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Predslov
Pracovisko sa rýchlo mení a zistenia z prieskumu
Office Insights 2018 poukazujú na to,
že si podniky čoraz viac uvedomujú zmeny v
pracovných postupoch.
Potreba dlhodobých úspor nákladov a vyššej
efektívnosti prirodzene viedla k záujmu o
riadené tlačové služby, zatiaľ čo nová kultúra
práce na diaľku kladie dôraz na prísnejšie
zabezpečenie dokumentov a nové investície do
automatizácie, mobilných zariadení a cloudu,
ktoré pomáhajú zefektívniť obchodné procesy
a podporujú čoraz mobilnejšie pracovné sily.
Prepojenie našich riešení s týmito zisteniami
poskytne zákazníkom spoločnosti Canon prehľad
o tom, ako naše komplexné portfólio pokrýva
širokú škálu potrieb a ako sme schopní podporiť
ich prechod na digitálnejšie prostredie.
Matthew Wrighton
Riaditeľ predaja a marketingu |
Canon Europe
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ZHRNUTIE
Pracovisko sa rýchlo mení. Flexibilné časy príchodu do práce, práca z
domu, mobilní pracovníci, zdieľané pracovné stanice a zamestnanci, ktorí
každodenne komunikujú cez hranice štátov, prispievajú k rôznorodej situácii,
ktorá je niekedy náročnejšia na riadenie. Veľké údaje (Big data) sú na
vzostupe a s nimi sa vyvíjajú aj otázky bezpečnosti a správy údajov.
V tom istom čase si spoločnosti čoraz
viac uvedomujú, aké je dôležité rýchlo
a bezpečne využívať informácie, bez ohľadu
na to, kde sa nachádzajú ich zamestnanci
alebo v akom odvetví pracujú.

Medzi katalyzátory
týchto zmien patria
pokroky v technológiách,
ale aj zvyšujúci sa vplyv
značiek na globálnych
trhoch.
Prenesenie hodnôt značky do reálneho
správania si vyžaduje oddaný, nadšený
a čoraz sociálnejší tím ľudí, ktorí sú flexibilní
a produktívni. Ale čo znamená produktivita v
dnešnej technologicky informovanej
a rýchlej kancelárskej atmosfére?
Vo svete, kde technológie robotiky a umelej
inteligencie môžu prekonať ľudí v takmer
každej úlohe spracovania údajov, je odpoveď
na túto otázku mnohostranná. V prvom
rade stanovuje Všeobecné nariadenie o
ochrane údajov Európskej únie (GDPR) a
sieť priemyselných regulácií nový rámec pre
zákony o ochrane osobných údajov
a oblasť bezpečnosti a súladu a spoločnosti
čelia novým výzvam spojeným s rýchlym
vývojom digitálnych trhov v tejto oblasti.
Vládne zásahy do kybernetického boja,
ochrany osobných údajov, pracovných
zákonov a obchodných dohôd upravujú
spôsob, akým spoločnosti prijímajú
rozhodnutia, a to, aké úrovne rizika sú
pripravené postúpiť.

V druhom rade sú tu tímy výkonných
pracovníkov, ktoré sa snažia o dosiahnutie
vyššej efektívnosti svojich operácií a ocitajú sa
v situácii, ktorá sa môže často javiť ako mätúca
zmes nových očakávaní a technologických
zmien – nárast cloudových počítačových
činností, veľké údaje, digitálne trhy založené
na technológii Blockchain, mobilná práca s
počítačmi a neustále prítomné riziko ohrozenia
bezpečnosti údajov.
A napokon sú tu rozdiely v jednotlivých
regiónoch, ktoré môžu mať obrovský
vplyv na tempo a smer zmien v mnohých
kanceláriách. Inými slovami, pokrok sa
môže v jednotlivých krajinách a odvetviach
líšiť, čo manažérom sťažuje presné určenie
najlepšieho postupu na podporu rozvoja
obchodných činností.
To všetko má skutočný dopad na oblasť
tlače dokumentov, procesy založené na
papierových dokumentoch, ako aj na každé
multifunkčné zariadenie v rohu kancelárie,
ktoré mnoho firemných zamestnancov
používa vo svojej každodennej realite.
Táto nezávislá správa Office Insights 2018
bola vypracovaná pre spoločnosť Canon
a realizovaná agenturou Breaking Blue,
aby získala skutočné poznatky, ktoré
objasňujú tempo inovácií vplývajúcich na
kancelárie a technológie používané v tomto
prostredí, a preskúmala, ako dnes tieto
zmeny ovplyvňujú organizácie vo viacerých
krajinách a odvetviach. Vychádza zo správ
Office Insights 2016 a 2013, ktoré sledovali
inovácie kancelárskych technológií v
strednej a východnej Európe, Eurázii, Afrike
a na Blízkom východe.
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O TOMTO
VÝSKUME
Informácie boli získavané od pracovníkov zodpovedných za rozhodovanie v oblasti
technológií a koncových používateľov so sídlom v západnej, strednej a východnej Európe,
Eurázii, na Blízkom východe a v Afrike. Od roku 2013, kedy sme zostavili prvú správu
Office Insights, sa toho veľa zmenilo.
V tom čase bolo dôležité poskytovanie
a zdokonaľovanie základných služieb v oblasti
dokumentov, no už aj vtedy bolo jasné, že tempo
zmien sa zvyšuje a že budúcnosť kancelárií
závisí od toho, ako si pracovníci zodpovední
za rozhodnutia uvedomia dôležitosť agility v
rýchlo sa meniacom technologickom prostredí.
A skutočne sa potvrdilo, že hoci predstavuje
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správa údajov stále kľúčovú činnosť, v mnohých
podnikoch sa prejavujú iné významné oblasti
záujmu, ako sú dôležitosť skenovania
a automatizácie dokumentov, rast cloudových
služieb a bezpečnejšie a lepšie využívanie údajov.
Medzičasom spoločnosti vykazujú rastúce tempo
zmien a ochotu prispôsobiť sa novým spôsobom
práce a investovať do kancelárií budúcnosti.

