
  

 

 

 

IaaS 
i Ty 
Wdrażaj, unowocześniaj 
i ciesz się sukcesami 

W badaniu z udziałem 
1600 decydentów 
informatycznych wyższego 
szczebla przeanalizowano 
zmiany w ich nastawieniu 
do wdrażania infrastruktury 
jako usługi (IaaS). 



  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

  
  

   

 

IaaS 
i Ty 

Badanie Pulse zostało 
przeprowadzone w lipcu i sierpniu 
2017 r. Zarejestrowano w nim opinie 
1600 decydentów informatycznych 
wyższego szczebla, pracujących 
w firmach zlokalizowanych 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Arabii Saudyjskiej, Australii, Malezji, 
Singapurze, Korei Południowej 
i we Włoszech. 

94% 

86% 

Działy informatyczne znajdują się pod nieustanną 
presją na osiąganie większej wydajności mniejszym 
kosztem. Muszą nie tylko zaspokajać podstawowe 
potrzeby przedsiębiorstwa, lecz także realizować projekty 
przynoszące prawdziwe korzyści biznesowe. W obecnej 
sytuacji, gdy coraz więcej firm korzysta z technologii 
cyfrowych do rewolucjonizowania swoich rynków, 
presja ta jeszcze się nasila. 

To właśnie w takim środowisku rozwija się segment 
infrastruktury jako usługi (IaaS). Technologia ta 
początkowo przyciągała uwagę dyrektorów ds. 
informatycznych, ponieważ pomagała im w obniżaniu 
kosztów. Obecnie rozwiązania IaaS stanowią 
dla przedsiębiorstw podstawę, która pozwala im 
dostosowywać się do zmian i napędza rozwój w oparciu 
o innowacje. 

Drugie badanie Oracle IaaS Pulse wskazuje na dalszy 
wzrost popularności rozwiązań IaaS i pozytywnego 
nastawienia do tej technologii. Sprzyja temu postępująca 
dojrzałość wcześniejszych wdrożeń chmury i wchodząca 
na rynek nowa generacja usług. W ciągu trzech miesięcy 
od pierwszego badania Pulse przedsiębiorstwa 
przekonały się, że infrastruktura jako usługa stanowi 
integralną część przyszłościowej strategii informatycznej. 
Doświadczeni użytkownicy infrastruktury IaaS dostrzegają 
natomiast narastające korzyści płynące z dokonanych 
inwestycji. 

Wnioski z badania są bardzo konkretne: infrastrukturę 
IaaS wdraża coraz więcej firm, a te, które tego nie zrobią, 
mogą szybko zostać z tyłu stawki. 

>Ponad dwie trzecie respondentów uważa, że 
korzystanie z infrastruktury jako usługi w całym 
przedsiębiorstwie jest niezbędnym elementem 
przyszłościowych strategii chmurowych – to wzrost 
o 8% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 

>Siedmiu na dziesięciu respondentów sądzi, że IaaS 
zwiększa innowacyjność firm – oznacza to wzrost 
o 10% od ostatniego badania Pulse. 

>Konsekwencje braków w umiejętnościach związanych 
z infrastrukturą IaaS stają się coraz bardziej dotkliwe. 

>Największym problemem dla firm jest bezpieczeństwo. 

Pulse 1 Pulse 2 

Wykres 1. Odsetek firm, które wdrożyły infrastrukturę jako usługę 



 

 

 

  
 

 

1. Zalety IaaS: nowe szanse w obszarze
produktywności i innowacji 

IaaS szybko staje się preferowanym 
rozwiązaniem dla korporacyjnych 
środowisk przetwarzania w chmurze. 

Firmy, które decydują się wdrożyć IaaS, znajdują się 
w wyraźnej większości, a ich liczba wciąż rośnie. 
W pierwszym badaniu Oracle Pulse z technologii tej 
korzystało 86% ankietowanych, obecnie jest to 94%. 
Odsetek ten wzrósł zwłaszcza w Europie, w której 
rozpowszechnienie IaaS zwiększyło się o 17 p.p. 
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech. 

