć hurtownie danych
i systemy Big Data. Z tej grupy raptem 32% instytucji
wykorzystuje tego typu rozwiązania do obsługi
kluczowych procesów.

„Wielkie dane wykorzystywane w niewielkim
stopniu” – tak brzmiał nagłówek, którym
w poprzednim raporcie rozpoczynaliśmy sekcję
poświęconą hurtowniom danych. Wyniki uzyskane w tegorocznym badaniu mogą mieć podobny wydźwięk, choć zauważalnie bo z 62%
do 53% zmalała liczba organizacji, które nie
mają hurtowni danych i, co gorsza, nawet
nie planują wdrożenia takiego rozwiązania
u siebie. Jednocześnie z 20% do 30% wzrosła
liczba osób, które nie udzieliły odpowiedzi na
pytanie o sposób przetwarzania dużych zbio-

rów danych, zasłaniając się brakiem dostatecznej wiedzy.
Wśród urzędów i instytucji, które mają lub
zamierzają wdrożyć hurtownie danych i rozwiązania Big Data, przeważają organizacje zatrudniające więcej niż 249 pracowników: 23%.
To rezultat podobny do tego sprzed dwóch lat.

Duże organizacje mają
hurtownie danych…
Wśród organizacji, które odniosły się pozytywnie do powyższej kwestii, 32% wykorzystuje
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20%

44%
w naszej instytucji

danych wspierają

kluczowe procesy

44%
14%

17%

Nie

Inne

Tak

0%

7%

5%
0%

2%

2%

Po przedstawieniu
propozycji
wdrożenia zarząd
bądź inna jednostka
decyzyjna podjęła
taką decyzję

6%
0%

Nie posiadamy
dostatecznej wiedzy
na temat

2%

14%
Mamy inne
priorytetowe
obszary działania
wymagające
nakładów
inwestycyjnych

Brak możliwości
finansowych

23%

41%
22%
12%

19%

17%

41%
Brak potrzeby – tego
typu rozwiązania
nie niosą dla
nas dostatecznej
wartości
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Trudno powiedzieć
/ Brak dostatecznej
wiedzy

Rozwiązania Big

Data i hurtownie

>250

33%

>250

<250

28%

<250

30%

Razem

58%

Czy w swojej instytucji
posiadają Państwo wdrożone
– bądź zamierzają wdrożyć
– hurtownie danych
i rozwiązania klasy Big Data?

Razem

57%

53%

Jakie są powody, z racji na które nie zamierzają Państwo wdrażać
hurtowni danych i rozwiązań Big Data?

Wyraźna większość podmiotów publicznych nie
wykorzystuje hurtowni danych i systemów Big
Data ani nie planuje tego robić w dającej się
przewidzieć przyszłości. Powodów jest kilka,
choć przekornie to nie ograniczenia finansowe,
a brak zdefiniowanych potrzeb wymieniany był
przez respondentów na pierwszym miejscu.
W ten sposób odpowiedziało 53% ankietowanych, choć w grupie dużych organizacji było już
ich tylko 41%. Inaczej mówiąc: ankietowani nie
wierzą, że tego typu rozwiązania mogą przynieść dostateczną wartość dla ich organizacji.
Z kolei liczba osób powołujących się na brak
możliwości finansowych okazała się znacznie
niższa, niż się wydaje, i wyniosła 17%. Ograniczony budżet znacznie częściej dotyka małych
i średnich organizacji (19%) niż dużych (12%).
Z kolei przedstawiciele instytucji zatrudniających powyżej 250 osób zauważalnie częściej
(41%) wskazywali na inne priorytetowe obsza-

53%

32%

33%
w naszej instytucji

wspierają wybrane

niekrytyczne procesy

i hurtownie danych

Rozwiązania Big Data

0%
pilotażowego

wdrożenia

Jesteśmy na

etapie realizacji

wstępnych analiz

0%
miesięcy

Jesteśmy na etapie

0%
najbliższych 6-12

0%
Inwestycja nastąpi

później niż w ciągu

systemy przetwarzania dużych zbiorów danych
do obsługi kluczowych procesów w organizacji,
a kolejne 32% co prawda również ma hurtownie
danych i systemy Big Data, ale używa ich do obsługi mniej ważnych procesów. To oznacza, że
łącznie z tego typu rozwiązań aktywnie korzysta
dziś 64% organizacji, a pozostałe 36% jest na
etapie wstępnych analiz (26%) lub realizacji
wdrożenia pilotażowego (11%).
Dziwić może fakt, że tak złożone i kosztowne
systemy, o których mowa w raporcie, często
wykorzystywane są do obsługi niekrytycznych
procesów w organizacji. Podejście to charakteryzuje częściej małe i średnie organizacje.
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W przypadku największych instytucji, zatrudniających ponad 250 osób, wskaźnik ten wynosi
również ok. 30–33%, ale jednocześnie aż 44%
respondentów wywodzących się z tej grupy deklaruje, że używa rozwiązań Big Data i hurtowni
danych do wsparcia procesów o kluczowym
charakterze.