KĽÚČOVÉ
FAKTY:
Vzorka z 2 550 rozhovorov v 24 krajinách západnej,
strednej a východnej Európy, na Blízkom východe a v
Afrike.

58

25

17

53

%

%
malých
podnikov

respondentov zastáva riadiacu pozíciu

58

%

%
stredných
podnikov

respondentov pracuje v bežných
kancelárskych prostrediach

56

%

%
veľkých
podnikov

respondentov sa priamo podieľa na
procese rozhodovania o nákupe
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TLAČ
EVOLÚCIA NAMIESTO REVOLÚCIE
Nakoľko informácie existujú vo viacerých dokumentoch v rôznych tlačených
a digitálnych formátoch a na rôznych miestach, od pracovných stolov
a kancelárskych skriniek až po cloudové servery a mobilné zariadenia,
je lákavé si myslieť, že funkcia tlače je v mnohých moderných kanceláriách
na odchode.
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Pri diskusii o prechode z papierových dokumentov na digitálny formát
dochádza často k nepochopeniu rozdielu medzi posunom smerom k „digitálnej
transformácii“, kde sú informačné technológie neoddeliteľnou súčasťou ponuky
spoločností zákazníkom. Takými sú napríklad aktivity výrobcov automobilov,
ktorí do svojich vozidiel pridávajú možnosti mobilnej konektivity a prechodom
na „bezpapierové“ fungovanie, teda od spracovania dokumentov v papierovej
forme k pracovným postupom so skenovaním a elektronickou výmenou údajov.
Začíname pozorovať prerod kancelárie v novej
digitálnej podobe. Táto nová kancelária je navrhnutá
na základe potrieb spolupracujúcich ľudí, ako aj
poznatkov a služieb, ktoré potrebujú na plnenie
svojich úloh. V tejto novej kancelárii je úloha
dokumentu decentralizovaná a zmenšená, keďže
digitalizácia pokračuje vo svojom neúprosnom ťažení.
Aký však máme dôkaz o tejto transformácii?
Po prvé, v celej oblasti regiónu EMEA hlásilo 42
% respondentov veľký alebo malý nárast tlače v
porovnaní s obdobím pred 12 mesiacmi a iba 25 %
respondentov tlačilo menej. Tieto údaje sú podobné pri
skenovaní (43 % respondentov skenuje častejšie)
a pri kopírovaní (37 % respondentov kopíruje častejšie),
čo naznačuje posun smerom k zvýšenému používaniu
papiera. Hoci sa tieto údaje môžu zdať protirečivé,
je tiež dôležité poznamenať, že 45 % respondentov
plánuje investovať viac do softvéru a riešení na
zlepšenie pracovných postupov s dokumentmi. Inými
slovami, spoločnosti si už uvedomujú význam tlače a jej
ústrednú funkciu v rámci organizácie. Ďalším krokom
je, aby bol stály prílev informácií ľahšie dostupný
a jednoduchší na používanie.
Prvým príznakom posunu smerom od papierových
dokumentov je, keď organizácie skenujú prichádzajúce
dokumenty a konvertujú ich do digitálnej formy na
interné spracovanie. Dnešné štatistiky odhaľujú, že 36
% profesionálov z oblasti vrcholového manažmentu
dnes vníma skenovanie ako „kľúčovo dôležité“.
Predstavuje to nárast od roku 2016, kedy tento aspekt
považovalo za kľúčovo dôležitý len 21 % všetkých
zamestnancov kancelárií. Náš prieskum tiež zistil, že
vyšší manažéri očakávajú, že sa v nadchádzajúcich
troch rokoch vynaloží viac prostriedkov na spracovanie
virtuálnych dokumentov (32 % v porovnaní s
celkovým priemerom 25 %). Je to dôležité, pretože to
znamená odklon od tradičných spôsobov spracovania
papierových dokumentov v minulosti smerom k novším
digitalizovaným spôsobom práce v budúcnosti. V
mnohých organizáciách sa táto zmena pracovných
tokov dokumentov neuskutoční okamžite, ale prejaví
sa ako postupná automatizácia jednotlivých procesov,
ktorá nastane postupom času, pričom prioritu

42

%

respondentov nahlásilo
veľký alebo malý nárast
tlače v porovnaní
s obdobím pred 12
mesiacmi

jednotlivých procesov bude určovať úroveň vplyvu na
obchodné činnosti a jednoduchosť zdôvodnenia takejto
zmeny.
Hoci je myšlienka „bezpapierovej“ kancelárie čoraz
príťažlivejšia, náš prieskum zistil, že kancelárska tlač
zostáva nevyhnutnou súčasťou základných obchodných
činností. Približne 45 % obchodných manažérov v
tomto prieskume verí, že v budúcnosti budú využívať
svoje multifunkčné zariadenia viac, a používanie tlače
vo všeobecnosti nezaznamenalo žiadny viditeľný
pokles v žiadnom regióne, s výnimkou Blízkeho
východu, kde sa cloudové riešenia zavádzajú rýchlejšie.
Napriek tomu si však väčšina spoločností uvedomuje,
že je potrebné pokračovať v prispôsobovaní sa novým
digitálnym spôsobom práce, ako to dokazuje rastúci
počet respondentov v regióne EMEA, ktorí sledujú
svoje náklady na tlač.
V roku 2016 nesledovalo náklady na tlač 42 %
pracovníkov v kanceláriách v porovnaní s výrazne
nižšími dnešnými 34 %. Tento posun by nemal byť
prekvapením. Je všeobecne známe, že náklady
súvisiace s tlačou vrátane správy a poskytovania
zariadení, nákladov na papier, spotrebných materiálov
a servisu môžu predstavovať jeden z najväčších
podnikových výdavkov popri mzdách a oblasti IT.
Organizácie sa už viac ako dve desaťročia zaoberajú
svojimi „skutočnými nákladmi na tlač“ tak, že
vykonávajú previerky svojich celkových nákladov
na vlastníctvo (TCO) v podniku a na základe týchto
zistení podnikajú opatrenia. V dnešnej dobe existujú
skvelé nástroje na získavanie údajov, ktoré tieto
postupy uľahčujú. Keďže používanie týchto nástrojov
naďalej rastie, v budúcnosti budeme vidieť viac
organizácií, ktoré monitorujú svoje náklady na tlač
inteligentnejším spôsobom.
Neznamená to však, že tlač je v bežnej kancelárii menej
potrebná. V skutočnosti je pravdepodobne rovnako
nevyhnutná, ako bola pred 5 alebo 10 rokmi; ale keďže
v súčasnosti existuje viac technologických riešení
a rastie povedomie o význame tlačových nákladov,
zbytočná tlač sa prirodzene zníži, nakoľko organizácie
smerujú k efektívnejším spôsobom práce.