Zdaniem ponad dwóch trzecich (69%) ankietowanych 
każda przyszłościowa strategia chmurowa powinna dziś 
obejmować infrastrukturę IaaS w całym przedsiębiorstwie. 
Liczba przekonanych co do tego firm wzrosła o 8 p.p. 
w ciągu zaledwie trzech miesięcy. 

Zdaniem ponad dwóch trzecich 
(69%) ankietowanych każda 
przyszłościowa strategia chmurowa 
powinna dziś obejmować 
infrastrukturę IaaS w całym 
przedsiębiorstwie. 

Wykres 2. Odsetek respondentów, których zdaniem 
infrastruktura IaaS w całym przedsiębiorstwie jest 
kluczowym elementem przyszłościowej strategii 
chmurowej 

61% 

Pulse 1 

69% 

Pulse 2 

Każda przyszłościowa strategia chmurowa powinna dziś 
obejmować infrastrukturę IaaS w całym przedsiębiorstwie 

W początkowym okresie istnienia IaaS firmy wdrażały 
ten model, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Usługi 
chmurowe zapewniały im przewagę nad rywalami 
korzystającymi z technologii lokalnej, ponieważ pomagały 
im szybciej generować korzyści i obniżać koszty. Obecnie 
przedsiębiorstwa korzystają z IaaS z innych przyczyn: chcą 
dotrzymać kroku większości firm, które przeniosły już swoją 
infrastrukturę do chmury. Dwie trzecie respondentów (66%) 
sądzi, że firmom, które nie inwestują w IaaS, będzie coraz 
trudniej dotrzymać kroku przedsiębiorstwom mającym już 
taką inwestycję za sobą. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Większa wartość 

Wykres 3. IaaS i większa prężność działaniaWiele firm, które wdrożyły IaaS, odnotowuje w związku 
z tym korzyści w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko 
w dziale informatycznym. 

Ponad połowa ankietowanych (56%) zauważyła 
po wdrożeniu IaaS wzrost produktywności 
(to najczęściej wymieniana korzyść). 68% 

Jest on odczuwalny zwłaszcza w dziale IT, którego personel 61% 
nie musi już zarządzać infrastrukturą informatyczną. 
Prawie połowa (46%) firm korzystających z IaaS jest 
zdania, że technologia ta daje firmowym informatykom 
więcej czasu lub możliwości na skoncentrowanie się 
na projektach przynoszących korzyści biznesowe. 

IaaS nie tylko pozwala personelowi skupić się na 
zadaniach o większej wartości, lecz także w dalszym 
ciągu pomaga informatykom w obniżaniu kosztów. „Przejście na IaaS znacznie skróciło czas wdrażania nowych 
68% respondentów twierdzi, że korzystanie z IaaS rozwiązań” 

znacznie obniża koszty bieżącego serwisowania. Tyle 
samo ankietowanych uważa też, że przejście na IaaS 
zdecydowanie skróciło czas wdrażania nowych produktów 
lub usług. 

Pulse 2 Pulse 1 

Wykres 4. Odsetek użytkowników, którzy odnotowali wymienione korzyści 

Większa produktywność 
56% 

Poprawa bezpieczeństwa 52% 

Szybsza praca systemu 50% 

Niższe koszty operacyjne 48% 

Więcej możliwości i czasu na pracę nad innymi projektami, 
które przynoszą korzyści 46% 

Większa dostępność systemu i dłuższy czas pracy 40%bez przestojów 

Większa skalowalność 39% 

Większe możliwości wprowadzania 36%innowacji/eksperymentowania 

Przewaga nad konkurencją 34% 

Możliwość zrewolucjonizowania rynku/utrudnienia 20%działania konkurencji 

IaaS pomaga też firmom zyskiwać w innych obszarach: 
34% ankietowanych zdobyło dzięki tej technologii 
przewagę nad konkurencją, a 36% zwiększyło swoje 
możliwości wprowadzania innowacji. 



