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Dostępność IT w polskich 
przedsiębiorstwach
Jeszcze nigdy nie byliśmy tak uzależnieni od technologii, jak dzisiaj, i nigdy nie było tylu 
pracowników i tylu krytycznych funkcji biznesowych, które w tak dużej mierze polegałyby na 
danych. Dążąc do osiągnięcia celów biznesowych, organizacje liczą na to, że transformacja 
cyfrowa i chmura pomogą im oferować bardziej wydajne, sprawne i niezawodne usługi w celu 
zaspokojenia potrzeb użytkowników. W ramach tej transformacji zespoły IT muszą działać 
coraz skuteczniej, żeby zapewnić dostępność i ochronę systemów.

Firma Veeam Software, która od ponad dekady pomaga organizacjom osiągnąć większą 
dostępność operacyjną, zleciła firmie CIONET przeprowadzenie badania wśród dyrektorów ds. 
informacji w średnich i dużych organizacjach w Polsce, aby:

• sprawdzić, czy organizacje osiągają swoje cele w zakresie dostępności,

• ocenić czynniki, które uniemożliwiają zapewnienie wystarczającego poziomu usług,

• zrozumieć, jak te problemy wpływają na strategiczne cele biznesowe, takie jak 
transformacja cyfrowa.

Kluczowe wnioski z badania

Trzy piąte polskich organizacji doświadczyło tzw. „deficytu dostępności”. W naszym 
badaniu 59 proc. respondentów dostrzega niedostatki swoich rozwiązań do przywracania 
danych w porównaniu z oczekiwaniami działów biznesowych w zakresie poziomu usług (SLA).
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1. W mojej organizacji przywracanie działania aplikacji  
nie jest jeszcze tak szybkie jakbyśmy tego oczekiwali
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Tylko 9 proc. respondentów jest w pełni przekonanych, że ich bieżące rozwiązanie jest w 
stanie niezawodnie tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych i przywracać je w czasie 
przewidzianym przez SLA. Jeśli doliczymy do tego respondentów, którzy „czują się pewni”, 
daje nam to łącznie 56 proc. dyrektorów ds. informacji uważających, że potrafią zapewnić 
całkowitą dostępność danych i aplikacji.

Niestety ten brak całkowitej pewności jest dobrze uzasadniony. Respondenci mówią, że osiągają 
swoje cele w zakresie czasu przywracania (RTO) tylko w 43 proc. przypadków, a w zakresie 
punktu przywracania (RPO) – w 41 proc. przypadków. A zatem co druga próba przywrócenia 
kończy się niepowodzeniem, trwa zbyt długo lub odzyskuje niewystarczającą ilość danych.

Mediana długości przestoju w badanych firmach wynosi 29 minut. Choć nie wydaje się to 
długo, zastanówmy się: 

• Jak przestój wpływa na tysiące pasażerów linii lotniczej, której samoloty zostają uziemione 
na zaledwie 29 minut?

• Jak przerwa w pracy wpływa na sklep internetowy i jego klientów, gdy witryna tego 
e-sklepu nie działa w szczycie sprzedażowym przez pół godziny?

• Jak przestój wpływa na pacjentów szpitala, w którym cała dokumentacja medyczna jest 
niedostępna tylko przez 29 minut?

Jeśli przyjrzymy się bliżej aplikacjom, które organizacje uznają za „krytyczne” w porównaniu ze 
„zwykłymi” aplikacji, oczywista staje się niepokojąca różnica:

• Mediana tolerowanego czasu przestoju aplikacji krytycznych wynosi 12 minut, więc 
„zaledwie 29-minutowy” przestój przekroczyłby limit dla większości takich aplikacji.

• Mediana tolerowanego czasu przestoju zwykłych aplikacji wynosi 283 minuty, czyli 
niemal 5 godzin.
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2. Oceń swoje zaufanie do użytkowanego przez firmę głównego systemu 
backupu - czy zapewnia niezawodny backup/funkcje odtwarzania dla 
wirtualnych maszyn w ramach zakładanych parametrów SLA?
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55 proc. respondentów nie wie, jakie są szacowane koszty awarii i przestojów. Ten brak 
wiedzy sugeruje, czemu osoby podejmujące decyzje zgadzają się na długie czasy przywracania i 
nieosiąganie celów RPO/RTO.

Pozytywnym aspektem jest to, że tylko jedna na pięć organizacji przyznaje się do „deficytu 
ochrony” (28 proc.), czyli rozbieżności między tym, jak często tworzą kopie zapasowe aplikacji 
i tym, jak często powinny je tworzyć, żeby zasłużyć na miano przedsiębiorstwa funkcjonującego 
bez przerw. Oznacza to, że decydenci ds. IT z Polski uważają, że wystarczająco często tworzą 
kopie zapasowe swoich danych. Jak jednak pokazują inne wyniki, nie oznacza to, że potrafią 
przywracać dane z kopii ze wskaźnikami RPO/RTO wymaganymi przez SLA i oczekiwanymi 
przez użytkowników.

71 proc. twierdzi, że ich inicjatywy transformacji cyfrowej postępują powoli ze względu na 
nieplanowane przestoje lub niewystarczającą dostępność aplikacji.
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3. Średni koszt godziny niedostępności aplikacji krytycznych

4. Oceń w jakim stopniu przestoje czy brak należytej dostępności aplikacji 
mają negatywny wpływ na projekty cyfrowej transformacji w Twojej 
organizacji
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Informacje o raporcie

Badanie poświęcone dostępności krytycznych systemów infrastruktury IT zostało 
przeprowadzone w celu zobrazowania, jak w działających na polskim rynku przedsiębiorstwach 
kształtują się praktyki związane z backupem, funkcjami odtwarzania i przywracania systemów 
IT. Badanie metodą CAWI na zlecenie Veeam zrealizował CIONET Polska we współpracy 
z Infotarget. Grupę badawczą stanowiło 50 menedżerów ds. IT ze średnich oraz dużych 
przedsiębiorstw i instytucji. Uczestnicy badania reprezentowali wszystkie kluczowe sektory 
gospodarki. Projekt realizowany był w marcu 2017 roku.