„V práci sme prešli na bezpapierový model.
Začali sme oveľa viac pracovať s elektronickými
kópiami. Používame dokumenty PDF a na čítanie
používame mobilné aplikácie. Dokumenty sú k
dispozícii v sieti a môžeme k nim pristupovať
prostredníctvom počítača, mobilného telefónu

43

%

spoločností v strednej
Európe dnes skenuje viac
ako pred 12 mesiacmi

alebo tabletu. Túto stratégiu sme zaviedli s cieľom
znížiť náklady a zabezpečiť, aby sme boli veľmi
konkurencieschopní z hľadiska času a kvality.“
Kamerun, manažér, odvetvie výroby.
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AUTOMATIZÁCIA
ROLA, KTORÚ ZOHRÁVA PRI ZEFEKTÍVNENÍ
FUNGOVANIA PODNIKU

Ako vyzerajú „zefektívnené“ spôsoby práce? Jedným zo spôsobov, ako
to definovať, je prostredníctvom procesu automatizácie a tempa, akým
sú procesy automatizácie zavádzané v jednotlivých organizáciách.

Zvyšovanie objemu a rozmanitosti elektronických
dokumentov, ktoré si vyžadujú spracovanie,
pretrvávajúca potreba spracovania papierových
dokumentov a prebiehajúci vývoj pracovných
postupov na diaľku znamenajú, že pracovníci
kancelárií sú nútení začať investovať do nových
spôsobov práce.
V centre každej spoločnosti sú informácie.
Dokumenty a informácie sú a budú aj naďalej
základným kameňom každého podniku, ktorý má
čoraz väčší význam. Zmeny v postoji k informáciám
sa odohrávajú už aj dnes:

77 %

77 % respondentov v regióne EMEA uviedlo, že
systémy, ktoré konvertujú tlačené dokumenty
do digitálnej, editovateľnej podoby, sú kľúčovo
dôležité alebo dôležité. Aplikácie pracovného
postupu, ako je napríklad systém CRM, vníma
ako dôležité 57 % respondentov

57 %

bolo vykonaných niekoľko štúdií o možnom vplyve
automatizácie na pracovné miesta a zamestnanosť.
Panuje všeobecná zhoda, že na trhu práce sa stane
niečo významné – a pravdepodobne sa to už deje.
Už dnes vidíme dôkazy o tom, že veľa pracovných
miest – alebo úloh v rámci pracovných miest – bude
automatizovaných. Aký to však bude mať vplyv
na prácu v kancelárii pre väčšinu pracovníkov z
dlhodobého hľadiska?
Jedna z vecí, na ktorú táto štúdia poukázala, je
skutočnosť, že správa dokumentov predstavuje
bežnú prioritu určenú na významnejšie investície.
Hoci boli spomínané aj školenia (čo je prirodzené,
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keďže zmena technológií znamená, že organizácie
potrebujú zabezpečiť adekvátne školenie
pracovníkov), správa dokumentov je kľúčovou
súčasťou kancelárie budúcnosti
a digitálnej transformácie. 45 % organizácií
by chcelo v najbližších dvoch rokoch výrazne
investovať do softvéru a riešení na zlepšenie
pracovných postupov s dokumentmi a ako oblasť
investičných potrieb najčastejšie uvádzajú cloudové
ukladanie alebo cloudové výpočtové zdroje.
Dôvod je ľahké pochopiť. Väčšina skenovaných
dokumentov obsahuje finančné, citlivé alebo
pre prevádzku dôležité informácie – a preto je
pochopiteľné, že správa a ukladanie takýchto
dokumentov v cloude by bolo pre tieto spoločnosti
užitočným nástrojom. Pre obchodné organizácie sú
dve najväčšie oblasti záujmu 1) potreba bezpečne
uložiť tieto dokumenty a 2) potreba rýchlo
ich odoslať tretej strane. Je to pochopiteľné: v
súčasnosti viac ako polovica respondentov cíti, že
systémy archivácie, evidencie a ukladania
údajov v ich organizácii potrebujú zlepšenie
a modernizáciu. Boli tiež spomenuté problémy s
automatizáciou, školením zamestnancov
a spoľahlivosťou tlačiarní a skenerov. Tieto
témy poukazujú na skutočnosť, že pracoviská
prechádzajú zmenou. A spolu s čoraz rýchlejším
postupom digitalizácie sa bude rovnako zvyšovať aj
tempo zmien pracovných metód a každodenného
života v kancelárii.

Spolu s čoraz rýchlejším postupom
digitalizácie sa bude rovnako zvyšovať
aj tempo zmien pracovných metód
a každodenného života v kancelárii.