  
 

 

 
 

  
 

72% ankietowanych zgadza się 
ze stwierdzeniem, że IaaS ułatwia 
firmom wprowadzanie innowacji 
– to o 10 p.p. więcej niż 
w poprzednim badaniu Pulse. 

Możliwości w obszarze innowacji 
Wzrost liczby projektów transformacji cyfrowej sprawia, 
że działy informatyczne częściej niż dawniej mają wspierać 
firmy w rozwijaniu działalności, stawać się ośrodkami zysków 
i umożliwiać wprowadzanie rewolucyjnych rozwiązań. 

W związku z tym działy informatyczne ocenia się obecnie 
wg ich innowacyjności. Aspekt ten przewija się przez całe 
badanie. 72% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, 
że IaaS ułatwia firmom wprowadzanie innowacji 
– to o 10 p.p. więcej niż w poprzednim badaniu Pulse. 
Co piąty respondent uważa, że wdrożenie IaaS ułatwiło 
jego przedsiębiorstwu dokonanie przetasowania na rynku. 

Wykres 5. Odsetek firm, które przyznają, 
że IaaS ułatwia wprowadzanie innowacji 

62% 72% 

Pulse 1 Pulse 2 

IaaS ułatwia firmom wprowadzanie innowacji 



 
 

 

  
 

 

 

Rozwój razem z przedsiębiorstwem 

Im dłużej firma korzysta z infrastruktury jako usługi, 
z tym większym prawdopodobieństwem odnotuje 
większe korzyści. 

Wśród firm, które rozpoczęły wdrażanie IaaS w ciągu 
minionego roku, tylko 26% twierdzi, że technologia ta 
zwiększa ich możliwości w obszarze innowacyjności. 
Wśród doświadczonych użytkowników IaaS odsetek ten 
wzrasta jednak do 44%. Analogicznie, 29% „nowych” 
użytkowników IaaS uważa, że rozwiązanie to zapewnia 
im przewagę nad konkurencją, natomiast wśród firm 
korzystających z IaaS od wielu lat sądzi tak 40%. 

Kraje z regionu EMEA – a zwłaszcza Wielka Brytania 
i Niemcy – nie mają wątpliwości 
Większość ankietowanych firm z czterech objętych badaniem krajów z regionu Europy, 
Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) jest przekonana, że każda przyszłościowa strategia 
chmurowa powinna dziś obejmować infrastrukturę jako usługę w całym przedsiębiorstwie. 
Tego zdania jest trzy czwarte ankietowanych w Wielkiej Brytanii i Niemczech. 

Wykres 6. 
Firmy z regionu EMEA 
są przekonane 
o użyteczności IaaS 

58% 59% 

75% 

75% 

Każda przyszłościowa strategia chmurowa powinna dziś obejmować infrastrukturę IaaS 
w całym przedsiębiorstwie 

Arabia Saudyjska Niemcy Włochy Wielka Brytania 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Firmy z Wielkiej Brytanii i Niemiec są najbardziej przekonane co 
do korzyści biznesowych płynących z IaaS. 53% firm brytyjskich 
i 56% przedsiębiorstw niemieckich wymieniło tutaj poprawę 
bezpieczeństwa, a 38% firm z Wielkiej Brytanii i 43% z Niemiec 
odnotowało większą dostępność systemu i dłuższy czas pracy bez 
przestojów. To najwyższe wskaźniki w regionie. 

Większość firm w regionie EMEA przyznaje również, że migracja do 
IaaS nie jest trudniejsza niż każda inna zmiana serwera, a technologia 
ta może godnie rywalizować z infrastrukturą lokalną pod względem 
kluczowych kryteriów, takich jak możliwość dostosowywania do 
indywidualnych potrzeb, skalowalność, szybkość i dostępność. 