… mniejsze ich nie potrzebują

11%

20%

22%

26%

>250

30%

<250

32%

Razem

30%

Na jakim etapie wdrażania i realizacji hurtowni danych
i rozwiązań Big Data jest Państwa organizacja?
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ry działania wymagające nakładów inwestycyjnych. Jakich? Tego już nie dopowiedziano.
Wśród pozostałych odpowiedzi ankietowani
wskazywali brak poparcia ze strony osób
decyzyjnych, ale także nieadekwatność tej
klasy rozwiązań do skali działalności (zbyt
mała jednostka). Rozumiemy. Nie zawsze
tego typu systemy są konieczne.
Nasi ankietowani zwrócili uwagę na jeszcze
jeden aspekt tego zagadnienia. Wiele instytucji
publicznych korzysta z rozwiązań zintegrowanych przeznaczonych do wykonywania operacji
transakcyjnych i analitycznych jednocześnie.
Takie quasi-hurtownie danych są dużo tańsze
we wdrożeniu, a w wielu przypadkach w pełni
zaspokajają potrzebę pracy z dużymi zbiorami
danych w różnej wielkości organizacjach.

Jak organizacje wykorzystują
wielkie zbiory danych?
W kontekście tematu rozdziału zasadnicze pytanie brzmi: w jaki sposób organizacje publiczne
wykorzystują zbierane przez siebie dane? Które
z wymienionych w ankiecie obszarów wykorzystania hurtowni danych i rozwiązań Big Data są
interesujące w kontekście prowadzonej przez
instytucje publiczne działalności?
Podatki trzeba płacić, a zadaniem urzędów,
i to nie tylko administracji skarbowej, jest ich
ściąganie. Zwiększenie skuteczności ściągania podatków i innych danin publicznych jako
jeden z dwóch najważniejszych obszarów
wykorzystywania hurtowni danych i rozwiązań Big Data wskazało 17% respondentów.
Drugim obszarem, na który padła taka sama
liczba odpowiedzi, okazały się kwestie zwią-

zane z poprawą poziomu bezpieczeństwa
infrastruktury IT.
Niewiele mniej, bo 16% organizacji wykorzystuje hurtownie danych do rozwijania koncepcji otwartych danych na rzecz interesariuszy: obywateli, biznesu czy administracji.
To szczytna idea, która właściwie rozumiana
może napędzać rozwój kraju. Tym bardziej że
sektor publiczny zbiera i przetwarza ogromną liczbę danych, pochodzących z różnego
rodzaju rejestrów, ewidencji, archiwów, które
z powodzeniem mogą być wykorzystywane do
dalszej komercyjnej i niekomercyjnej eksploatacji, stanowiąc wartość dodaną w produktach i usługach.
Pozostałe zastosowania hurtowni danych
ściśle zależą od tego, jakie zadania realizuje konkretna instytucja publiczna. Dane
te należy więc odczytywać przez pryzmat
ankietowanej grupy osób, reprezentujących
przekrój polskiej administracji publicznej. W gronie posiadaczy hurtowni danych
i systemów Big Data znalazły się podmioty
wykorzystujące tego typu rozwiązania do
zarządzania mobilnością (transport publiczny, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów,
płynność ruchu drogowego), zarządzania
zasobami (nieruchomościami, infrastrukturą) oraz zarządzania i optymalizacją
funkcjonowania jednostek użyteczności
publicznej (wodociągi i kanalizacja, energetyka, gospodarka odpadami). W wielu
przypadkach hurtownie danych stosowane
są w celach statystycznych oraz przechowywania i udostępniania danych w formie
cyfrowej. 

Które z wymienionych poniższych obszarów wykorzystania hurtowni danych i rozwiązań Big Data są dla
Państwa interesujące w kontekście prowadzonej działalności?
Razem

0%

9%

czerwiec 2017

Inne
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otwartych danych na
rzecz interesariuszy:
obywateli, biznesu,
administracji itd.
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0%
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użyteczności publicznej
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gospodarka odpadami itd.)

