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NA IMPLEMENTACI 
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Pandemie ukázala, že organizace, které jsou schopny rychle přizpůsobit své obchodní procesy  
a IT systémy za nimi, mají nejlepší šance na přežití a růst. Ti, kteří získávají nejvíce, jsou společnosti  
– společnosti, které dokážou snadno zavést nové produkty a služby a hbitě přizpůsobit jejich 
obchodní modely na změny na trhu. Digitální transformace se stává nutností a cloud computing je 
klíčovým prvkem IT infrastruktury v každé moderní organizaci.

PROČ CLOUD COMPUTING? 

Jeden z hlavních důvodů rostoucí popularity cloud computing 
modelu ve velkých organizacích je naléhavá potřeba modernizovat 
starší infrastrukturu, která je stále dražší na údržbu, s agilnějšími, 
cenově předvídatelnými a škálovatelnými řešeními.

Důležité je, že cloud computing model nabízí příležitost integro-
vat základní, potenciálně kritické systémy založené na tradiční 
architektuře s moderními řešeními, odpovídající dnešním obchod-
ním potřebám. Hybridní řešení, překlenující mezeru mezi místní 
infrastrukturou, privátním cloudem a službami v poskytovanýi 
prostředím veřejného cloudu, tyto potřeby splňují. 

TYPICKÁ MIGRAČNÍ CESTA DO PROSTŘEDÍ HYBRIDNÍHO 
MULTICLOUDU

Ize rozlišit tři fáze modernizace IT prostředí s využitím služeb nabí-
zených v rámci modelu cloud computing. Tyto jsou:

1  Používání služeb privátního cloudu v místním nebo externím 
datovém centru. 

2  Postupné doplňování stávajících zdrojů o vybrané veřejné 
cloudové služby.

3  Implementace komplexního hybridního přístupu, včetně plné 
integrace a centralizace všech cloudových služeb s místní 
infrastrukturou. To lze provést pomocí řešení datových center 
nové generace od společnosti Deutsche Telekom Europe, které je 
založeno na nabídce Microsoft Cloud Edge. 

75 billionu USD 
bude hodnota evropského trhu cloud 

computing do roku 2025 
Zdroj: Global Market Insights, 2021

36%
evropských firem užívalo cloudové 

služby v roce 2020 
Zdroj: Eurostat, 2021

90%
globálních společností budou do roku 2021 využívat 

kombinaci veřejného cloudu, privátního cloudu a 
platforem založených na tradiční architektuře, aby 

splnily potřeby podnikové IT infrastruktury.

15%
je průměrná míra růstu v sektoru 

hybridních cloudů v Evropě do 
roku 2026.

Zdroj: Global Market Insights, 2021
Zdroj: IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2020 Predictions, 2019
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JAKÉ JSOU VÝHODY CLOUD COMPUTING MODELU? 

Řada provozních a nákladových hodnot hovoří ve prospěch 
použití modelu cloud computing. Nejdůležitější zahrnují: 
 Jednoduchá implementace.
 Flexibilní užití.
 Provozní a nákladová škálovatelnost.
 Nízké vstupní bariéry.
 Přístup k nejnovějším a specializovaným řešením.
 Vysoká přístupnost a globální dosah. 

místních pracovních zátěží 
bude fungovat s podporou 
veřejných cloudových služeb, 

běžících přímo ve firemních datových cen-
trech nebo jiných okrajových místech, tedy 
mimo infrastrukturu globálních poskytova-
telů před rokem 2023.

Zdroj: IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2020 
Predictions, 2019

50% 60% 27%
podnikových aplikací poběží 

v prostředí kontejnerů 
založených na hybridní nebo 
multicloudové infrastruktuře 

před rokem 2023. 

výdajů firemní IT 
infrastruktury budou použity 
na veřejné cloudové služby 

do roku 2025. 

bude tempo růstu trhu 
veřejných cloudových 
služeb v regionu CEE  

v roce 2021. 

