
Podle průzkumu společnosti IDC cloudová řešení rostou 4x rychleji než celkové IT. Lidé si stahují 
a využívají různé aplikace a to nejen na soukromé, ale velmi často i pro pracovní účely. Je téměř 
běžné, že zaměstnanci zálohují, či sdílejí pracovní dokumenty mimo firemní infrastrukturu.  
Častokrát je ani nenapadne schválit si používání takového nástroje s interním IT oddělením.  
Ve společnostech tak vzniká tzv. stínové IT, které je noční můrou nejen IT oddělení, ale i finančních 
manažerů. Pro firmu to znamená bezpečnostní riziko a navyšování IT rozpoču.

Cloud Consumption 
Services 

Časy, kdy mělo IT oddělení pod kontrolou celou 
infrastrukturu, dávno minuly. Zálohování souborů, 
sdílení fotografií, pracovních dokumentů s in-
terními či externími spolupracovníky nebo archi-
vování dat využívají téměř všichni zaměstnanci, 
aniž by o tom IT oddělení vědělo. Se Cisco Cloud 
Consuptions Services získáte přehled o všech 
cloudových službách využívaných ve vaší organi-
zaci,umožňuje předvídat potřeby vašich interních 
uživatelů a zároveň snižuje náklady a rizika vyplý-
vající z existence stínového IT.

Uživatel získává v rámci jednoho grafického 
rozhraní přehled o všech cloudových službách 
využívaných v rámci organizace. Může tak lépe 
porozumět rozsahu problému.

V závislosti na velikosti vaší organizace máte 
možnost vybrat si ze 3 nabízených řešení:
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CISCO CLOUD CONSUMPTION 
SERVICES                            Technologie, která minimalizuje 
stínové IT ve vaší organizaci.

Proč využít tuto 
službu?

Možnosti pro velké 
a střední podniky



• Získáte přehled o používaných cloudových řešeních a možnost předvídat jejich budoucí potřeby.
• Snížíte rizika, která přináší neschválené používání cloudových služeb a ochráníte tak svou značku  

a duševní vlastnictví společnosti.
• Zjednodušíte management poskytovaných cloudových služeb.
• Porozumíte potřebám svých interních zákazníků.
• Snížíte náklady na jejich používání až o 15 % díky konsolidaci cloudových služeb.
• Zlepšíte výkon poskytovaných služeb díky lepšímu predikovaní vlivu jejich využívání na celkovou  

IT infrastrukturu ve vaší společnosti. 

CISCO CLOUD CONSUMPTION 
AS A SERVICE

Jde o roční softwarovou licenci, díky které získáte 
přehled o využívaných cloudových službách, odha-
líte možná rizika související s jejich používáním     
a dokážete předpovídat budoucí potřeby. Služba  
je vhodná pro střední a velké podniky. 

CLOUD CONSUMPTION ASSESSMENT 
SERVICE

V tomto případě jde o jednorázovou osmi týdenní 
analýzu využívaných cloudových služeb v rámci 
velké organizace, jejímž výsledkem je strategie 
vedoucí ke snížení IT bezpečnostních rizik
a nákladů na cloudové služby.

CLOUD CONSUMPTION 
OPTIMALIZATION SERVICE

Poslední balík Cloud Consumption Services před-
stavuje roční profesionální péči, díky které lépe 
zvládnete řízení cloudových služeb, zavedete 
strategii snižující rizika a šetřící celkové náklady. 
Zároveň budete mít k dispozici všechny nástroje 
vedoucí k efektivnímu řízení cloudových služeb   
od jejich instalace až po ukončení jejich používání.
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Jaké benefity přináší kontrola cloudových 
služeb?

15 - 25X
cloudových služeb 

je zakoupených bez 
souhlasu IT oddělení

1220
Průměrně 

nalezených 
cloudových služeb 
(112% meziroční 

růst)

91
Průměrný počet využívaných 
cloudových služeb v rámci 

jedné organizace
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