Wpływ COVID - 19
na branżę IT
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O1
Wstęp

Wszyscy znaleźliśmy się w niecodziennej,
czasem nawet trudnej sytuacji, do której
musieliśmy się zaadaptować. Z tego powodu postanowiliśmy zdiagnozować, czy i jak
koronawirus odcisnął piętno na biznesach
IT. Badanie prowadzone było przez Hostersi Sp. z o.o., firmę specjalizującą się w outsourcingu IT, projektowaniu infrastruktury
serwerowej, wdrażaniu chmury obliczeniowej oraz DevOps.
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Do wypełnienia ankiety zaprosiliśmy kadrę
zarządzającą z branży IT.
Z badania wynika, że na 33% respondentów pandemia wpłynęła negatywnie, czyli konieczna była dla nich
rezygnacja z projektów, obniżanie kosztów korzystania
z usługi. 30% uznało że pandemia nie miała wpływu
i 21% wskazało pozytywny wpływ, więcej zleceń. Co
oznacza, że 51% ankietowanych nie odczuło negatywnego wpływu pandemii na biznes.
Czyżby branża IT była tą, która zamiast stracić zyskała
na pandemii? Na pewno nie straciła, co potwierdzają
również dane mówiące o wzroście liczby klientów, co
wskazało 35% respondentów.
Jak wygląda szczegółowa sytuacja branży IT w czasach
pandemii COVID-19 i jak to wpłynęło na ich biznes?
Zapraszamy do lektury raportu.

Badanie przeprowadzone przez:

O2
Metodologia
i organizacja
badania

Badanie przeprowadzono w okresie od 15
maja do 3 lipca 2020 z wykorzystaniem
kwestionariusza ankiety - Webankieta.pl.
Grupą odbiorców była kadra zarządzająca
z branży IT. Ankietowani odpowiadali na pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego
wyboru. Udział w badaniu wzięło 63 respondentów, wśród których 49% stanowili szefowie firm, a 51% project managerowie.
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Zarządzam firmą, jestem właścicielem
firmy / członkiem zarządu
Zarządzam zespołem, jestem
project managerem

Badanie przeprowadzone przez:

Respondenci reprezentują przede wszystkim firmy z polskim kapitałem (79%) i nie będące startupami (84%).

Czy firma ma wyłącznie kapitał Polski?

5

Czy Twoja firma to startup?

Tak

Tak

Nie

Nie
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Jak długo Twoja firma istnieje na rynku?
49% firm biorących udział w badaniu na rynku funkcjonuje powyżej 10 lat. Firmy, które działają na rynku 5-10 lat stanowią 22% badanych. Nieco wyższy procent to firmy, które funkcjonują na rynku od roku do pięciu lat – 26%.
Najmniej w badaniu wzięło udział firm, które na rynku działają mniej niż rok – 3%.

Mniej niż rok

1 rok - 5 lat

Powyżej 5 - 10 lat

Powyżej 10 lat
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W jakiej branży działa Twoja firma?

W badaniu przede wszystkim wzięły udział firmy,
które zajmują się programowaniem 63% (backend, frontend), 44% fullstack, 41% (wdrożenia
i integracja tzw. rozwiązań pudełkowych np. magento, CRM), 35% aplikacje mobilne. W badaniu
również pojawiły się firmy związane z IoT – 25%, AI
i machine learning – 21% oraz blockchain – 8%.
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Ile osób zatrudniasz w swojej firmie?
37% ankietowanych pracuje w firmach zatrudniających poniżej 10 osób, 25% w organizacjach liczących między 10 –
50 osób, 19% stanowią firmy zatrudniające powyżej 250 osób.

Poniżej 10 osób
10 - 50 osób
51 - 100 osób
101 - 250 osób
Powyżej 250 osób
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O3
Wpływ
pandemii na
branżę IT
Jak sytuacja związana z COVID-19
wpływa na Twój biznes?
Z badania wynika, że na 33% respondentów pandemia
wpłynęła negatywnie, czyli konieczna była rezygnacja     
z projektów, obniżanie kosztów korzystania z usługi.
Natomiast 30% ankietowanych odpowiedziało, że nie
ma wpływu i 21% wskazało pozytywny wpływ, więcej
zleceń. Co oznacza, że dla 51% ankietowanych pandemia okazała się niegroźna i nie wyrządziła większych
szkód. 16% badanych nie potrafi stwierdzić jednoznacznie, jak pandemia wpływa na ich biznes.
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Pozytywnie - więcej zamówień!
Negatywnie - rezygnacja z projektów,
obniżanie kosztów korzystania z usługi
Nie ma wpływu
Trudno powiedzieć

Badanie przeprowadzone przez:

Czy Twoja firma skorzystała ze wsparcia
(tzw. tarczy) w związku z COVID-19?
Tylko 38% ankietowanych firm skorzystało ze wsparcia tzw. tarczy, co również może wskazywać, że branża IT najmniej
odczuła skutki pandemii. Najczęściej wskazywanym wsparciem było dofinansowanie składek ZUS i bezzwrotna pożyczka
w wysokości 5000 zł.

Tak
Nie
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Czy w czasie pandemii wzrosła
liczba klientów?
35% respondentów wskazało, że nie wzrosła im liczba klientów, oraz 30% że liczba klientów nie uległa zmianie.
Natomiast 35% wskazało przyrost liczby klientów w okresie pandemii.