„Naše digitálne dokumenty sú šifrované a uložené v chránených
šifrovaných oblastiach a v systéme riadenia dokumentov máme
zavedené bezpečnostné funkcie, takže dokumenty citlivej povahy
obsahujú záznam, ktorý nazývame denník alebo stopa – vďaka nemu
vieme, kto dokument otvoril, použil, prečítal, skopíroval a podobne.
Všetko sa zaznamenáva. Pre dokumenty, ktoré nie sú kľúčové,
dokumenty, na ktoré sa nevzťahuje táto kontrola, nemáme žiadny
mechanizmus, čo predstavuje problém!“ – Katar, výkonný riaditeľ,
poradenstvo v oblasti digitálnych médií a komunikácie

Ešte stále nás čaká dlhá cesta, kým väčšina spoločností začne vykonávať
tieto zmeny. Súčasný rozsah automatizácie ukazuje, že približne 80 %
respondentov v regióne EMEA plánuje v určitom bode v budúcnosti ukončiť
používanie fyzických kópií transakčných dokumentov, pričom pre 15 %
respondentov to bude v nasledujúcom roku
Keďže je však objem tlače ešte stále na vzostupe
a momentálne nemožno pozorovať žiadny
výrazný prechod na „bezpapierové“ postupy,
je ťažké si predstaviť, že táto zmena nastane
už za 12 mesiacov. Inými slovami, zatiaľ čo
automatizácia a zjednodušené procesy určite
naberajú na sile, sú ešte stále pomerne ďaleko
od toho, aby sa stali štandardom.

80 %

respondentov z oblasti EMEA
plánuje v budúcnosti skončiť s
vytváraním papierových kópií
transakčných dokumentov

Automatizácia sa netýka len jednotlivých
procesov. Plánovanie podnikových zdrojov
(Enterprise Resource Planning – ERP),
ktoré umožňuje podnikom používať systém
integrovaných aplikácií na automatizáciu
administratívnych funkcií, sa stáva čoraz
bežnejším. Skutočne platí, že prechod na
automatické systémy ERP by nemal predstavovať
ťažké rozhodnutie. Výhody, ktoré prináša – od
integrovanej analýzy obchodných činností až po
lepšie zabezpečenie – sú dobre známe.
Mnohí vedúci pracovníci sa však stále obávajú
počiatočnej investície, ťažkostí s implementáciou
a nutnosti preškoľovania. Náklady zostávajú
veľkou bariérou – 53 % respondentov tvrdí, že
je to hlavý faktor proti takémuto zavádzaniu.
Obavy súvisiace so školeniami (31 %) a časovou
náročnosťou (30 %) tiež hrajú podstatnú
úlohu, rovnako ako aj integrácia s existujúcimi
systémami (22 %).

43

%

zamestnancov kancelárií sa zhodne na tom,
že automatizácia evidencie a skladovania
dokumentácie by ušetrila čas

V súčasnosti iba jeden z každých 4
podnikov používa systém ERP –
a to napriek tomu, že viac ako dve
tretiny spoločností automatizovali
spracovanie aspoň jedného typu
dokumentov, najčastejšie finančné
(faktúry) a personálne dokumenty.
Samozrejme, veľké zmeny prichádzajú
s určitou úrovňou rizika. Keď sa v
niektorých podnikových funkciách
musí prejsť z jednej metódy na druhú,
je potrebný čas a úsilie na to, aby
spoločnosti spoznali tieto zmeny
a pochopili vplyvy, ktoré majú na
prevádzku spoločnosti. Vyžaduje
sa tiež školenie o nových funkciách,
ktoré môže byť nákladné a časovo
náročné. Tento poznatok môže
pomôcť vysvetliť niektoré zdanlivo
protirečivé výsledky zistené v štúdii.
Napriek relatívne nízkemu využívaniu
plne automatizovaných procesov k
nim majú takmer všetky spoločnosti
pozitívny postoj, pričom 43 %
pracovníkov v kanceláriách súhlasilo s
tým, že automatizácia podávania
a ukladania dokumentov by ušetrila
čas. Pokiaľ ide o potenciálne zlepšenia
prostredníctvom automatizácie,
tieto schopnosti považujú za cenné
približne tri štvrtiny respondentov,
pričom najcennejšími výsledkami
automatizácie sú konverzia
dokumentov a väčšia bezpečnosť.

Konverziu dokumentov by napríklad
považovalo za cennú 83 %
respondentov z regiónu EMEA
a väčšiu bezpečnosť dokumentov
78 % respondentov. V súčasnosti
iba 5 % respondentov z regiónu
EMEA nesúhlasí s tvrdením, že
väčšia miera automatizácie je
nevyhnutná, čo jasne naznačuje,
že to je smer, ktorým sa vydala
väčšina pracovísk. Tento stupeň
plánovaného zavádzania poukazuje
na výraznú zmenu dokonca aj od
roku 2016, keď približne tretina
ľudí vo vyšších riadiacich pozíciách
videla v týchto službách len malú
alebo dokonca žiadnu hodnotu. Len
o 365 dní neskôr už vidíme, ako
takmer celá táto oblasť prijíma túto
technológiu, nakoľko jej schopnosť
decentralizovať pracovné sily
a zvýšiť flexibilitu podnikových
údajov získava novú hodnotu. Podľa
údajov zo správy z roku 2013 práve
prebiehala revolúcia v oblasti práce
na diaľku a predpokladalo sa, že
dôjde k vyššiemu tlaku na osoby
prijímajúce rozhodnutia, aby skúmali
a implementovali takéto riešenia. V
roku 2017 sa tento tlak premenil na
absolútnu nevyhnutnosť, pretože
moderné riadiace funkcie závisia od
týchto služieb.

83

%

respondentov v regióne EMEA verí, že konverzia
dokumentov je pre spoločnosť cenná
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ZABEZPEČENIE
ČORAZ VYŠŠIA PRIORITA
S väčšou slobodou prichádza väčšia zodpovednosť. Keďže sa v súčasnosti
informácie čoraz viac presúvajú vo fyzickej aj elektronickej podobe,
bezpečnosť je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. V roku 2013, kedy
sa uskutočnil prvý prieskum Office Insights, len veľmi málo pracovníkov
zodpovedných za rozhodovanie uviedlo, že bezpečnosť je kľúčovým
faktorom pri rozhodovaní, ktoré kancelárske technológie sa majú inštalovať.

