
Podľa prieskumu spoločnosti IDC cloudové riešenia rastú 4x rýchlejšie ako celkové IT. Ľudia si sťa-
hujú a využívajú rôzne aplikácie a to nielen na súkromné, ale veľmi často aj na pracovné účely. Je 
takmer bežné, že zamestnanci zálohujú, či zdieľajú pracovné dokumenty mimo firemnú infraštru-
ktúru. Častokrát ich ani nenapadne schváliť si používanie takéhoto nástroja s interným IT od-
delením. V spoločnostiach tak vzniká tzv. tieňové IT, ktoré je nočnou morou tak IT, ako aj finančných 
manažérov, pretože pre firmu znamená bezpečnostné riziko a okľukou navyšuje rozpočet IT.  

Cloud Consumption 
Services 

Časy, keď malo IT oddelenie pod kontrolou celú 
infraštruktúru, sú dávno preč. Zálohovanie subo-
rov, zdieľanie fotografií, pracovných dokumentov 
s internými, či externými spolupracovníkmi alebo 
archivovanie dát využívajú takmer všetci zames-
tnanci bez toho, aby o tom IT oddelenie vedelo.  
So Cisco Cloud Consuptions Services získate pre-
hľad o všetkých cloudových službách využívaných 
vo vašej organizácii. Toto riešenie umožňuje pred-
vídať potreby vašich interných používateľov 
a zároveň znižuje náklady a riziká, ktoré vyplývajú 
z existencie tieňového IT. 

Užívateľ získava v rámci jedného grafického 
rozhrania prehľad o všetkých cloudových 
službach, využívaných v rámci organizácie. Môže 
tak lepšie porozumieť rozsahu problému. 

V závislosti od veľkosti vašej organizácie, máte 
možnosť vybrať si z 3 ponúkaných riešení:
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CISCO CLOUD CONSUMPTION 
SERVICES                            Technológia, ktorá minimalizuje 
tieňové IT vo vašej organizácii.

Prečo využiť 
túto službu?

Možnosti pre stred-
né a veľké podniky



• Získate prehľad o používaných cloudových riešeniach a možnosť predpovedať ich budúce potreby.
• Znížite riziká, ktoré prináša neschválené používanie cloudových služieb a ochránite tak svoju značku 

a duševné vlastníctvo spoločnosti.
• Zjednodušíte manažment poskytovaných claudových služieb.
• Porozumiete potrebám svojich interných zákazníkov.
• Vďaka konsolidácii cloudových služieb znížite náklady na ich používanie až do 15%.  
• Zlepšíte výkon poskytovaných služieb vďaka lepšiemu predikovaniu vplyvu ich používania na celkovú 

IT infraštruktúru vo vašej spoločnosti.

CISCO CLOUD CONSUMPTION 
AS A SERVICE

Ide o ročnú softvérovú licenciu, vďaka ktorej 
získate prehľad o využívaných cloudových 
službách, odhalíte možné riziká súvisiace s ich 
používaním a dokážete predpovedať budúce potre-
by. Služba je vhodná pre stredné a veľké podniky. 

CLOUD CONSUMPTION ASSESSMENT 
SERVICE

V tomto prípade ide o jednorazovú osem týždňovú 
analýzu využívaných cloudových služieb v rámci 
veľkej organizácie, ktorej výsledkom je stratégia 
vedúca k zníženiu IT bezpečnostných rizík 
a nákladov na cloudové služby.

CLOUD CONSUMPTION 
OPTIMALIZATION SERVICE

Posledný balík Cloud Consumption Services 
predstavuje ročnú profesionálnu starostlivosť, 
vďaka ktorej lepšie zvládnete riadenie cloudových 
služieb, zavediete stratégiu znižujúcu riziká a 
šetriacu celkové náklady. Zároveň budete mať k 
dispozícii všetky nástroje vedúce k efektívnemu 
riadeniu cloudových služieb od ich inštalácie až po 
ukončenie ich používania. 
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Aké benefity prináša kontrola cloudových 
služieb?

15 - 25X
cloudových služieb je 

zakúpených bez súhlasu 
IT oddelení

1220
Priemerne 
nájdených 
cloudových 

služieb (112% 
medziročný rast)

91
Priemerný počet využívaných 
cloudových služieb v rámci 

jednej organizácie
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