Prewencja
i przewidywanie
zagrożeń w obszarze
bezpieczeństwa
publicznego

Zarządzanie mobilnością
(transport publiczny,
bezpieczeństwo pieszych
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publicznych

>250
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7%

4%
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20%

17%
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<250
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Dokąd zmierza polska
administracja publiczna?
Szeroko rozumiane bezpieczeństwo IT, a więc
oprogramowanie antywirusowe, rozwiązania do
zarządzania tożsamością i mechanizmy SSO, firewalle
i VPN oraz systemy SIEM to obszary, w które
instytucje publiczne będą szczególnie inwestować
w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Na kolejnych
miejscach uplasowały się oprogramowanie użytkowe
oraz rozwój technologii stosowanych w centrach
przetwarzania danych.
Na kwestie związane z koniecznością inwestycji
w bezpieczeństwo uwagę częściej zwracają
małe i średnie organizacje (63%) aniżeli jednostki duże i bardzo duże (56%). Być może jest
to pokłosie wcześniejszych inwestycji oraz relatywnie większych nakładów na systemy zabezpieczeń, jakimi dysponują większe podmioty.
Wróćmy jeszcze do wcześniej poruszanych kwestii. Ostatni atak robaka WannaCry, który przyniósł olbrzymie straty na całym świecie, powinien
być dla wielu decydentów przypomnieniem, że
poza systemami zabezpieczeń stosowanymi na
poziomie ogólnym z infrastruktury organizacji
należy wycofać przestrzały sprzęt komputerowy.
Drugim obszarem ICT, na który organizacje administracji publicznej (47%) planują wydać spore
pieniądze w najbliższych kilkunastu miesiącach, są
aplikacje użytkowe, a więc ERP i CRM, systemy elektronicznego obiegu dokumentów oraz inne oprogramowanie biznesowe. W tej kategorii uwzględniono
wszystkie wydatki związane z rozwijaniem, wymianą lub aktualizacją tej klasy systemów.
Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się
sprawy związane z modernizacją lub wymianą
posiadanej infrastruktury IT. 40% respondentów
wskazało, że w najbliższej przyszłości dokona
inwestycji w sprzęt komputerowy i rozwiązania
centrów danych, a więc serwery, stacje robocze, systemy zdalnego dostępu do zasobów
i instalacje sieciowe (w tym RFID), urządzenia
bezprzewodowe i sieci Wi-Fi. Konieczność inwe-
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stycji w ten obszar wyraźnie częściej dostrzegają
mniejsze organizacje (43%) aniżeli większe
podmioty administracji publicznej (33%). Mniej
więcej po równo rozkładają się głosy dotyczące
modernizacji systemów przechowywania. W rozwiązania pamięci masowych SAN/NAS zamierza
zainwestować w ciągu najbliższego 1,5 roku aż
40% organizacji, niezależnie od wielkości.
Infrastruktura IT wymaga solidnych fundamentów.
Nic dziwnego zatem, że aż 29% ankietowanych
podmiotów planuje rozbudowę, modernizację czy
konsolidację centrum danych, przy czym istotnie
większe zainteresowanie inwestycjami w tym obszarze wykazują jednostki zatrudniające powyżej
250 osób (44% vs. 21% w przypadku małych organizacji). Wiele z nich zamierza również mocniej
wykorzystywać zalety chmur obliczeniowych. 31%
dużych instytucji zamierza przeznaczyć pieniądze
na budowę lub integrację systemów opierających się na chmurach publicznych, prywatnych
i hybrydowych. To dość szeroka kategoria, która
nie mówi dokładnie, na czym mają polegać te
rozwiązania, choć sam wynik badania daje nam
jasny przekaz, że administracja publiczna coraz
bardziej otwiera się na technologie chmurowe.
A co z wirtualizacją? To nadal temat numer 1
wśród większych organizacji. 41% respondentów wywodzących się z tej grupy deklaruje dalsze inwestycje w wirtualizację stacji roboczych,
serwerów, sieci, a nawet całych centrów danych.
To dobry prognostyk na przyszłość, bowiem
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o ile w temacie wirtualizacji fizycznych serwerów
powiedziano i zrobiono już niemal wszystko,
o tyle wiele innych obszarów nadal wydaje się
nieodkrytych. Mowa tutaj choćby o środowisku
wirtualnych desktopów, które wprowadzają
na nowy, wyższy poziom sposób zarządzania
stacjami roboczymi i mogą stać się remedium na
problemy z przestarzałym sprzętem biurowym.
Wśród pozostałych odpowiedzi dominowały te
związane z inwestycjami w obszarze systemów
zarządzania treścią, w tym różnego rodzaju
portalami i intranetem (31%). Dla porównania
prace nad obszarem zarządzania danymi i analityką biznesową, a wiec hurtowniami danych
i Big Data, o czym szerzej piszemy w raporcie,
przewiduje raptem co piąta ankietowana osoba
(20%). Wyraźnie więcej potrzeb w tym zakresie
mają duże organizacje (28%) niż małe i średnie
podmioty (15%).
Bardziej niepokojący może być fakt, że zaledwie
co 10. organizacja zamierza wdrażać technologie z zakresu ochrony przed katastrofą (Disaster
Recovery) oraz zapewnienia ciągłości biznesowej (Business Continuity). Powodem mogą być
ograniczone środki finansowe, które instytucje
zamierzają przeznaczyć na inne projekty IT.
Brak potrzeb należy raczej zrzucić na karb
niewielkiego przekonania decydentów o tym,
że mniejsze instytucje rzeczywiście potrzebują
rozwiązań tej klasy.
Marginalne zainteresowaniem ze strony administracji publicznej można zauważyć w takich
obszarach jak konsumeryzacja IT (rozwiązania
społecznościowe, lojalnościowe, grywalizacja)
czy rozwijanie metodyk zarządczych (DevOps,
SCRUM, Agile, SOA, Prince). To prawdopodobnie pokłosie braku potrzeby obecności w mediach społecznościowych i budowania zespołów programistycznych wewnątrz organizacji.
Bardziej zaskakujący może wydawać się jednak
fakt niewielkiego zainteresowania systemami
do zarządzania flotą urządzeń mobilnych (8%).
Wraz z rosnącą liczbą wykorzystywanych służbowo smartfonów i tabletów konieczne wydaje
się wdrożenie narzędzi do centralnego zarządzania, konfigurowania i ochrony przetwarzanych w nich danych.
Ustabilizowaną pozycję w administracji publicznej ma natomiast oprogramowanie Open Source. W tego typu rozwiązania, w tym systemy
dostarczane komercyjnie i budowane po stronie
organizacji, zamierza inwestować średnio 11%
organizacji. Z kolei superkomputery (HPC)
pozostają domeną największych instytucji
publicznych i zazwyczaj wykorzystywane są do
świadczenia centralnych usług IT dla większej
grupy podmiotów. 