V tom čase problémy s bezpečnosťou
zabraňovali výraznejšej ochote zavádzať prácu
na diaľku a používanie osobných zariadení na
pracovisku. Svet sa však zmenil – a bezpečnosť
je najvyššou prioritou a jedným z hlavných
zameraní väčšiny dnešných podnikov.
Senzačná publicita týkajúca sa narušenia
bezpečnosti dát a nedávny rozmach pozorne
sledovaných kybernetických útokov, ako sú
Wanna Cry a Petya, vyvolali novú veľkú vlnu
investícií do IT bezpečnosti. Jej rozsah prekonal
aj internetovú akciovú bublinu – koniec je stále v
nedohľadne.

Niektorí priemyselní
analytici predpovedajú
výdavky vo výške 1 bilióna
dolárov na preventívne
opatrenia v oblasti
bezpečnosti informačných
technológií v roku 2018
– a nie je to žiadne veľké
prekvapenie.
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V regiónoch Blízkeho východu a Afriky 47 %
vedúcich pracovníkov pozná prípady, kedy v
ich organizácii zmizli dokumenty, zatiaľ čo 46
% pozná prípady, kedy zamestnanci stratili
dokumenty mimo svojej organizácie. V dôsledku
toho 80 % vedúcich pracovníkov tvrdí, že v
horizonte 1 – 2 rokov je pomerne alebo veľmi
pravdepodobné, že inovujú zabezpečenie svojich
dokumentov. 80 % pracovníkov na pozíciách
v oblasti zariadení a prevádzok tiež tvrdí, že
inovácia zabezpečenia dokumentov je veľmi
pravdepodobná.
Organizácie pôsobiace v digitálne prepojenej
ekonomike sú viac vystavené hrozbe
kybernetických útokov, hackerov, ktorí chcú
získať reputáciu, a hackerských gangov, ktorých
útoky budú vedené vidinou lukratívnej koristi.
Približne polovica respondentov prieskumu
zdieľa dokumenty mimo systémov spoločnosti
a 42 % dokumentov obsahuje citlivé
informácie. Napriek tomu viac ako polovica
koncových používateľov úplne nepozná zásady
zabezpečenia dokumentov spoločnosti.

42

%

všetkých koncových
používateľov úplne nepozná
zásady zabezpečenia
dokumentov svojej
spoločnosti.

Samozrejme, nie všetky straty údajov sú zapríčinené niektorým z týchto
prípadov; príčiny môžu byť jednoduché, napríklad zabudnutie prenosného
počítača v kaviarni alebo ponechanie USB kľúča na verejnom mieste.

Zavedenie Všeobecného nariadenia o ochrane
údajov Európskej únie (GDPR), ktoré sa
zameriava na posilnenie práv na ochranu
osobných údajov občanov EÚ, tiež odhalilo
nedostatky organizácií v oblasti ochrany údajov.
Správa údajov v rámci organizácií pôsobiacich
v izolovaných oddeleniach však nikdy nebola
jednoduchá. Vyťažené IT tímy po celom
svete sú pod intenzívnym časovým tlakom na
zavádzanie mechanizmov na identifikáciu osobne
identifikovateľných údajov bez ohľadu na ich
polohu, na identifikáciu a hlásenie narušení
údajov do 72 hodín, na posilnenie režimov správy
overovania identity a autentifikácie, na overenie
povolení od zákazníkov na využívanie ich údajov
na určitý účel a na formalizovanie spracovania
údajov a dokumentov vo svojich organizáciách.

Kancelárske prostredie je
správne považované za
jedno z najrizikovejších
oblastí pre obchodné údaje.
Čiastočne je to spôsobené tým, že technológie,
ako sú multifunkčné zariadenia na tlač, kopírovanie
a skenovanie, predstavujú podobnú situáciu, ako
keby sa v rohu kancelárie nachádzal nechránený
súborový server, a IT tímy na ne často nemajú
dosah a ani odborné vedomosti o originálnych
operačných prostrediach a jazykoch používaných
na tlač z počítačov. Ďalším kľúčovým problémom
je, že na dokumenty sa zriedka vzťahuje rovnaká
úroveň ochrany ako na tzv. štruktúrované údaje,
ktoré sa nachádzajú v databázach. To sa však musí
zmeniť – a zdá sa, že mnohí respondenti súhlasia.
Napríklad viac ako päťdesiat percent respondentov
vyjadrilo znepokojenie nad tým, že ľudia nechávajú
dôverné dokumenty na tlačiarni alebo kopírovacom
zariadení, zatiaľ čo takmer polovica (47 %)
respondentov z regiónu EMEA v riadiacej funkcii
vie o prípadoch, kedy sa v ich organizácii stratili
dokumenty. Súčasne 46 % respondentov vie o
prípadoch, kedy zamestnanci stratili dokumenty

Viac ako

50

%

mimo svojej organizácie. Tieto straty nie sú
bezvýznamné; dôsledky môžu byť finančné ako
dôsledok stratených údajov, napríklad dodatočné
náklady na reprodukciu strateného dokumentu
(48 % manažérov uviedlo stratu), alebo môžu mať
formu straty obchodných činností (15 %) alebo
disciplinárnych postihov (29 %). To pravdepodobne
vysvetľuje, prečo sú manažéri znepokojení a
vykonávajú kroky s cieľom zastaviť nezabezpečené
postupy, ako je tlač osobných dokumentov (29
%), v porovnaní s iba 14 % respondentov na iných
pracovných pozíciách. 42 % manažérov tiež
vykonáva kroky, aby zabránili zabúdaniu citlivých
dokumentov vo výstupných zásobníkoch, v
porovnaní s 27 % koncových používateľov.
Náš prieskum identifikoval bezprecedentný
záujem o zabezpečenie dokumentov a údajov.
V jednoznačnom kontraste voči apatii, ktorá
bola identifikovaná pri otázkach o značne
neregulovaných nákladoch na kancelársku tlač,
je konanie osôb zodpovedných za rozhodovanie
s cieľom zlepšiť ochranu pred vnútornými a
vonkajšími útokmi. Približne 63 % respondentov
už požiadalo expertov v oblasti informačnej
bezpečnosti o usmernenie pri ich rozhodovaní.

Medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré
organizácie vyhľadali konzultácie so
špecialistom na oblasť informačnej
bezpečnosti, patria:
Zlepšenie bezpečnostných
opatrení vo všeobecnosti
Snaha zlepšiť vedomosti o
zabezpečení
Potreba konať v oblasti straty
dokumentov a bezpečnostných
problémov
Zmeny v právnych
predpisoch

respondentov uviedlo, že sa obávajú toho, že
používatelia zabudnú dôverné dokumenty na
tlačiarni alebo v kopírovacom zariadení
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MOBILNÉ ZARIADENIA
A
CLOUD
KONEČNÁ HRANICA
Zatiaľ čo spoločnosti hľadajú najlepšie spôsoby, ako umožniť prácu čoraz
mobilnejšej pracovnej sile, je stále nevyhnutné zabezpečiť ochranu podnikových
údajov. Hoci podniky chcú, aby boli mobilné a osobné zariadenia používané na
pracovisku bezpečné, stále očakávajú používanie, ktoré koncovému používateľovi
nebude obmedzovať produktivitu. Zabezpečenie mobilných zariadení
predstavuje nikdy nekončiaci proces, pretože mobilita nie je len módnou vlnou.

Za menej ako desať rokov pokroky v technológii
výrazne zlepšili produktivitu pracovníkov a najnovší
rast zamestnanosti prichádza v odvetviach, ktoré
pred menej ako 20 rokmi ešte vôbec neexistovali –
napríklad v sociálnych médiách.
Technológia má však stále výrazný náskok pred
väčšinou kancelárií. Naďalej treba pracovať na
vytvorení rámca, kultúry a IT infraštruktúry, ktoré
sú potrebné pre skutočnú mobilnú bezpečnosť.
Aj keď tablety a smartfóny umožňujú dostupnosť
ľudí 24 hodín denne, 7 dní v týždni, väčšina
pracovníkov je stále pripútaná ku kancelárii.
Neexistuje dostatok možností bezpečného
prístupu k sieťam a príliš veľa dokumentov stále
nie je v elektronickej forme. To sa však radikálne
a rýchlo zmení a počas tohto procesu zmeny sa
úplne zmení pohľad kanceláriu.
Rast využívania programov BYOD (používanie
vlastných zariadení na pracovisku) zaznamenaný
od roku 2016 zostal vysoký v celom regióne.
Polovica organizácií teraz umožňuje väčšine
zamestnancov pravidelnú prácu na diaľku
(v porovnaní s tretinou v roku 2013). 48 %
respondentov má povolené pripojiť vlastné
osobné zariadenia do sietí alebo k tlačiarňam
spoločnosti, zatiaľ čo 53 % respondentov je
schopných pracovať na diaľku. Okrem sa zvyšuje
množstvo respondentov, ktorí sa domnievajú, že
možnosť používať svoje osobné zariadenia by
zvýšila flexibilitu, súkromie a zvýšila efektivitu.
To je pochopiteľné: program BYOD umožňuje
pracovníkom pracovať prakticky odkiaľkoľvek
a na zariadeniach, na ktoré sú zvyknutí.
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Keď sa pozrieme na ďalšie funkcie mobilných
zariadení, konsenzus zostáva rovnaký. V roku
2017 uviedlo 70 % respondentov, ktorí v danom
období nemohli tlačiť zo vzdialeného miesta,
že tieto funkcie považujú za užitočné – v
porovnaní so 63 % v roku 2016. Respondenti
sú tiež presvedčení o výhodách tohto prístupu
– pričom väčšina sa odvoláva na vyššiu úroveň
produktivity, efektívnosť práce, úsporu času,
väčšiu slobodu a iné výhody. Nakoľko sa 76 %
pracovníkov zodpovedných za rozhodovanie
vyjadrilo, že ako najbližší model pravdepodobne
vyberú tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie
umožňujúce vzdialený prístup, dokazuje to,
že mobilná tlač postupne získava čoraz väčšiu
popularitu, hoci jej zavádzanie stále zostáva
relatívne nízke.

76 %

pracovníkov zodpovedných
za rozhodovanie sa vyjadrilo,
že ako najbližší model
pravdepodobne vyberú
tlačiareň alebo multifunkčné
zariadenie umožňujúce
vzdialený prístup

Pri prechode od výrobnej spoločnosti k
spoločnosti založenej na vedomostiach bude
kancelársky priestor založený viac na funkciách
a menej na pevných štandardoch a hierarchiách.

Status bude čoraz menej definovaný výhľadom z kancelárie a čoraz
viac schopnosťou zamestnanca spolupracovať.
Spoločnosti, ktoré hľadajú priestory novej
generácie, sa budú naďalej posúvať od
špecializovaných kancelárií a pracovných staníc
smerom k voľnému prostrediu, ktoré stiera
hranice medzi pracovným a súkromným životom.