Zdroj: IDC FutureScape: Worldwide Cloud 
2020 Predictions, 2019

Zdroj: IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2020 
Predictions, 2019

Zdroj: IDC Worldwide Public Cloud Services 
Spending Guide, 2021

PRACOVNÍ ZÁTĚŽE BĚŽNĚ PŘESUNUTÉ DO VEŘEJNÉHO CLOUDU 

Zdroj: TECHnalysis Research 2020

databáze analýzy webové služby IoT řešení 

vývojové prostředí  specializované obchodní 
aplikace 

10%
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Od služeb PaaS nabízené v rámci cloudu se očekává, že poskytnou 
zvláštní potenciál pro rozvoj podnikání v odvětví finančních služeb. 
Mnoho takových společností vidí PaaS jako klíčové řešení pro 
urychlení tempa a snížení nákladů, při vývoji inovativních služeb, 
které přinášejí na trh pro své zákazníky. 

Zdroj: IDC Worldwide Public Cloud Services Spending Guide, 2021

Největší výdaje na veřejné cloudové služby v regionu CEE se s nej-
větší pravděpodobností budou odehrávat v průmyslovém sektoru, 
který po těžkém roce kvůli pandemii COVID-19, bude spoléhat na 
rozsáhlou modernizaci své IT infrastruktury. Přitom nejvyšší tempo 
růstu investic do služeb veřejného cloud computingu se očekává 
v následujících odvětvích: obchod, spotřebitelské a profesionální 
služby, stejně jako telekomunikace a média.  

Zdroj: IDC Worldwide Public Cloud Services Spending Guide, 2021

Top 5 vertikálních trhů přecházejících v roce 2021 na veřejný cloud

Zdroj: IDC Worldwide Public Cloud Services Spending Guide, 2021

Osobní a spotřebitelské služby 64%

59%

50%

40%

35%

43%

Profesionální služby 

Maloobchod, velkoobchod 

Telekomunikace, media 

Odvětví zdrojů, konstrukce, transport 

Ostatní  

On-premise/Inne Výpočetní služby veřejného cloudu
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JAKÉ JSOU NEVÝHODY TRADIČNÍCH CLOUD COMPUTING 
ŘEŠENÍ? 

Koncept cloud computingu získává na popularitě téměř dvě 
desetiletí. Tyto roky ukázaly, že navíc na jeho četnou použitelnost 
a obchodní výhody, cloud computing model není bez svých ne-
dostatků, které mohou částečně kompenzovat očekávané přínosy 
tohoto typu služeb. Tyto zahrnují: 
 Riziko nadměrné vazby na jednoho veřejného poskytovatele 

cloudu (dodavatel uzamčen). 
 Limitovaný výběr služeb, funkcí a řešení.
 Potencionálně vysoké náklady přenosu dat mezi firemním 

datovým centrem a cloudovou infrastrukturou dodavatele.
 Nekontrolovatelný růst komplexity firemního IT prostředí, jako 

je nasazení různých typů dostupných služeb do cloudu. 

Takže, jak přístup k modelu cloud computing zraje, je zřejmé, že 
služby nabízené modelem veřejného cloudu nikdy plně nenahradí 
místní ani soukromou cloudovou infrastrukturu. 

CO MĚNÍ HYBRIDNÍ, MULTICLOUDOVÝ MODEL? 

Hybridní přístup k rozvoji IT infrastruktury předpokládá tvorbu IT 
prostředí, založeného na přesně integrovaných a centrálně řízených 
zdrojích, umístěných v s těmi dostupnými v rámci veřejného sdíleného 
cloudu computing prostředí. 

Hybridní přístup IT infrastruktury předpokládá vývoj IT prostředí 
na základě přesně integrovaného a centrálně řízeného zdroje, 
umístěného v místní nebo společné infrastruktuře s těmi dostup-
nými v prostředí veřejně sdíleného cloud computingu. 

