POKROK DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE V OBLASTI EMEA
Index digitální transformace společnosti Dell Technologies, vytvořený ve spolupráci se společností Intel, ukazuje, jak se
podle názorů 4 600 firemních lídrů z více než 40 zemí transformují jejich organizace. Zahrnuje i 24 zemí z oblasti EMEA
(Evropa, Střední východ a Afrika).

OBLASTNÍ KŘIVKA SROVNÁVACÍ STUDIE
Zaostávající

Následovníci

Zvažující

Implementující

Lídři

Žádný plán digitální
transformace, omezené
investice a dílčí iniciativy

Velmi málo digitálních
investic, předběžné
plány

Postupná digitální
transformace a plánování

Vyspělé plány digitální
transformace, realizované
investice a inovace

Digitální transformace
začleněná do firemní DNA

33%

33%
20%
4%

Turecko

Jižní Afrika

Portugalsko

Belgie

Nejhorší
3 země

Nejlepší
3 země

10%

Francie

Dánsko

NOVÁ SITUACE V PODNIKÁNÍ

73%

51%

se domnívá, že digitální
transformace by měla mít
v jejich organizaci širší záběr.

se obává, že do pěti let
budou mít potíže s plněním
měnících se požadavků
zákazníků.

Španělsko
Věří, že budou
iniciátorem
převratných změn,
a ne jejich obětí
(do pěti let):

72%

Řecko

22%

PŘEKÁŽKY DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
89% firem z oblasti EMEA čelí trvalým překážkám:
Regulace a změny
v legislativě

Omezené rozpočty
a zdroje

Záplava informací

(POSUN Z 9. MÍSTA V ROCE 2016)

(POSUN Z 13. MÍSTA
V ROCE 2016)
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Stojí firmy na pokraji krize sebedůvěry?

2

4

Obavy v oblasti
ochrany dat
a zabezpečení

Nedostatek
správných dovedností
a zkušeností interních
pracovníků

33%

nevěří, že jejich organizace dokáže
plnit příslušné předpisy.

33%

nevěří, že jejich organizace dokáže
ochránit data zákazníků.

50%

se domnívá, že jejich organizace
bude mít během příštích pěti
let potíže s prokázáním své
důvěryhodnosti.

FORMULACE ZÁCHRANNÉHO PLÁNU
Lídři firem v oblasti EMEA se
v následujícím období 1–3 let chystají
investovat do těchto oblastí:

Kybernetické
zabezpečení

Vícecloudové prostředí

Budeme využívat digitální technologie
k urychlení vývoje produktů a služeb:

Technologie internetu věcí

Investujeme do digitálních dovedností všech
našich pracovníků:

1

2

3

1

2

3

Turecko / Jihoafrická
republika

Portugalsko

Polsko

Jižní Afrika

Turecko/Itálie

Spojené
království

64%

63%

61%

53%

50%

49%

V průběhu příštího desetiletí bude každá úspěšná firma ve svém jádru digitální: bude vycházet z dat a při svém
provozu využívat vícecloudové prostředí. Čas jednat nastal právě teď – dokud se stále ještě nabízí ohromná příležitost.
DELLTECHNOLOGIES.COM/DTINDEX
ZDROJ: Průzkum realizovaný společností Vanson Bourne za účelem vytvoření indexu digitální transformace, srpen 2018. 4 600 lídrů z podniků
s více než 250 zaměstnanci z více než 40 zemí a 12 odvětví. Některé seznamy byly z důvodu přehlednosti zkráceny.
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