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obniżenie całkowitego kosztu posiadania
infrastruktury IT (TCO)

płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem
(tylko za wykorzystywane zasoby)

większa elastyczność w reagowaniu
na zmiany w otoczeniu biznesowym

szybsze dostarczanie produktów lub usług na rynek

chmura jest dla nas kluczowym elementem
realizacji strategii transformacji cyfrowej

redukcja długu technologicznego

przeniesienie kosztów z inwestycji (CAPEX) na wydatki
związanie z utrzymaniem systemów (OPEX)

szybszy zwrot z inwestycji (ROI)



szybsze udostępnianie nowych zasobów

nieograniczona elastyczność i skalowalność
zasobów w chmurze

wysoka dostępność i większe bezpieczeństwo
systemów oraz danych

przeniesienie na dostawcę zadań związanych
z wdrożeniem i utrzymaniem infrastruktury

migracja pomogła zmodernizować architekturę IT

lokalizacja i dostępność infrastruktury chmury
na terytorium kraju

łatwość wdrażania mechanizmów geolokalizacyjnych



nie, osoby zatrudnione w działach IT zostaną przekierowane
do innych działań

trudno powiedzieć

tak, to wynika ze strategii przejścia do chmury



nie, osoby zatrudnione w działach IT zostaną przekierowane
do innych działań

trudno powiedzieć
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korzystamy z usług certyfikowanych dostawców chmury
i czujemy, że nasze dane i systemy są bezpieczne

obawiamy się o bezpieczeństwo danych oraz zgodność
z regulacjami prawnymi

nie dostrzegamy żadnych istotnych różnic
ani problemów

rozważamy wykupienie dedykowanej na potrzeby
bezpieczeństwa danych polisy ubezpieczeniowej

wykupiliśmy dedykowaną na potrzeby bezpieczeństwa
danych polisę ubezpieczeniową
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