O krok dále je přístup hybridního multicloudu, který je založen na 
kombinaci modelů privátního a veřejného cloudu a současně za-
chovává schopnost využívání služeb, které nabízí konkurenční po-
skytovatelé veřejného cloudu. Multicloudový koncept v kombinaci 
s hybridním přístupem tedy nabízí příležitost udržet si kontrolu nad 
nejcitlivějšími aplikacemi a daty, aniž by byla ohrožena možnost 
používat veřejné cloudové zdroje a jejich snadné škálování. 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI HYBRIDNÍHO/MULTICLOUDOVÉHO 
PROSTŘEDÍD

1  Kombinuje IT služby dostupné v místních nebo sdílených data 
centrech se zdroji poskytovanými externími poskytovateli v 
podobě veřejného cloudu. 

2  Poskytuje svobodu využívat nejlepší řešení a služby ve své 
kategorii.

3  Umožňuje agilně sladit IT zdroje s aktuálními potřebami orga-
nizace.

4  Umožňuje doplnit infrastrukturu soukromých datových center 
o inovativní veřejné cloudové služby a poskytuje moderní 
příklady použití pro stávající IT infrastrukturu.

5  Poskytuje další příležitosti k optimalizaci nákladů na IT. 

6  Eliminuje riziko vazby na jednoho poskytovatele cloud com-
puting (vendor lock-in).

7  Umožňuje jednotný management IT prostředí a spuštění 
společného katalogu cloudových služeb. 

PROČ SE SPOLEHNOUT NA PŘÍSTUP HYBRIDNÍHO A DATOVÉ 
CENTRA DALŠÍ GENERACE?

Současné využívání cloudových služeb nabízených více poskytova-
teli přináší řadu výzev v oblasti řízení komplexního a vysoce nestabil-
ního IT prostředí. Stává se nezbytným zajistit interoperabilitu všech 
dostupných služeb a prostředí pro sjednocení a centralizaci procesů 
pro poskytování, řízení a účtování jednotlivých zdrojů bez ohledu na 
model, ve kterém jsou dodávány.

To je zajištěno hybridním přístupem navrženým společností Deuts-
che Telekom Europe, který kombinuje infrastrukturu místního datové 
centra se službami zpřístupňovanými externími veřejnými cloudový-
mi poskytovateli.  
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KOMENTÁŘ ODBORNÍKA   
T-MOBILE

T-Mobile podporuje zákazníky řešeními potřebnými pro upgrade 
stávajícího prostředí se snadnou integrací cloudových služeb v 
rámci platformy Microsoft Azure Arc a naší nabídky Nové Gene-
race Datového Centra. Naše nabídka umožňuje implementaci a 
skutečný hybridní přístup. Navrhujeme řešení, které kombinuje 
nejlepší funkce modelu privátního a veřejného cloudu a poskytuje 
přidanou hodnotu snadného přístupu k PaaS a SaaS. Také posky-
tujeme centralizované řízení celého prostředí. 

Důležité je, že s novou nabídkou také odstraňujeme jednu z 
největších výzev související s používáním služby veřejného cloud 

computingu, jmenovitě náklady na přenos dat mezi
Infrastrukturou datového centra a individuální platformy cloud 
computingu. Odstraňujeme omezení typická pro veřejný clo-
ud model, jako je standardizace služeb běžících na sdílených 
platformách. Na základu datových center T-Mobilu jsme schopni 
vytvořit řešení, které zcela vyhovuje potřebám zákazníka. Jako 
část naší Další Generace Datových Center samozřejmě poskytu-
jeme i potřebnou podporu znalostí. 

