
KRÁČEJTE S NOVOU DOBOU
Svět se změnil téměř přes noc a organizace po celém světě musely okamžitě reagovat: 
přejít od klasického kancelářského režimu k práci na dálku a implementovat technologie 
pro infrastrukturu, aplikace a zabezpečení potřebné ke svému přežití. Mnoho společností 
přehodnotilo své priority, aby se lépe přizpůsobily své strategii digitální transformace a zajistily si 
do budoucna nepřerušovaný provoz.
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 » 90 % zaměstnanců cítí důvěru zaměstnavatele v jejich práci na dálku.

 » 73 % zaměstnanců je přesvědčeno, že by jejich společnost měla přijmout 
určitý podíl práce z domova.

 » 83,5 % lidí rádo pracuje doma.

 » 67,6 % zaměstnanců je při práci doma produktivnější.
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V ÝZV Y ZRYCHLUJÍCÍ DIGITÁLNÍ 
TRANSFORMACE4

Nyní, když se podniky snaží zvyknout si na svůj nový pracovní režim, je třeba 
zvážit různé aspekty, jak proměnit okamžité akce a ad-hoc investice na trvalou 
strategii digitální (cloudové) transformace:

 » Řízení digitální transformace

 » Cloudové poradenství a hodnocení

 » Optimalizace nákladů a transparentnost

 » Produktivita vzdálené pracovní síly

 » Zabezpečení a dodržování předpisů

 » Přijetí a řízení změn

NARUŠENÝ GLOBÁLNÍ EKOSYSTÉM
Pandemie přinutila podniky po celém světě pracovat na dálku. Ať už se nám to 
líbí, nebo ne, nová data ukazují, že právě tento režim práce by se mohl stát novým 
standardem, což eliminuje tradiční představu kanceláře, jak jsme ji doposud znali.

Pouze 27 % dotázaných ředitelů firem ze seznamu Fortune 500 očekává, že se 
jejich pracovníci plně vrátí na obvyklá pracoviště1. 

 » 52,6 % zaměstnanců se nechce po pandemii vrátit zpět do běžné 
kanceláře1.1

 » 51,1 % uvádí, že obchodní cesty se u jejich společnosti nikdy nevrátí 
na úroveň před krizí.2

 » 75 % zaměstnanců věří, že pandemická krize donutí jejich společnosti 
urychlit svou technologickou transformaci.
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Více než kdy jindy se nyní organizace musí přizpůsobit potřebě vzdálené nebo 
hybridní práci. Výsledkem toho je přijímání nových technologií a krátkodobých 
řešení, což komplikuje a snižuje transparentnost obchodních procesů a ovlivňuje 
plán a realizaci transformace podnikání:

 » 81 % společností uvedlo, že pandemie je pro jejich IT největším 
tlakem, kterému kdy čelili.

 » 64 % zaměstnanců bylo požádáno o provedení úkolů, které nikdy 
předtím nedělali.

 » 71 % společností  realizovalo projekty spíše v týdnech než 
plánovaných měsících či letech.

 » 95 %  společností změnilo své technologické priority.

 » 88 % společností uvedlo, že digitální zákaznická zkušenost je nyní 
jejich největší prioritou.
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