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Dlaczego outsourcing

Outsourcing rozumiany jako us ugi realizowane przez firmy zewn trzne nale y do kluczowej  decyzji
strategicznej  banku -  jak zapewni  niezb dne  rodki informatyczne: kupowa , dzier awi , bra  w leasing,
zleca  firmie zewn trznej? .  Dokonywanie wyboru w sposób przypadkowy zwykle nara a na powa ne straty.
Wg pogl dów wypowiadanych na Metagroup Inforum   (www.metagroup.com)  szacuje si , i   10-25% strat
powstaje albo wskutek kupowania niew ciwych rzeczy albo uzyskiwania tego, co nale o   ale w
niew ciwym trybie. 

To co popycha  firmy w stron  outsourcingu  w ka dym konkretnym przypadku mo e by  inne, lecz zbiorczo
mo na przyczyny  uj  w  sposób nast puj cy:

uzyskanie wsparcia w zakresie wprowadzania nowych technologii i post pu technicznego,
niemo no  wykonania zada  w asnymi si ami w za onym terminie,

enie firmy do skupiania si  na  swoich  g ównych  biznesowych  zadaniach (np. marketingiem i
sprzeda   produktów, budowaniem lojalno ci u klientów itp.) czemu sprzyja   uwolnienie  si  od
zajmowania si   np.  sprawami centrum obliczeniowego lub utrzymywania rozleg ych sieci
teletransmisyjnych,
sprawniejsza realizacja us ug  i lepsze planowanie bud etu (wi ksza sprawcza si a “kontraktowych”  prac  w
stosunku do  zada  prowadzonych w asnymi si ami) 

enie do obni enia kosztów  (co zreszt  nie zawsze si  sprawdza)
zmniejszenia ryzyka (jest ono dzielone przez bank i outsourcingow  firm  wykonawcz )
zwi kszenie  produktywno ci personelu ( dzieki  zmniejszeniu zatrudnienia nast puje  polepszenie
wska ników wydajno ciowych na 1 zatrudnionego)
lepsza organizacja us ug  (gdy  w specjalizowanych firmach outsourcingowych z regu y istnieje wi kszy
profesjonalizm)
lepsze standardy zawodowe i  metodologiczne podej cie w firmach outsourcingowych 
lepsza jako  us ug i czas reakcji  (m.i. z powodu rygoru prawnego i finansowego w prawid owo
zredagowanych kontraktach) 
konieczno   zaplanowania strategii us ug w d ugoterminowych kontraktach outsourcingowych co
gwarantuje spójno  i konsekwencj   realizacji z onych przedsi wzi   oraz odporno  na ewentualne
zmiany kadrowe.

Z kolei d la personelu firm outsourcingowych  motywacj    s  takie czynniki jak:
profesjonalizm  i  mo liwo   rozwoju
dobre zarobki
poczucie wi zi zawodowych i  wa no ci w asnej pracy (informatyk w banku  mo e czu  si  niedoceniony w
stosunku do personelu zatrudnionego bezpo rednio w biznesie bankowym).

W jakiej skali jest stosowany

Outsourcing stanowi charakterystyczne zjawisko lat 90-tych o znacznym  i trwa ym trendzie
wzrostowym. . Liczba firm korzystaj cych z outsourcingu zwi ksza si  o 20-30% rocznie. Powszechnie uwa a
si , i   zlecanie us ug   firmom zewn trznym  jest  wyrazem  d enia   do perfekcji  dzia ania poprzez
koncentrowanie si  na g ównym   biznesie  (core competencies”) i zlecanie pozosta ych zada  zewn trznym
firmom.. Nak ady na outsourcing informatyczny  w zale no ci od ród a informacji wynosz  50-100 mld
dolarów rocznie, z tego na USA przypada prawie po owa (wi kszo  ameryka skich agencji rz dowych korzysta
z outsourcingu i obowi zuje je zbiór aktów prawnych (m.i. ITMRA  Information  Technology Management
Reform Act) reguluj cych  sprawy zwi zane z outsourcingiem IT).   W Ameryce Pó nocnej w po owie lat 90-
tych najbardziej rozpowszechnione (59% us ug) by o zlecanie us ug zewn trznych w zakresie likwidowania
skutków awarii (disaster recovery). Na drugim miejscu  by o wprowadzanie danych  (32%).
W znanych mi  us ugach    outsourcingowych  w bankowo ci  europejskiej odbywa  si  to zwykle  poprzez 
spó ki joint-venture, które przejmuj  wi kszo  dotychczasowego personelu informatycznego banków oraz 
czasem  nawet ich  g ówne serwery aplikacyjne, przejmuj c wi c technicznie operacyjn  obs ug  klientów.
 