Marek Andrzejuk, Vedoucí Portfolia a Inovací pro Digitální a 
Cloudové služby, Deutsche Telekom Europe, Polsko
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JEDNOTNÉ JEDNÁNÍ A ŘÍZENÍ CLOUDOVÝCH ZDROJŮ  
A MÍSTNĚ 

Další Generace Datových Center vám umožňuje snadno 
doplňovat schopnosti běžící v prostředí privátního cloudu 
Datové Centra Deutsche Telekom Europe se službami 
veřejného cloudu.
Tento typ schopnosti je přímou reakcí na vznikající potřeby 
z nutnosti modernizace IT prostředí na základě konceptu 
hybridního cloudu. Návrh předpokládá možnost efektivního 
vytváření hybridního prostředí založeného na infrastruktuře 
místního datového centra a privátního cloud computing 
prostředí ve spojení se službami dostupnými v rámci Microsoft 
Azure, Amazon Web Services a Google Cloud platformy. 

Scénář užívání cloudových služeb místně, přímo z datového 
centra Deutsche Telekom, plně reflektuje koncept hybridního 
přístupu k vytvoření moderního IT prostředí.
Nabídka Deutsche Telekom Europe vám tedy umožňuje 
plně využívat obchodní potenciál služby veřejného cloud 
computingu, aniž by byla ohrožena možnost užívat společně 
umístěnou infrastrukturu pod vaší plnou kontrolou. To je 
důležité, protože v mnoho organizacích je otázka zajištění 
kontroly nad citlivými daty a zajištění vysokých standardů 
přenosu pro podnikání kritické.

Přístup k datovému centru nové generace poskytuje možnost 
provozovat plně hybridní prostředí v rámci infrastruktury 
evropského datového centra Deutsche Telekom bez dalších 
nákladů.

FIREMNÍ VÝHODY DOSAŽITELNÉ S DALŠÍ GENERACÍ DATOVÉHO 
CENTRA OD T-MOBILU 

 Schopnost ponechat kritické pracovní zatížení v rámci 
stávajícího prostředí využívajícího infrastrukturu datových 
center T-Mobile a současné zachování svobody integrace a 
užití cloudových služeb nabízejí mimo jiné tzv. hyperscalery. 

 Zjednodušené a centralizované řízení celého prostředí v rámci 
jediného dashboardu.

 Jednoduché dodržování bezpečnostních regulací v souladu s 
„Zabezpečeno ode 1. dne“ a „Vyhovující ode 1.  dne” konceptu.

 Jednoduchý vývoj prostředí na základě nových privátních a 
veřejných cloudových služeb, stejně jako uvnitř infrastruktury 
datových center T-Mobilu. 

 Přístup do obsáhlého cloudových služeb bez dalších výdajů, 
jako výdaje za přenos dat. 

 T-Mobile slouží jako jednotné kontaktní místo pro 
poskytovatele cloudu. 

 Obsáhlé monitorování a přehled provozu celého prostředí. 

 Snížené náklady a zlepšená efektivita IT procesů. 

 Ochrana investice ve společném prostředí. 

 Transparentní nákladový model založený na předplatném.

PŘIDANÁ HODNOTA 

T-Mobile poskytuje obsáhlou, koncovou IT infrastrukturu a 
služby od klasických zdrojů, skrz bezpečnostní a síťové vrstvové 
služby, po integraci s předním clodudovým prostředím.
Navíc, jako globální telekomunikační operátor, T-Mobile také 
poskytuje celou vrstvu datových služeb. V praxi toto nabízí  
jedinečnou možnost eliminovat bariéry vznikající skrz cenových 
předpisů a specifik prostředí v individuálních veřejných 
cloudech, včetně provozních nákladů, popřípadě nákladů na 
přenos dat. 

Jedinečné vlastnosti Další Generace Datových Center od T-Mobilu 
jsou: 

 Administrativní, provozní a nákupní jednoduchost.

 Přístup k předdefinovaným balíčkům cloudových služeb, 
specifické podnikové aplikace ušité na míru a otevřené pro 
přizpůsobení individuálních potřeb zákazníků. 

 Všechny služby jsou dostupné v rámci jediné smlouvy. 

Kontakt: 
Michal.Erlich@t-mobile.cz
Zjistěte více na:  
https://www.digitalandcloudservices.com/cs

Vydavatel:  
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4