W Arabii Saudyjskiej większy odsetek firm preferuje systemy 
wewnętrzne. Prawie jedna trzecia (30%) uważa tu na przykład, 
że infrastruktura IaaS jest mniej skalowalna niż rozwiązania lokalne. 
Dla porównania, w przypadku firm brytyjskich, włoskich i niemieckich 
tego zdania jest nie więcej niż 15%. Około jedna czwarta 
przedstawicieli firm arabskich uważa również, że IaaS nie może 
równać się pod względem możliwości dostosowywania z systemami 
lokalnymi. W Niemczech tego zdania jest tylko 10% przedsiębiorstw. 

Wykres 7. Zróżnicowana ocena możliwości dostosowywania 
infrastruktury do indywidualnych potrzeb w regionie EMEA 

24% 

16% 

10% 

20% 

Platformy IaaS nie są w stanie dorównać systemom 
lokalnym pod względem możliwości dostosowywania 
do indywidualnych potrzeb 

Arabia Saudyjska Niemcy Włochy Wielka Brytania 

Przedsiębiorstwa z Arabii Saudyjskiej – podobnie jak firmy w innych 
krajach regionu EMEA – wyraźnie dostrzegają jednak korzyści 
płynące z wdrożenia IaaS. 61% z nich uważa, że przejście na IaaS 
znacznie obniża bieżące koszty serwisowania, a 60% sądzi, iż 
firmom, które nie inwestują w IaaS, będzie coraz trudniej dotrzymać 
kroku przedsiębiorstwom mającym już taką inwestycję za sobą. 



   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. Niwelowanie problemów z bezpieczeństwem
i braków w umiejętnościach 

Choć podejście do bezpieczeństwa danych wiąże się 
często z wybranym dostawcą IaaS, blisko jedna trzecia 
przedsiębiorstw uważa to za ważną kwestię: 
32% wymienia bezpieczeństwo jako jedno ze swoich 
trzech największych wyzwań podczas wdrażania IaaS. 

Bezpieczeństwo danych było istotne dla firm również 
w poprzednim badaniu Pulse, a liczba respondentów 
wymieniających je jako jedno ze swoich głównych 
wyzwań zwiększyła się o 6 p.p. Świadomość i obawy 
firm wzrosły być może ze względu na niedawne 
głośne naruszenia bezpieczeństwa, takie jak ataki 
ransomware: WannaCry i Petya/NotPetya, a także 
zbliżający się termin wejścia w życie przepisów GDPR. 

Firmy częściej jednak stwierdzają, że korzyści z przejścia 

na infrastrukturę IaaS przewyższają problemy, zwłaszcza 

w obszarze bezpieczeństwa. Ponad połowa (52%) 
respondentów odnotowała po wdrożeniu IaaS poprawę 

bezpieczeństwa, a 63% przyznaje, że usługi IaaS 

zapewniają ochronę architektury korporacyjnej zgodną 

z najlepszymi procedurami. 

Ponad połowa (52%) respondentów 

odnotowała po wdrożeniu IaaS 

poprawę bezpieczeństwa, a 63% 

przyznaje, że usługi IaaS zapewniają 

ochronę architektury korporacyjnej 
zgodną z najlepszymi procedurami. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Braki w umiejętnościach 

Wraz ze wzrostem popularności IaaS i dojrzewaniem stosowanej 
technologii zapotrzebowanie na personel dysponujący 
odpowiednimi umiejętnościami specjalistycznymi zaczyna 
przewyższać jego dostępność. Ponad jedna czwarta (28%) firm 
twierdzi, że braki umiejętności informatycznych należą do ich 
największych problemów w związku z migracją do IaaS. To wzrost 
względem odnotowanego trzy miesiące temu poziomu o 21%. 

Co więcej, w okresie tym braki w umiejętnościach 
„awansowały” z trzeciego co do istotności problemu 
związanego z IaaS na drugie miejsce na tej liście. 