Zavádzanie cloudových riešení je
tiež čoraz rýchlejšie a čoraz viac
spoločností používa cloudové
služby na spracovanie, ukladanie
alebo prenos dokumentov.
Takéto riešenia často pochádzajú od známych
globálnych značiek ako Google a Microsoft,
pričom obavy o zabezpečenie sú vyvážené
očividnými výhodami vo forme agility a flexibility,
ktoré prichádzajú s mobilnou a cloudovou
prácou. Väčšina pracovníkov zodpovedných za
rozhodnutia si je vedomá riešení založených na
cloude, ktoré pomáhajú riadiť pracovné postupy
dokumentov, a poznajú potenciálne výhody,
ktoré prinášajú pri zefektívňovaní a zlepšovaní
existujúcich procesov. Napriek tomu, že náklady
zostávajú pre mnohé spoločnosti prekážkou,
dôležitosť rozumného a bezpečného uchovávania
informácií znamená, že cloudové riešenia sú pre
väčšinu spoločností čoraz priateľnejšie.
Čísla to vyjadrujú jasne – približne polovica
(47 %) profesionálov z oblasti vrcholového
manažmentu používa cloudové riešenia na
správu dokumentov a obsahu v porovnaní s
priemerom všetkých respondentov na úrovni
36 %. Z tých manažérov, ktorí ich nepoužívajú,
plánuje 45 % ich implementáciu v krátkom čase.
Tento stupeň plánovaného zavádzania poukazuje
na výraznú zmenu dokonca aj od roku 2016,
keď približne tretina ľudí vo vyšších riadiacich
pozíciách videla v týchto službách len malú
alebo dokonca žiadnu hodnotu. Len o 365 dní
neskôr už vidíme, ako takmer celá oblasť vyššieho
manažmentu prijíma túto technológiu, nakoľko
jej schopnosť decentralizovať pracovné sily
a zvýšiť flexibilitu podnikových údajov získava
novú hodnotu. Podľa údajov zo správy z roku
2013 práve prebiehala revolúcia v oblasti práce
na diaľku a dospelo sa k názoru, že dôjde k
vyššiemu tlaku na osoby prijímajúce rozhodnutia,
aby skúmali a implementovali takéto riešenia.
Ako bolo predpovedané, tento tlak sa premenil
na absolútnu nevyhnutnosť, pretože moderné
riadiace funkcie závisia od týchto služieb.

93
respondentov sa domnieva, že cloudové
technológie sapostupne stanú normou

%

V skutočnosti sa tento tlak zmenil tak výrazne, že dnes viac ako tretina (35
%) vyšších vedúcich pracovníkov môžu vo veľkej miere pracovať na diaľku. V
porovnaní s celkovým priemerom vzorky na úrovni 22 % začíname chápať, do
akej miery sa manažment zameriava na to, aby umožnil fungovanie flexibilnej
pracovnej sily založenej na prístupe k informáciám z mnohých miest a na
cestách. Tu môžeme znova identifikovať jasný posun v pracovných vzorcoch.
V roku 2013 iba 13 % vrcholového manažmentu hlásilo prevažné používanie
osobných zariadení. Títo manažéri tiež častejšie pracovali s citlivými
údajmi v odvetviach, ako je zdravotná starostlivosť. Skok na dnešných 35
% demonštruje jasný posun smerom k flexibilnejším spôsobom práce a
angažovanosti v oblasti digitálnej transformácie zo strany čoraz väčšieho
množstva osôb zodpovedných za rozhodovanie.

28 %

spoločností v Turecku považuje interné náklady
za veľkú prekážku prechodu do cloudu

32 %

spoločností sa stále obáva straty dokumentov
v cloude

Menej jednoznačnou oblasťou je
svet cloudovej správy dokumentov.
Na otázku, aké dokumenty alebo
procesy sa pravdepodobne presunú
do cloudových aplikácií, väčšina
pracovníkov zodpovedných za
rozhodovanie nedokázala poskytnúť
jasnú odpoveď – napriek tomu, že
93 % respondentov verí, že cloudové
aplikácie sa nakoniec stanú normou.
Prečo toľko spoločností čelí tomuto
rozporu? Aj keď náklady sú stále
prekážkou pre 28 % respondentov,
32 % malých spoločností sa stále
obáva straty dokumentov v cloude.
S blížiacou sa legislatívou týkajúcou
sa nariadenia GDPR je táto obava
pochopiteľná, pretože každá strata
údajov môže viesť k prísnym
postihom. Mnoho spoločností je stále

spokojných so súčasným režimom
fungovania – 27 % verí, že pre
svoje podnikanie ešte nepotrebujú
cloudové riešenie. Cloudové služby
sú však oveľa viac než len ukladanie
údajov. Cloudové služby môžu
doslova transformovať spoločnosti
a kancelársky život a umožniť, aby
boli pracoviská navrhnuté s dôrazom
na ľudí a spôsob, akým pracujú s
obchodnými údajmi a ľuďmi,
a nie s písomnými dokumentmi.
To je dôvod, prečo je ich zavádzanie
také pomalé, no napriek tomu tak
rozšírené.