W które obszary technologii ICT będzie w szczególności inwestować
i rozwijać Państwa jednostka w ciągu najbliższych 18 miesięcy?
Rozwijanie, wymiana bądź aktualizacje aplikacji
- w tym ERP, CRM, systemy obiegu dokumentów, inne
aplikacje biznesowe

38%
20%
15%

Zarządzanie danymi i analityka biznesowa - w tym
systemy BI, hurtownie danych, rozwiązania Big Data

21%

Rozbudowa, modernizacja, konsolidacja centrum
(centrów) danych

28%
29%

44%

14%
14%
13%

Aplikacje i usługi związane z e-biznesem

31%
33%
26%

Systemy zarządzania treścią - w tym intranet,
extranet, portale

Systemy klasy Disaster Recovery, Business Continuity

10%
7%
15%
60%
63%
56%

Bezpieczeństwo IT: antywirusy, usługi związane
z bezpieczeństwem, zarządzanie tożsamością,
mechanizmy SSO, firewalle, VPN, appliance, SOC,
SIEM

40%
40%
38%

Systemy storage - pamięci masowe SAN, NAS

Infrastruktura IT i sieciowa: serwery, stacje robocze,
systemy zdalnego dostępu do zasobów i instalacje
sieciowe, w tym RFID, Wi-Fi, urządzenia bezprzewodowe

33%
21%
15%

Chmura publiczna, prywatna, hybrydowa

Konsumeryzacja IT: rozwiązania społecznościowe,
lojalnościowe, grywalizacja

Flota urządzeń mobilnych - w tym zarządzanie,
bezpieczeństwo, sklepy z aplikacjami, konteneryzacja

Rozwijanie metodyk zarządczych: DevOps, SCRUM,
Agile, SOA, Prince itd.

Superkomputery (Hiph Performance Computing)

Inne

11%
7%

40%
43%

31%

30%
24%

Wirtualizacja stacji roboczych, serwerów, sieci

Rozwiązania Open Source - w tym komercyjne oraz
budowane po stronie organizacji

47%
51%

41%

18%

4%
4%
3%
8%
6%
13%
3%
0%
8%
1%
0%
3%

Razem
<250
>250

4%
4%
3%

czerwiec 2017

23

