
Wdrożenie systemów Linux opłaca się 

12 przebadanych przez IDC korporacji zaoszczędziło średnio 18 mln USD w skali 
roku

International Data Corporation (IDC) przeprowadziła badania wśród 12 amerykańskich korporacji, aby dowie-
dzieć się, jakie korzyści biznesowe dają otwarte systemy operacyjne, na przykładzie Red Hat Enterprise Linux 
Server. 

Rezultaty badań pokazują, że migracja przetwarzania na systemy Red Hat Enterprise Linux Server znacząco 
usprawnia procesy biznesowe i obniża koszty operacyjne.

Poznaj zalety otwartych systemów operacyjnych na przykładzie Red Hat Enterprise Linux Server.

Masz pytania dotyczące migracji infrastruktury IT do otwartego systemu operacyjnego Red Hat Enterprise 
Linux Server? Chcesz obniżyć koszty i poprawić wskaźniki efektywności swojego biznesu?

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy  liderem rozwiązań open source i data science na polskim rynku. Pomagamy naszym klientom osią-
gać sukces, świadcząc usługi zorientowane na rezultat, o strategicznym znaczeniu dla biznesu. 

Nasze usługi migracji pomogły już wielu średnim i dużym �rmom przeprowadzić transformację środowiska IT 
w kierunku poprawy efektywności, adopcji najnowszych technologii, obniżenia kosztów infrastruktury IT 
i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Realizujemy usługi migracji baz danych, danych, systemów   
operacyjnych, aplikacji i serwerów. Nasza oferta obejmuje doradztwo najlepszych rozwiązań, ocenę możliwo-
ści migracji, migrację, wsparcie, transfer wiedzy do zespołu klienta i usługi szkoleniowe w obszarze implemen-
towanych technologii.

Oferujemy usługi migracji:

•  systemu operacyjnego Unix do Linux,

•  baz danych Oracle do EDB Postgres,

•  serwerów Oracle Weblogic do JBoss Enterprise Application Platform,

•  serwerów IBM Websphere do JBoss Enterprise Application Platform.

Działy IT korzystające z otwartego systemu operacyjnego RHELS, przeznaczają średnio o 45% mniej 
czasu na powtarzalne, manualne operacje, związane ze standardowym utrzymaniem 
systemów/infrastruktury. Odciążony dział IT ma więcej czasu na wspieranie działalności biznesowej, 
realizacji strategicznych celów organizacji i wdrażanie innowacji. 

Wskaźniki poprawy produktywności działów IT w godzinach na 100 
użytkowników rocznie:
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Wzrost wydajności pracy działów IT

Łączna wartość korzyści biznesowych 
wśród firm korzystających z otwartych 
systemów operacyjnych RHELS to 
*29 517 USD na 100 
użytkowników (18,04 mln USD 
na organizację) w ciągu 1 roku.
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Wzrost wydajności pracy działów IT

Ograniczenie kosztów infrastruktury IT

Wzrost wydajności procesów biznesowych

Korzyści z wdrożenia Linux obejmują wiele obszarów biznesu.

 

Wartość korzyści biznesowych

Wpływ nieplanowanych przestojów na produktywność:
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Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) infrastruktury IT:
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Ograniczenie kosztów infrastruktury IT

Wydajność rozwoju i wdrażania aplikacji:
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Wzrost wydajności procesów biznesowych

Średni koszt serwerów z systemem operacyjnym Red Hat Enterprise Linux w przeliczeniu na 100 
użytkowników jest o 40% niższy w porównaniu z kosztem alternatywnych serwerów dla równoważne-
go obciążenia (obsługujących/utrzymujących równoważne obciążenia).

Roczny koszt operacyjny na 100 użytkowników
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Zwrot z inwestycji (ROI) w okresie 3 lat 

                                                                                                              w skali organizacji                 na 100 użytkowników

Korzyści (zwiększone przychody, obniżone koszty)*             43,0 mln USD                          70 391 USD

Inwestycja*                                                                                             9,6 mln US                              15 697 USD

Wartość bieżąca netto (NPV)                                                          33,4 mln USD                          54 694 USD

Zwrot z inwestycji (ROI)                                                                                                        348%

Okres zwrotu                                                                                                                     7 miesięcy

Stopa dyskontowa                                                                                                                   12%
*zdyskontowane

źródło: International Data Corporation, The Business Value of Red Hat Enterprise Linux, May 2016.
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