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Czy tak wygląda Twoje biuro…?
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A może tak wygląda…?
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Wyzwania stawiane współczesnym miejscom pracy

 Odmiejscowienie stanowisk pracy – praca mobilna, zdalna;

 Praca B2B;

 Dynamiczne zmiany w organizacji – przejęcia, podziały, reorganizacja;

 Ciągły wzrost wymogów technologicznych dla środowiska pracy;

 Wymóg standaryzacji technologii ułatwia masowe wsparcie użytkownika;

 Częste wprowadzanie zmian w produktach i usługach oferowanych przez organizacje 
implikujące wymóg szybkiej implementacji zmian w zakresie dostosowania środowiska 
pracy do aplikacji biznesowych;

 Wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa użytkowanych rozwiązań przy przesyłaniu i 
przechowywaniu danych; 

 Stosowanie narzędzi adekwatnych do wielkości i charakteru pracy organizacji;

Ponad 62% organizacji pracuje nad transformacją miejsc pracy
71% organizacji w Europie zezwala na pracę zdalną – IDC Marzec 2016
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Fujitsu = Human Centric Innovation
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Cyfrowa podróż - „Workplace Anywhere” 

 Zarządzanie rozproszone, Chmura

 Zarządzanie tożsamością i danymi

 Rozwiązania ukierunkowane na użytkownika

 Wzrost użycia rozwiązań SaaS, VDI, app-stores, streaming 

 Ciągłe wprowadzanie nowych urządzeń i systemów operacyjnych

 Bezpieczeństwo ukierunkowane na dane i Data Center

 Dane przechowywane w chmurze

 BYOD, CYOD

 Wsparcie proaktywne

Zarządzanie lokalne

Zrządzanie urządzeniami

Usługi - IT driven

Aplikacje instalowane lokalnie

Tradycyjna architektura i aktualizacje systemów

Bezpieczeństwo ukierunkowane na urządzenia

Dane przechowywane i udostępniane lokalnie

Tylko urządzenia firmowe

Wsparcie reaktywne

Cyfrowe miejsce pracyTradycyjne miejsce pracy

„Workplace Anywhere” wspiera użytkowników w każdym scenariuszu niezależnie od tego, czy wymagają oni stabilniejszej,

bezpieczniejszej platformy z całkowicie zarządzanym PC, czy też chcą elastyczności korzystania z wielu urządzeń i pracy w

ruchu. Jest zaprojektowany tak, aby dostosowywać się do użytkowników zmieniających styl pracy, na przykład przechodzenie z

bezpiecznego wirtualnego pulpitu na cienkim kliencie do pracy na laptopie, a następnie sprawdzanie poczty e-mail na smartfonie.
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Kluczowe elementy sprzętowe WaaS

 Komputery stacjonarne i przenośne;

 Monitory i wyświetlacze;

 POSy;

 Telefony;

 Skanery

 Drukarki;
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Korzyści Operacyjne

 Możliwość szybkiego modelowania scenariuszy rozwoju organizacji w zakresie kosztów 
stanowiskowych;

 Eliminacja problemów związanych z czasem niezbędnym do zwiększenia skali środowiska;

 Zwiększenie stabilności prowadzonego biznesu;

 Możliwość utrzymywania nowoczesnego sprzętu, spełniającego wymogi unowocześnianych 
systemów biznesowych; 

 Optymalizacja kosztów Asset Managementu w organizacji Klienta;

 Brak konieczności utrzymywania systemów wpierających Asset Management (koszty 
bezpośrednie, logistyka, utrzymywanie procedur);

 Uwolnienie części zasobów ludzkich w organizacji, możliwość zmiany ich alokacji i 
efektywniejszego wykorzystania;

 Zapewnienie stabilnego SLA dla użytkowników stanowisk pracy w organizacji Klienta.



