
MIKOR ÉS KINEK ÉRI MEG A FELHŐ?
...ÉS ÉRDEKEL-E EZ BÁRKIT?

Soós Tamás
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Sokféle felhő, sok ország, sokféle tapasztalat



Gazdasági tekintetben egyértelmű a felhő előnye
a házon belüli megoldással szemben.
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Stratégiai szempontból lehet érvelni a felhő ellen…

Klasszikus integrációs háló nem, vagy
csak nehezebben építhető.

A szolgáltatásokat portfólióban
kezelve igenis jelentkeznek
szinergikus hatások.

A felhő bevezetésének komoly
szervezeti, cégpolitikai

következményei lehetnek.
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…és a felhő mellett is.
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Gyakori az aggály a biztonságot, 
megbízhatóságot illetően, de ez
inkább erőssége a felhőnek.

Nem csak az anyagi teher, a szervezeti
komplexitás is csökken. A klasszikus
kérdések:

• Mi a “core business”?
• A szolgáltatás az IT tulajdonában

van-e?

A mobilitás minden eddiginél fontosabb
kérdés, és egyre inkább az lesz.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0H5pkoolwHo
http://www.youtube.com/watch?v=xfrgvyi2YvE


Az összevetés során hajlamosak vagyunk elsiklani
fontos tényezők fölött
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Szerver

Storage

Szoftver

Üzembehelyezés

Energiafelhasználás (3 év)

Karbantartás
(Outsourced IT) (3 év)

€ 3,375

€ 747.22

€ 652.78

€ 716.25

€ 1,665.81

€ 2,592

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0
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Költség 3 évre

Megtakarítás

€ 9,749.06

0%

€ 1,512

84%

Előfizetési díj € 0 € 42

3 éves TCO Business Mail szolgáltatásra, 10 felhasználóra



Gazdasági alapú Business Case esetén nehéz nem a 
felhőt választani
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10 felhasználóra
9,749 € ↔ 1,512 € (42€/hó)

84% megtakarítás

50 felhasználóra
15, 948 € ↔ 7,560 € (210 €/hó)

53% megtakarítás

500 felhasználóra
132,511 € ↔ 75,600 € (2,100€/hó)

43% megtakarítás

3 éves TCO Business Mail szolgáltatásra



Esettanulmány – Generali Magyarország
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Több, mint 1,2 
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levelezőrendsz. 
és kollaborációs 
megoldás 1 200 
ügynöknek. 

Egységes 
domain és 
integrált 
címjegyzék.

Az ügynöki 
hálózat 
imidzsének 
növelése

M
e

go
ld

ás
: Microsoft 

Exchange 2010-
alapú levelezés 
a felhőből.

Outlook Web 
Access: emailek, 
kontaktok, 
naptár, teendők 
internetről 
bárhonnan 
elérhetőek + 
integráltak

Önkiszolgáló 
admin felület, a 
Cloud Services 
Manager™ a 
Neostratustól

El
ő

n
yö

k: 60% IT 
költségcsökk.  
3 év alatt.

+15-20 p/hét 
felszabadul 
ügynökönként

2 teljes állású 
IT munkaerő 
magasabb 
kvalitású 
munkát tud 
végezni

60 %-os közvetlen megtakarítást értünk el a felhő-alapú levelezőrendszer-megoldással,
valamint két teljesállású IT munkaerő magasabb kvalitású munkát tud így végezni.”

Gábor Nick, IT Director, Generali Group Hungary”



Esettanulmány – Vízimentők
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l: 500+ fős non-
profit 
egyesület.

Balaton 
partján 42 
strandon + 
katasztrófavé-
delem

7 mentőhajó, 
5 mentőbázis, 
évente 10 
vízimentő 
tanfolyam + 
prevenciós ea-
ok

Ü
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et
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y: Biztonságos, 
gyors, 
költséghatékon
y integrált 
kommunikáció
s megoldásra 
volt szükségük.

Doksik, 
kontaktok, 
határidőnapló 
elérése kritikus 
bárkinek, 
bárhonnan, 
bármilyen 
eszközről. 

M
e

go
ld

ás
: Microsoft 

Exchange 
2010 + 
SharePoint 
2010 + Lync + 
Backup.

Önkiszolgáló 
admin felület, 
a Cloud 
Services 
Manager™ a 
Neostratustól

El
ő

n
yö

k: 1500 
munkanapnak 
megfelelő 
munkaerő 
felszabadul/év

Több 
emberéletet 
tudnak 
menteni!

Több millió 
Ft/év 
megtakarítás 
útiköltségen + 
telefonktg-en

A felhő-alapú levelezési, kommunikációs és kollaborációs szolgáltatások használatával egységesíteni tudtuk 
a kollégák közötti kommunikációt, több millió forintot spórolunk útiköltségen és telefonköltségen, valamint 
évi 1500 munkanapnak megfelelő munkaerőt tudunk arra összpontosítani, amiben a legjobbak vagyunk: az 
életmentésre a magyar vizeken.”

Bagyó Sándor, a Vízimentők Mo-i Szakszolgálatásnak elnöke”



A felhő azonban több, mint multi-tenant informatika.
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ÖNKISZOLGÁLÓ.



A felhő azonban több, mint multi-tenant informatika.
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GYORS.



A piaci számok is azt mutatják, hogy a felhő a masszív
térfoglalás időszakát éli.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cloud:  ~20+% CAGR

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Overall IT: ~4% CAGR
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SaaS PaaS IaaS Cloud mgt. and security tools

Cloud Market Shares by Services, 2012 & 2016

Cloud Market Size & CAGR, 2012-2016

49%

5%

36%

11%

2012 2016

$ 
b

n

19.2%

26.1%

41.0%

25.1%

SaaS PaaS IaaS Cloud mgt. and security tools

61%

5%

23%

11%

Forrás: Gartner



SOKAKNAK MÁR MOST MEGÉRI.

Kulcsüzenetek
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Kulcsüzenetek

14

AZ ELŐNYÖK IGENIS SZÁMÍTANAK.



Kulcsüzenetek
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NEM KELL “KIVÁRNI”.

Black box
cost center

Let’s cut costs.

No money 
beyond

infra & sec.

No added value
to business.

IT is NOT 
strategic.



Soós Tamás
CEO
tsoos@neostratus.com
+36 30 295 9678

www.neostratus.com

mailto:tsoos@neostratus.com
http://www.neostratus.com/