 
W Polsce rynek us ug outsourcingowych szacowany jest na ok.100 ml dolarów i ponad 20% udzia  na

nim ma  firma ComputerLand (us ugi integracyjne, wynajmowanie serwerów do biznesu internetowego i serwisy
www).   Znany jest  równie   kontrakt  typu ASP (Application Service Provider) pomi dzy Softbankiem i IFS,
umo liwiaj cy firmom  dost p   do    aplikacji IFS (przeznaczonych do obs ugi  ksi gowo ci  i gospodarki

asnej) zainstalowanych na serwerach Softbanku. Jedn  z firm wiadcz cych us ugi outsourcingowe w
kraju  jest firma Bazy i Systemy Bankowe w Bydgoszczy (m.i. utrzymywanie zasobów i eksploatacja
systemów w rodowisku OS/390). Telekomunikacyjne us ugi  dla banków  wiadczy m.i. firma
Telbank. Do us ug outsourcingowych nale y równie  udost pnianie sieci bankomatów przez  Euronet.

 Znaczenie i zakres outsourcingu
            

 Szeroko rozumiane us ugi zewn trzne  w bankowo ci  mog  by  ró norodne i dotyczy  mog  procesów
biznesowych, systemów (aplikacji) informatycznych, platform sprz towych, infrastruktury sieciowej,
zabezpieczenia  itp. 
Oto przyk ady: 
1. operacyjne  przetwarzanie danych we w asnych  centrach obliczeniowych (data center)
2. udost pnianie aplikacji (np. w trybie zdalnym) wraz z operacyjnym przetwarzaniem
3. po rednictwo w obs udze transakcji  elektronicznych  typu karty p atnicze i e-commerce (centrum

autoryzacji i rozlicze )
4. infrastruktura i technologia  typu „call-center”  dla us ug finansowych  
5. awaryjne przetwarzanie danych     i  odzyskiwanie danych po awarii
6. sk adowanie  danych (backup)
7. zarz dzanie  aktywami i pasywami oraz portfelem inwestycyjnym klientów
8. zarz dzanie zasobami IT
9. zarz dzanie z onymi  projektami
10. us ugi internetowe (intranetowe i ekstranetowe), serwis  internetowy  
11. udost pnianie sieci bankomatów  wraz z    monitorowaniem   znajduj cych si  w bankomatach zasobów

gotówkowych  i obs ug      transakcji
12. doradztwo w zakresie rachunkowo ci i podatków 
13. us ugi strategiczne (wspomaganie klientów w zakresie strategii biznesowej, dopasowywanie do niej struktur

organizacyjnych, procesów i technologii)
14. konsulting  w zakresie tematyki specyfikowanej  przez klientów (np. ocena oprogramowania oferowanego

na rynku mi dzynarodowym, wspomaganie wdro enia i szkolenia)
15. integracja systemów (w tym integracja pakietów aplikacyjnych, zapewnienie wspó dzia ania komponentów

w rodowisku heterogenicznym)
16. zarz dzanie zmianami (change management) w tym diagnozowanie, przewidywanie, pomiar i zarz dzanie

procesami transformacji)
17. rein yniera biznesu (business process reengineering)
18. wsparcie metodologiczne (np. w zakresie realizacji z onych projektów, projektowania systemów