8 © 2018 FUJITSU

Korzyści finansowe

Zmniejszenie finansowej bariery wejścia dla użytkowania nowego sprzętu IT;

Optymalizację cashflow organizacji;

Zwiększenie przewidywalności kosztów utrzymania środowiska pracy, w organizacji;

Ograniczenie kosztów związanych z HR w danym obszarze (rotacja pracowników, 
szkolenia)

Elastyczny, czytelny i przewidywalny sposób rozliczania usługi Workplace;

Ograniczenie kosztów związanych z posiadaniem infrastruktury teleinformatycznej do 
niezbędnego minimum;

Ograniczenie kosztów ludzkich bezpośrednich i pośrednich w organizacji;

Rotacja w cyklu 3 letnim pozwala na wymianę sprzętu przy zachowaniu 
przewidywalnego strumienia kosztowego;
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Korzyści techniczne – wsparcie producenta

• Szybką ścieżka wsparcia dla użytkownika końcowego w przypadku zgłoszeń serwisowych 
przez system zgłoszeń adresowanych do helpdesku producenta;

• Eliminacja odpowiedzialności Klienta za dobór narzędzi pracy adekwatnych do wymagań
aplikacji biznesowych;

• Możliwość zarządzania zmianami konfiguracyjnymi z bezpośrednim wsparciem 
aktualizacji środowiska użytkownika;

• Unikanie nagłej utraty części zasobów wsparcia technicznego w wyniku 
nieprzewidzianych zmian osobowych w zespołach wsparcia użytkownika po stronie 
Klienta;

• Brak kosztów i problemów logistycznych dla szkoleń produktowych zespołu wsparcia po 
stronie Klienta;

• Możliwość alokacji zasobów działu IT Klienta, w kierunku rozwoju nowych rozwiązań
wspierających zasadnicze obszary działalności organizacji;

• Usunięcie problemu utylizacji wycofanego sprzętu.
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Generyczny katalog usług w WaaS
 Wykup sprzętu Klienta;

 Standaryzacja wyposażenia; 

 Długoterminowy wynajem sprzętu (rotacja na nowy);

 Usługi IMAC;

 Zarządzanie środkami trwałymi;

 Zarządzanie licencjami;

 Zarządzanie bezpieczeństwem;

 Budowa i zarządzanie środowiskiem/profilem użytkownika;

 Zarządzanie aktualizacjami;

 Help Desk (podłączenie zasobów, aplikacje biurowe, przekierowanie wsparcia aplikacji biznesowych);

 Manage Support;

 Service Desk;

 Zakupy uzupełniające,  materiały eksploatacyje;

 Monitoring;

 Zasilanie bazy wiedzy; 

 Zarządzanie uprawnieniami użytkownika.
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Dlaczego Fujitsu?

Zarządzamy ponad 5 mln desktopów na 
świecie.

Jesteśmy pozycjonowani przez Gartnera jako 
lider w obszarze „workplace outsourcingu”.

Możemy zaoferować usługi end to end.

Nasi konsultanci pomogą Klientom zbudować
efektywny model kosztowy usługi przy 
jednoczesnym zwiększeniu produktywności.

Nasze rozwiązania mobilne i urządzenia są niezależne od 
nośnika i źródła danych.

Dysponujemy lokalnym zasobami krajowymi (30 krajów) i 
międzynarodowymi rozmieszconymi w 5 globalnych centrach 
(w tym Łódź)

Jesteśmy bezpiecznym partnerem. Naszymi klientami są
wojsko oraz inne instytucje porządku publicznego, instytucje 
rządowe  a także największe organizacje finansowe, firmy 
handlowe, telekomunikacyjne i produkcyjne.
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Gartner - Managed Workplace Services

Gartner defines managed workplace services (MWS)
as a subset of the IT outsourcing (ITO) market. MWS
include traditional end-user outsourcing (EUO) as
well as new digital workplace services to provide a
cloud-first, automated and integrated support to
end users. EUO services include:

 Service desk

 Desktop/laptop

outsourcing services

 Mobility
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Najważniejsze potrzeby deklarowane przez biznes, które stawiają
bezpośrednie wymagania związane z zarządzaniem IT (% wskazań)