Korzystanie ze specjalistów z zewnątrz 

O brakach w umiejętnościach świadczy zapewne fakt, 
że zdaniem sporej grupy respondentów podczas wdrażania 
infrastruktury IaaS przydałoby im się szersze wsparcie 
specjalistów spoza firmy. 

Zapytani, co zrobiliby inaczej, gdyby mogli rozpocząć 
przechodzenie na IaaS od nowa, uczestnicy badania 
najczęściej przyznawali, że zdecydowaliby się na „nawiązanie 
współpracy z doradcami zewnętrznymi w celu lepszego 
zrozumienia technologii” (33%). 

Gotowość firm do współpracy z ekspertami z zewnątrz 
w związku z IaaS uwidacznia wagę takich wdrożeń dla 
przedsiębiorstw. Firmy byłyby gotowe wydać więcej na 
wdrożenie infrastruktury IaaS, co świadczy o ich wysokiej 
ocenie potencjalnej wartości tej technologii. Zainteresowanie 
usługami doradców zewnętrznych może też wynikać z tego, 
że firmom zależy na uzyskaniu niezależnej analizy ofert 
różnych usługodawców i narzędzi dostępnych obecnie na 
rynku, a także funkcjonalności, która pojawi się w przyszłości. 

Wykres 8. Co respondenci zrobiliby dziś inaczej 

Nawiązanie współpracy z doradcami zewnętrznymi 
w celu lepszego zrozumienia technologii 

Przeprowadzenie szerzej zakrojonych testów różnych technologii 

Przygotowanie bardziej precyzyjnej strategii odchodzenia 
od systemów lokalnych 

Wskazanie obciążeń, które powinny zostać przeniesione do chmury 
w pierwszej kolejności 

Poświęcenie większej ilości czasu na komunikację/wyjaśnianie 
korzyści pracownikom 

Analiza ofert większej grupy dostawców 

Skorzystanie z automatycznych narzędzi do migracji 

Nabycie rozwiązania bezpośrednio od dostawcy chmury 

Nabycie rozwiązania bezpośrednio od dostawcy 

33% 

32% 

32% 

30% 

29% 

24% 

22% 

21% 

19% 



  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Pokonywanie przeszkód 

Wśród firm z regionu EMEA widoczne są różnice co do obszarów, 
które ich zdaniem generują problemy z IaaS. Część firm sądzi, 
że źródłem problemów są użytkownicy, inni respondenci dopatrują 
się ich w dostawcy. 

Problemy wewnętrzne jako jedno z największych wyzwań 
podczas wdrażania IaaS są wymieniane przez większy odsetek 
firm brytyjskich. Przykładowo, 15% z nich twierdzi, że ich 
największym problemem są braki w umiejętnościach pracowników 
przedsiębiorstwa, a 14% ocenia w ten sposób przekroczone 
koszty. W Niemczech i we Włoszech analogicznych odpowiedzi 
udzieliło odpowiednio 7% i 10% respondentów. W Arabii Saudyjskiej 
– podobnie jak w Wielkiej Brytanii – największym problemem 
odnotowanym przez firmy były przekroczone koszty (13%). 

Arabia Saudyjska Niemcy Włochy Wielka Brytania 

Z drugiej strony w firmach niemieckich źródłem problemów 
z infrastrukturą IaaS częściej niż w Wielkiej Brytanii są dostawcy. 
9% niemieckich respondentów twierdzi, że ich największe problemy 
wynikały z niedopracowania ofert wdrożeniowych dotyczących 
IaaS – dla porównania, w Wielkiej Brytanii tego zdania było 
3% ankietowanych. 9% zauważa natomiast, że miało problemy 
wynikające z uzależnienia od konkretnego dostawcy – we Włoszech 
stwierdziło tak 2%. 