informatycznych, zarz dzania ryzykiem finansowym itp.)
19. badania marketingowe
20. projektowanie i konfigurowanie architektury klient-serwer
21. projektowanie aplikacji typu WFM (Work Flow Management) przeznaczonej do zarz dzania dokumentami i

procesami pracy
22. wykonywanie oprogramowania aplikacyjnego (w tym tzw. offshore programming czyli zlecanie

oprogramowania firmie po onej w innym kraju a nawet na innym kontynencie) 
23. serwisowanie us ug typu “end-user computing” - EUC (czyli rozproszonego rodowiska komputerów

biurkowych dzia aj cych w rodowisku rozproszonego przetwarzania).  
24. udost pnianie czy  telekomunikacyjnych (Telbank, AT&T Solutions, MCI, Concert, Sprint...)
25. serwis informacji finansowych (Reuters, Bloomberg....)
26. serwis w zakresie  informacji adresowych i  demograficznych (jako zewn trzne ród o danych  do hurtowni

marketingowo-klientowskiej)
27. przekwalifikowanie personelu  i   szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji
28. us ugi  wspomagania typu help desk 
29. realizacja  zada  biznesowych w zakresie CRM (marketing , a nawet sprzeda , okre lonych produktów)
30. wprowadzanie danych
31. us ugi w zakresie dostaw gotówki do oddzia ów
32. us ugi kredytowe na zasadzie po rednictwa lub pe nomocnictwa
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33. us ugi w zakresie  zarz dzania bezpiecze stwem      sieci komputerowej firmy (ci y
       monitoring, wykrywanie w ama  i wirusów za pomoc   cian zaporowych typu firewall).

 
Przyk ady outsourcingu 

 Us ugi  outsourcingowe w zakresie przetwarzania danych mog  by  ró norodne. Nie tylko mo e to
dotyczy  przedsi wzi  przeciwawaryjnych np. dzier awy  pami ci dyskowych  i rezerwowania mocy
komputera w   firmie zewn trznej  ( zamiast  w asnego  rezerwowego o rodka obliczeniowego - disaster
recovery centre), lecz  równie   w ten sposób  mog  by  realizowane g ówne (bie ce, operacyjne)  us ugi
obliczeniowe. wiadczy o tym przyk ad banków szwajcarskich i ich umowa z Perrot Systems, banku w oskiego
Credito Emiliano (Credem) z  EDS, Royal Bank of Scotland z EDS, banku norweskiego Fokus z firm  Novit,
banków fi skich z TT Tieto, Daiwa Bank z IBM Japan  itp.  Zewn trzne us ugi operacyjne realizowane s
zwykle przez specjalizowan  firm  joint-venture, powo ywan  przez bank i us ugodawc , w której przewag
kapita ow  posiada  cz sto bank  (gdy  firma ta wch ania o rodek obliczeniowy banku wraz z personelem).

 Przyk adem us ugi outsourcingowej jest  umowa na  zapewnienie zdalnego    dost pu do sieci
komputerowej banku  dla  pracowników przebywaj cych  poza stacjonarnym miejscem  pobytu (np. na
delegacjach s bowych)  a wi c kierownictwa banku,  pracowników sprzeda y i  s by marketingowej,
wymagaj cych dost pu do bankowych  zasobów komputerowych, wykraczaj cego  poza mo liwo ci
komputerow przeno nych (notebooków, laptopów itp.).  Zdalny dost p realizowany jest wówczas poprzez tzw.
wirtualn  sie  prywatn  (VPN - virtual private network), operatorem której jest  firma zewn trzna, uwalniaj ca
bank od  obowi zku  administrowania i utrzymywania sieci oraz  jej  w ciwego  zabezpieczenia.
Oszcz dno ci finansowe mog  by  znaczne np. w  stosunku do klasycznych op at telefonicznych przy
po czeniach mi dzymiastowych. Pomi dzy np. bankiem a t  firm  zawierana jest umowa na  zapewnienie
zdalnego    dost pu do sieci komputerowej banku np. dla  pracowników przebywaj cych  poza stacjonarnym
miejscem  pobytu (np. na delegacjach s bowych). Dotyczy to wi c kierownictwa banku,  pracowników
sprzeda y i  s by marketingowej, wymagaj cych dost pu do bankowych  zasobów komputerowych
znajduj cych si  w sieci.  Dost p ten stosuje si  w przypadku gdy wykracza on poza mo liwo ci komputerow
przeno nych (notebooków, laptopów).  Oszcz dno ci finansowe przy zastosowaniu sieci VPN  mog  by
znaczne np. w  stosunku do klasycznych op at telefonicznych przy po czeniach mi dzymiastowych.