47,0%

61,5%

76,0%

42,5%

25,3%

20,8%

zwiększenie elastyczności, skalowalności i łatwa rozbudowa

obniżenie kosztów infrastruktury informatycznej

zapewnienie bezpieczeństwa

automatyzacja powtarzalnych czynności i procesów

przyspieszenie działania

poprawa jakości informacji zarządczej

Bezpieczeństwo jest najważniejszą potrzebą deklarowaną przez biznes, która ma wpływ na zarządzanie IT (76% wskazań). Istotne 
jest również obniżenie kosztów infrastruktury informatycznej (ponad 60% wskazań) czy zachowanie odpowiedniej elastyczności i 
skalowalności działania (47% wskazań)
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W jakich obszarach firmy najczęściej korzystają z usług zewnętrznego 
wsparcia 

14,4%

49,5%

57,7%

utrzymanie środowiska desktopowego

utrzymanie calości lub elementów infrastruktury IT

aplikacje biznesowe

Aplikacje biznesowe to obszar, który najczęściej wspomagany jest wsparciem z zewnątrz - korzysta z tego blisko 58% ankietowanych 
firm. Prawie co drugie przedsiębiorstwo deklarowało, że utrzymuje infrastrukturę IT we współpracy z zewnętrznym usługodawcą
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Gartner
Obszar zdefiniowany przez Gartnera w ramach MWS :

Bring your own device or software (BYOx) — The ability to support personally owned devices and 

applications through a tiered service model.

Desktop virtualization — This comes in many shapes and forms (such as desktop as a service [DaaS]) and 

can be implemented strictly through software technologies or through a combination of software and hardware — known as 

hosted virtual desktop infrastructure (HVDI).

Intelligent automation services — These are implemented through bots and machine learning 

applications that automate the most common user requests and issues.

Knowledge management through real-time analytics — This is a critical component of the 

digital workplace strategy, as it can stimulate self-service or allow proactive support interventions. Service providers can 

implement new knowledge management tools that are based on real-time analytics, instead of a passive database. These 

tools are normally integrated with the self-service portal and leverage the context element of the knowledge management 

process.

Multichannel on-demand support — This enables users not just to contact support through multiple 

channels (such as email and chat), but also to receive effective support through the same channel.

Peer-to-peer support— Service providers can implement tools to enable end users to provide self-support 

through social media collaboration. Some providers' automation "robots" have the ability to publish a known solution in a 

social media string of conversation related to a potential problem it solved.

Persona-based support — Each persona type has distinct support needs. For example, a financial analyst 

persona might need constant access to different datasets and has a strong self-service profile, while a mobile sales 

executive persona needs ubiquitous access to calendar and customer information.

Self-service — This is delivered through a centralized portal where users can go to access services including, but not 

limited to, automated scripts, a knowledge management portal, known issues, how-to videos and peer support.
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Gartner
Obszar zdefiniowany przez Gartnera w ramach MWS :

Smart workplaces — This includes use of Internet of Things (IoT) devices to create workplaces that respond to 

their usage, for example, through automatic control of heating, lighting, air conditioning and other capabilities. In addition, 

providers increasingly need to support new types of endpoints, such as wearable devices as well as IoT endpoints in the 

workplace.

Support for cloud-based apps — SaaS is now a major delivery model for many applications, and most service providers 

have developed capabilities to provide end-user support for mainstream cloud applications. These services assist users with 

applications, such as collaboration tools like Microsoft Office 365, Google G Suite, enterprise file synchronization and 

sharing (EFSS), or business applications like Salesforce or Workday.

Unified communications as a service (UCaaS) — This includes teleconferencing, voice over 

Internet Protocol (VoIP), web and video conferencing.

Virtual personal assistants— A new generation of virtual assistants with machine learning and natural-

language processing capabilities can go beyond answering simple questions, and can engage in an active dialogue and 

make recommendations.

Walk-up kiosks — Following the Apple Genius Bar model, many service providers can implement walk-up 

locations staffed with agents with both technical and interpersonal skills, so end users can turn in their devices — laptops, 

tablets or smartphones — to get service. These walk-up locations can usually address how-to questions and offer 

troubleshooting and break/fix services through scheduled appointments or ad hoc requests.