Wykres 9. Wyzwania związane z wdrożeniem w regionie EMEA 

Przekroczone koszty Braki w umiejętnościach 
firmowego działu informatycznego 

13% 10%10% 14% 7% 15%9% 7% 



 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kolejny krok: automatyzacja 

Działy informatyczne korzystają z IaaS jako sposobu 
na uwolnienie pracowników od wykonywania 
powtarzalnych zadań związanych z serwisowaniem 
sprzętu i aktualizowaniem oprogramowania, 
zdarzają im się jednak potknięcia w samym procesie 
wdrażania IaaS. 

Prawie jedna czwarta firm (22%) twierdzi, że gdyby 
mogła jeszcze raz od początku przeprowadzić 
wdrożenie IaaS, skorzystałaby z automatycznych 
narzędzi do migracji. Takim rozwiązaniem jest 
np. Oracle Ravello, które pozwala firmom sprawnie 
przenieść istniejące obciążenia z centrum 
przetwarzania danych na platformę chmury bez 
konieczności wprowadzania kosztownych czy 
ryzykownych modyfikacji. 

W przypadku większości przedsiębiorstw 
decydujących się na IaaS migracja przebiegła 
sprawniej, niż prognozowano. 58% respondentów 
uznało migrację za łatwiejszą od oczekiwań, a ponad 
połowa (54%) twierdzi, że przejście na infrastrukturę 
IaaS nie jest trudniejsze niż każda inna zmiana 
serwera, a może być znacznie łatwiejsze. Liczby 
te będą się zapewne zwiększać wraz ze wzrostem 
popularności automatycznych narzędzi do migracji, 
które upraszczają wdrożenie. 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

  
  

  

Podsumowanie: nowa 
generacja korzyści 

Dynamika zmian w nastawieniu do IaaS uwidacznia, jak 

szybko infrastruktura IaaS stała się kluczowym elementem 

korporacyjnego środowiska informatycznego. W samych 

tylko ostatnich trzech miesiącach stopień rozpowszechnienia 

i pozytywne nastawienie do IaaS wzrosły. 

Infrastrukturę jako usługę traktowano początkowo jako 

sposób na obniżenie ogólnych wydatków i przesunięcie 

punktu ciężkości budżetów z nakładów inwestycyjnych 

na koszty operacyjne. Nie ma wątpliwości, że technologia 

ta pozwala firmom osiągnąć oba te cele. Wyraźnie widać 

jednak, że firmy zaczęły doceniać szersze zalety IaaS – od 

większej produktywności po uwolnienie pracowników od 

wykonywania rutynowych zadań serwisowych, co pozwala im 

poświęcić więcej czasu na projekty o większej wartości dla 

przedsiębiorstwa. 

Wdrożenia IaaS w wielu firmach zdążyły już dojrzeć 

i to właśnie te przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać 

całkiem nową płaszczyznę korzyści: mają większe możliwości 
rewolucjonizowania rynku i mogą lepiej stymulować 

wprowadzanie innowacji. Zarządy firm zatwierdzają coraz 

liczniejsze projekty transformacji cyfrowej, w najbliższej 
przyszłości IaaS stanie się więc zapewne jednym 

z podstawowych narzędzi dyrektorów ds. informatycznych. 

Okazuje się jednak, że nawet firmy o największym 

doświadczeniu w obszarze IaaS nie mogą spocząć na 

laurach, ponieważ – jak wynika z badania Pulse – tempo 

zmian nie maleje. Firmy, które zostaną w tyle pod względem 

wykorzystania IaaS, ryzykują też pozostanie w tyle za 

konkurencją. Na rynku nieprzerwanie pojawiają się nowe 

narzędzia chmurowe, które dają swoim użytkownikom 

szansę na ponowne wyprzedzenie rywali. 

Więcej informacji 

Podręcznik na temat IaaS 
dla początkujących i pierwsze kroki 
w podróży do chmury 

Prostsza droga do chmury: 
oracle.com/goto/youandiaas-pl 
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