„Do troch až piatich rokov budú digitálne riešenia predstavovať cestu vpred, pretože
už teraz existuje veľa aplikácií, pri ktorých už nemusím ani stiahnuť súbor a môžem
ho podpísať alebo skenovať. Môžem jednoducho podpisovať dokumenty online
prostredníctvom môjho smartfónu, napríklad pomocou aplikácie, ktorú momentálne
používame, pričom partnerom tiež často umožňujeme podpisovať sa z ich mobilných
telefónov. Preto si myslím, že v budúcnosti to bude bežnejšie ako starý spôsob, kde je
potrebné vytlačiť dokument, podpísať ho, naskenovať a odoslať späť.“
– Nigéria, generálny riaditeľ, komunikácia
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ZÁVER
POHĽAD DO BUDÚCNOSTI
Myšlienka, že kancelária je špecifickým miestom, kde sa odohráva náš
profesionálny život, sa stáva čoraz menej univerzálna. V súčasnosti môžu
mnohí pracovníci s vedomostnými rolami dosahovať vysokú produktivitu na
akomkoľvek mieste vďaka mobilným zariadeniam, cloudu, rýchlejšiemu prístupu
k sieti a rastúcemu počtu nástrojov na online spoluprácu.
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Bez ohľadu na to, kde sa kancelária nachádza,
širšie a lepšie využívanie sociálnych sietí,
analýzy údajov a inteligentných technológií
má monumentálny vplyv na produktivitu a
očakávania. Hoci väčšina podnikov si jasne
zachováva veľa organizačných výdobytkov
priemyselného veku: tlačiarne, kancelárske
priestory, systémy na evidenciu papierových
dokumentov a podobne, tradičné miesta
zhromažďovania ľudí budú v podnikaní naďalej
dôležité. Tieto priestory – či už sú to bežné
kancelárie, dočasné priestory, alebo konferenčné
priestory – musia podporovať spoluprácu.
Spolu s tým, ako sa kancelária rozširuje za svoje
bežné hranice, musia byť splnené kľúčové výzvy
vrátane otázok týkajúcich sa ochrany súkromia
a zabezpečenia, ktoré prináša distribuovaná
globálna pracovná sila ľudí, ktorí pracujú digitálne
a používajú viaceré zariadenia. Nové nástroje musia
byť jednoducho použiteľné, prístupné a odolné voči
strate údajov. Pracovníci budú potrebovať lepšie
nástroje na zefektívnenie pracovných procesov,
zvládnutie rozsiahleho objemu údajov, ktoré ich
obliehajú, a zvýšenie produktivity v kancelárii
budúcnosti: ktorá stále leží niekde na pomedzí
medzi starým a novým svetom.
Zatiaľ čo správa Office Insights z roku 2016
odhalila, že tlač a skenovanie sú stále kľúčové
pre efektívne fungovanie podniku, správa z roku
2018 ukázala, že podniky sa viac ako kedykoľvek
predtým riadia potrebou prispôsobiť sa rýchlo sa
meniacemu trhu a technologickému prostrediu.
Je povzbudivé vidieť výraznejšie zavádzanie
cloudových služieb a služieb správy dokumentov
– oblasť, ktorá jasne vyžadovala pozornosť na
základe výskumu z roku 2013 a dokonca aj z roku
2016. Stále je však potrebné urobiť veľa práce.
Práve tu je neoceniteľná podpora a poradenstvo
od skúsených partnerov, ktoré pomáhajú
manažérom rozhodovať sa, ktoré riešenia by mali
uprednostni, a uvedomiť si, ktoré riešenia môžu
priniesť merateľné zlepšenia. V súčasnom prostredí
podnikových výpočtových systémov, zaplavenom
IT žargónom a hyperbolami, je pragmatická
a iteračná analýza nákladov a procesov určite
najbezpečnejšou cestou k zlepšeniu pracovných
postupov a spôsobu spracovania dokumentov.
A čo je najdôležitejšie, zlepšia s tým aj údaje. Či
už ide o digitalizáciu tlačených kópií, vytváranie
tlačových úloh alebo zabezpečenie plynulej
interakcie informácií v rámci podniku, zachovanie
bezpečnosti údajov je neoddeliteľnou súčasťou
všetkých činností a organizácie všade na svete a v
každom odvetví mobilizujú svoje pracovné sily na
potlačenie vnútorných a vonkajších rizík v oblasti
zabezpečenia týchto informácií. Bez ohľadu na

podnikové funkcie prichádza najväčšia zmena
postoja od roku 2013 v oblasti bezpečnosti.
Zmena postojov a význam tejto oblasti odráža
nielen stav sveta, v ktorom dnes žijeme, ale aj
dramatické zmeny, ktoré sme videli v spôsoboch
vytvárania, správy a uchovávania údajov.
Kontrast v porovnaní s ľahostajnosťou voči
otázke bezpečnosti v roku 2013 je mimoriadne
viditeľný. Táto oblasť sa teraz stáva vrcholom
podnikovej agendy s veľkými plánovanými
zmenami v spoločnostiach sídliacich vo všetkých
kútoch regiónu EMEA, ktoré sa usilujú o zlepšenie
informovanosti používateľov
a operačného správania.

Na čo myslia organizácie zúčastnené
nášho prieskumu, keď sa s nimi
rozprávame o ich kancelárskom
ekosystéme v roku 2018, štyri roky po
našom prvom prieskume?
Aj keď sa technológie rozširujú a postoje k novému
spôsobu práce sa vyvíjajú, kancelárie vždy zostanú
miestom, kde pracujú ľudia. Spoločnosti budú
vždy chcieť zamestnať dobrých ľudí a udržať si
ich aj v období meniacich sa spôsobov práce.
Hoci digitálna transformácia pokračuje vo svojom
postupe, budúcnosť zamestnancov je jednoznačná.
Kancelária budúcnosti môže mať menej ľudí, ale tí,
ktorí v nej budú pracovať, budú mať väčší význam
ako kedykoľvek predtým. Takže, čo je kancelária
budúcnosti?
Viac ako čokoľvek iné, kancelária musí byť
miesto, ktoré je bezpečné pre údaje. Údaje sú
najvyššou prioritou a osoby, ktoré sú zodpovedné
za rozhodovanie, sú odhodlané postupne
automatizovať svoje obchodné procesy na
základe jasne merateľnej návratnosti investícií.
Náklady na riešenia sú však kľúčové, rovnako
ako aj schopnosť organizácií prijať zmeny, preto
zostávajú veľkými problémami aj vzdelávanie
používateľov a prístup k zdrojom podpory IT.
Pracoviská v kanceláriách preto musia čoraz
výraznejšie využívať mobilné technológie a
cloudové služby s cieľom dosiahnuť opakujúce sa
úspory a optimalizáciu pracovnej sily. Z dôvodu
vývoja technológie mnohí veria, že dopyt po tlači
a nežiaduce straty a náklady spojené s tlačou
sa budú znižovať. Organizácie v konečnom
dôsledku vedia, že čelia dokonalej kombinácii
technológií a že zmena je nevyhnutná – vrátane
prechodu z papierových na digitálne transakcie.
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