Czy outsourcing zawsze si  sprawdza?

Ocena us ug outsourcingowych wykonywana  przez znane firmy konsultingowe nie jest jednoznaczna.  W
raporcie Coopers &Lybrand  z 1993 roku stwierdzono, i   firmy korzystaj ce z outsourcingu  maj  o
22% wy sze dochody i  lepsze perspektywy sprzeda y  swoich produktów.  Wg analityków
outsourcing mo e przynie  oszcz dno ci 25-30%.(http://digitalmass.boston.com/news/). W praktyce
nie zawsze to si  spe nia, gdy  du y kontrakt outsourcingowy jest zazwyczaj strategiczny,

ugoterminowy i kosztowny .  
 
Wg  ankiet przeprowadzonych  w ród 488 firm-klientów outsourcingu przez Deloitte & Touche    oczekiwane
korzy ci  s  zwykle    ni sze  od   rzeczywistych.  Ponad  po owa  klientów  renegocjonowa a  kontrakty
outsourcingowe, a 8% powróci o do us ug wewn trznych (inhouse). M.i. w  2001 r decyzj   odwrotu od
outsourcingu   podj a  firma General Motors, wieloletni  zleceniodawca us ug outsourcingowych.
Rozpocz a ona intensywne szkolenie i  nabór w asnej kadry IT. 
Rozczarowanie dotyczy  m.i. jako ci wiadczonych us ug oraz kosztów.  Oczywi cie indywidualne
wyniki u poszczególnych klientów  mog  sie znacznie ró ni . Niektóre firmy uzyskuj  znaczne
oszcz dno ci (5-25%) z tytu u outsourcingu w zakresie zarz dzania sieci  komputerow .
Wypowiadane s  te   pogl dy, e outsourcing ca ego IT  mo e by  kosztowniejszy nawet o 25%.

  Niezadowolenie wynika to w du ym stopniu z faktu, i  firmy zlecaj ce zbyt du o oczekuj  (np. e
wiadcz cy outsourcing „automatycznie” – bezwarunkowo b dzie dostarcza  swoje najlepsze do wiadczenia i

najnowocze niejsz  technologi ), a firmy wykonawcze za wiele obiecuj , a wi c jest zwi zane z brakiem
wzajemnego dopasowania  i  zapewne usterkami kontraktu (np. niejednoznaczne i zbyt ogólnikowe
sformu owania). 

Ponadto w czasach przej  i fuzji istnieje ryzyko, i  dana firma outsourcingowa zmieni w ciciela,
profil us ug lub nawet zbankrutuje.
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Wybór outsourcingu jako „d wigni” technologicznej wymaga  zawierania kontraktów, które zawiera y by
strategi  wprowadzania nowej  technologii  np. w ramach kosztów utrzymywania (maintenance) systemów.
Wybór  nowej najlepszej („best of breed”)  technologii jest zadaniem dla ekspertów, a  tych dla dziedzin nie
zwi zanych z podstawow  dzia alno ci   nie ka da firma jest w stanie utrzymywa .     Dost p do nowych
technologii  wydaje si  wi c by   naj atwiejszy do  uzyskania  za po rednictwem outsourcingu.
                                                       Zygmunt Ryznar
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