
Outsourcing IT

Skup się na biznesie i oszczędzaj!

Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług, co zmusza firmy do jak 
największej koncentracji swoich sił na rozwoju prowadzonego biznesu. Nie możemy jednak zapominać o systemach wspomagających 
biznes, takich jak np. systemy IT. Infrastruktura IT to nieodzowny element każdej organizacji, to żywy organizm, nastawiony na ciągłą 
ewolucję. Ewolucja wynika z rozwoju prowadzonego biznesu, postępu technologicznego, zmian prawnych. Utrzymanie w dobrej 
kondycji informatyki wymaga wysoko wykwalifikowanych inżynierów oraz dużych nakładów finansowych.

 Gwarancja  kompleksowej  obsługi  

systemów informatycznych,

 odpowiednie dopasowanie  informatyki 
do potrzeb biznesu,

 możliwość  skupienia  się  jedynie  na  
kluczowej działalności,

 łatwy dostęp do wiedzy (know-how) 
dotyczącej organizacji pracy IT,

 gwarancja stworzenia profesjonalnej 
strategii rozwoju IT, odpowiadającej 
potrzebom biznesowym,

 dostęp do najnowszych technologii,

 zabezpieczenie w razie odejścia z pracy 
przeszkolonego pracownika,

 konsulting zawarty w cenie usługi,

 gwarancja ciągłości pracy systemów in-
formatycznych,

 klarowny sposób oceny jakości, gwaranto-
wany umową SLA (Service Level Agreement).

Korzyści 
strategiczne

 Stały poziom kosztów obsługi (abonament 

miesięczny określony w umowie),

 gwarancja redukcji kosztów w obrębie 
obsługi IT,

 gwarancja optymalizacji parametrów 
i związanych z nimi kosztów zewnętrznych 
(łącza, aktualizacja sprzętu, licencje etc.),

 redukcja kosztów związana z podnosze-
niem kwalifikacji pracowników,

 opłata  za  outsourcing  stanowi  koszt  
uzyskania przychodu,

 gwarancja doboru optymalnych rozwiązań 
IT dopasowanych do potrzeb biznesu.

Korzyści 
finansowe

Opis rozwiązania
Sposobem na realizację zadania rozwoju własnego biznesu, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu optymalnej pracy infrastruktury 

IT, jest OUTSOURCING. Outsourcing jest bowiem odwzorowaniem 

zasady „twórzmy to, na czym znamy  się najlepiej”. 

Ogólnie pojęty OUTSOURCING to zdefiniowanie oraz wydzielenie 

pewnych obszarów niebiznesowej działalności przedsiębiorstwa, 

które następnie są przekazywane wyspecjalizowanym w zarządzaniu 

tymi obszarami podmiotom zewnętrznym. 

Firma decydując się na outsourcing IT przekazuje zewnętrznej 

organizacji pełną odpowiedzialność za działanie wszystkich  

obszarów infrastruktury IT lub konkretnego, wydzielonego procesu. 

Outsourcing IT jest czymś więcej niż jedynie usługą zarządzania 

zasobami oraz usługami informatycznymi przedsiębiorstwa.  

To nowoczesny sposób na profesjonalną i optymalną informatykę 

dostosowaną do potrzeb biznesu. 

Outsourcing jest najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów, 

podniesienie jakości oraz optymalizację działalności, ponieważ 

redukuje koszty związane z utrzymywaniem własnych zasobów 

informatycznych. Pozwala na skupienie większej uwagi na podstawowej 

działalności biznesowej. 
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Telekomunikacja
 

Wszechstronne usługi  
w zakresie budowy  

i zarządzania sieciami WAN 
i implementacji rozwiązań 

sieciowych

Infrastruktura  
sprzętowo - systemowa

 
Usługi integracji narzędzi 
programowyach i sprzętu  

w jeden spójny system

Disaster Recovery Center
 

Usługa gwarantująca ciągłość 
działalności biznesowej 

przedsiębiorstwa w przypadku 
zniszczenia infrastruktury 

informatycznej Klienta

Infrastruktura End-user
 

Kompleksowa opieka i wsparcie 
infrastruktury użytkownika 

końcowego

Bezpieczeństwo 
 

Profesjonalne zarządzanie 
systemami bezpieczeństwa 

i ochrony danych

Data Center
 

Optymalne środowisko 
pracy dla systemów 

informatycznych Klienta

ZARZąDZANIE INfRASTRUKTURą IT

Warianty
Wyróżniamy dwa typy outsourcingu:

 Outsourcing IT pełny - przekazanie w utrzymanie firmie zewnętrznej 

całego działu IT, traktowane jako proces biznesowy – obsługa 

informatyczna firmy,

 Outsourcing IT selektywny - wydzielenie poszczególnych procesów 

w dziale IT i przekazanie ich w utrzymanie firmie  zewnętrznej.

Outsourcing nie zawsze wiąże się z likwidacją własnego działu  

IT i przeniesieniem całości zadań do firmy zewnętrznej. Często 

stosowany jest outsourcing selektywny – polegający na  wydzieleniu 

kilku obszarów IT, których utrzymanie wewnątrz  firmy nie jest  

optymalne. Przykładem może być system z jednej  strony kluczowy 

dla firmy, ale o dużym stopniu stabilności.  

System ten statystycznie wymaga poświecenia 10 osobodni pracy 

eksperta w przeciągu roku. Opłacanie takiej osoby  obsługującej ten 

system na etacie przez cały rok powoduje  duże koszty, których 

ponoszenie naprawdę nie jest konieczne. 

Innym przykładem jest obsługa systemu rozproszonego po  całym 

kraju, gdzie utrzymywanie w każdej placówce administratorów generuje 

wysokie koszty, natomiast wymagane są  bardzo szybkie czasy 

napraw w przypadku awarii. Tutaj skorzystanie  z firmy posiadającej 

rozbudowaną sieć serwisową pozwala  na zdecydowane obniżenie 

kosztów obsługi serwisowej, przy  zagwarantowaniu założonego 

poziomu obsługi.

Profil rozwiązania
Portofilo Comarch IT Outsourcing stanowi szeroka gama usług 

informatycznych oraz zarządzania, na które składają się:

 usługi w obszarze telekomunikacji,

 usługi o charakterze sprzętowo-systemowym, w tym wszelkie 

usługi serwisowe,

 usługi Service Desk

 wsparcie w ramach infrastruktury end-user,

 usługi obejmujące zarządzanie i monitoring nawet najbardziej 

rozbudowanych centrów przetwarzania danych,

 usługi Zapasowego Centrum Danych (DRC - Disaster Recovery 

Center) i Zapasowego Biura (DRO – Disaster Recover Office),

 usługi w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT,

 usługi zarządzania infrastrukturą IT w oparciu o światowe 

standardy (m.in. biblioteka ITIL v3).


