
v multi-cloudovém prostředí
Organizace dnes přijímají to nejlepší z cloudových služeb závratnou rychlostí. 
Technické výhody cloudu jsou známé, znáte ale dobře všechny obchodní požadavky 
své organizace? Platforma PyraCloud od SoftwareONE vám pomůže spravovat 
rozpočty a výdaje v multi-cloudovém prostředí.

Fakta, která potřebujete znát o cloudových službách, rozpočtech a výdajích 

Šest kroků ke správě rozpočtů a výdajů na cloud

organizací zápasí 
se správou svých 
výdajů na cloud.¹  

80 % 
organizací nemá 

data pro 
předpovídání 

budoucího využití.²

vyšší účty za 
veřejný cloud, 

než se 
očekávalo.³

72 % 
výdajů na cloud se 
vyplýtvá z důvodu 

nedostatečné 
viditelnosti a 

kontroly.⁴

35 % 
podnikového IT 
se do roku 2022 

přesune do 
cloudu.⁵

28 % 2–3x
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cloud

Definovat 
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a přiradit 

k nim zdroje

Stanovit 
rozpočty 

podle 
organizačních 

jednotek

Analyzovat 
a optimalizovat 

rozpočty 
a výdaje   

Jak vám můžeme pomoci? 
Spojte se s námi a zjistěte 
více o naší platformě 
PyraCloud!
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Řízení rozpočtů a výdajů

Jaké cloudové 
služby

 používám?
Nepřeplácí moje 

společnost cloud?
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Snadné řízení vašeho softwarového majetku 
v on-premise i cloudu

Mám stínové IT pod
 kontrolou?

https://www.informationweek.com/cloud/10-tips-for-managing-cloud-costs/d/d-id/1332242?
https://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2018/02/15/too-much-corporate-money-is-evaporating-into-the-cloud-survey-suggests/#33c44fc71c18
http://www.cloudpro.co.uk/cloud-essentials/hybrid-cloud/7216/70-of-enterprises-will-be-implementing-a-multi-cloud-strategy-by
https://www.rightscale.com/blog/cloud-industry-insights/cloud-computing-trends-2018-state-cloud-survey
https://www.information-age.com/shift-to-the-cloud-gartner-123474857/
https://www.softwareone.com/cs-cz/pyracloud