Tak
Nie
Bez zmian
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Przed jakimi wyzwaniami stanęła Twoja
firma w związku z COVID-19?

Cztery największe wyzwania:
   zmiana stylu pracy/przejście na pracę zdalną – 68%,
   zmiana planów i strategii firmy – 49%,
   zmiana zarządzania pracownikami - 43%,
   szkolenia online – 35%
Wśród innych odpowiedzi pojawiły się także:
   optymalizacja infrastruktury,
   wewnętrzny audyt - przegląd kosztów i usunięcie tych      
   niepotrzebnych
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Czy Twoja firma w związku z COVID-19 borykała się z jakimiś
problemami związanymi z infrastrukturą serwerową lub chmurową?
81% respondentów odpowiedziało „nie”, co oznacza, że ich infrastruktury poradziły sobie z ruchem w czasie pandemii.
Pozostałe 19% musi dokonać optymalizacji lub skorzystać z innego rozwiązania.

Tak
Nie
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Z jakimi problemami związanymi z infrastrukturą w ostatnim czasie
borykała się Twoja firma lub firma klientów?
W poprzednim pytaniu większość respondentów wskazała brak problemów z infrastrukturą, co przełożyło się na odpowiedzi w tym pytaniu – 57% (nie dotyczy). Druga najczęściej pojawiająca się odpowiedź to narzędzia komunikacyjne
(VPN, VoIP) – 28%, trzecia pozycja to szybkość działania strony – 11%.

Szybkość działania strony / stron
Szybkość działania aplikacji backoffice
Narzędzi komunikacyjnych (VPN, VoIP)
Nie dotyczy
Inne
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Który element Infrastruktury zniósł najlepiej/najgorzej zmiany,
które pojawiły się po COVID-19?
Jeżeli chodzi o serwery dedykowane we własnym data center, prawie połowa respondentów oceniła je na piątkę – 46%
czyli najlepiej. Na ocenę dobrą oceniło 14% respondentów, na ocenę dostateczną – 32%, a więc wystarczająco. Patrząc
na te odpowiedzi, większość osób była zadowolona z własnego data center, ale 8% ankietowanych wystawiło najgorszą
ocenę dla własnej serwerowni.

1 - Najgorzej
3 - Wystarczająco
4 - Dobrze
5 - Najlepiej

Skala: 5 - najlepiej, 4 - dobrze, 3 - wystarczająco, 2 - źle, 1 - najgorzej
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Bardzo podobnie wygląda sytuacja jeżeli chodzi o serwery dedykowane u dostawców, 44% oceniło na piątkę, a więc
najlepiej ich funkcjonowanie w czasie pandemii, 16% na ocenę dobrą i 30% na ocenę dostateczną, czyli wystarczająco.
5% respondentów wystawiła najgorszą ocenę dla infrastruktury u dostawców.

1 - Najgorzej
2 - Źle
3 - Wystarczająco
4 - Dobrze
5 - Najlepiej
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Jeżeli chodzi o rozwiązania chmurowe to ponad połowa - 56% respondentów oceniła je na piątkę, 13% na ocenę dobrą
i 29% na ocenę dostateczną, czyli wystarczająco. Porównując te trzy rozwiązania, chmura wypada najlepiej. Tylko jedna
osoba wystawiła najgorszą ocenę dla rozwiązania chmurowego.

1 - Najgorzej
2 - Źle
3 - Wystarczająco
4 - Dobrze
5 - Najlepiej
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44% respondentów bardzo dobrze oceniło działanie narzędzi backoffice, 16% wystawiło ocenę dobrą, 32% oceniło ich
działanie jako wystarczające. Ocenę złą lub bardzo złą wystawiło w sumie 8% respondentów.

1 - Najgorzej
2 - Źle
3 - Wystarczająco
4 - Dobrze
5 - Najlepiej
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49% respondentów wystawiło najwyższą ocenę dla stron frontoffice, tym samym ustalając, że poradziły sobie najlepiej,
13% ocenę dobrą i 30% ocenę dostateczną. Ocenę złą lub najgorzej oceniło w sumie 8% respondentów.

1 - Najgorzej
2 - Źle
3 - Wystarczająco
4 - Dobrze
5 - Najlepiej
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Respondenci byli raczej zadowoleni z rozwiązań,
z których korzystają. W przypadku wystawienia
oceny wystarczającej, należałoby zrobić badanie
pogłębione w celu ustalenia czym ona jest spowodowana.
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Jak zmieniły się wydatki z powodu sytuacji związanej z COVID-19 ?
W przypadku wydatków związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury 57% respondentów wskazało, że są one na takim
samym poziomie jak były przed pandemią. Dla 25% badanych wydatki wzrosły, a dla 18% zostały one wstrzymane.

Na podobnym poziomie
Wzrosły
Wstrzymane
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Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wydatki związane z chmurą, 65% respondentów wskazało, że są one na takim samym poziomie, 21% wskazało, że wydatki wzrosły, a 14%, że zostały wstrzymane.

Na podobnym poziomie
Wzrosły
Wstrzymane
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W przypadku zakupu licencji, również respondenci wskazali, że wydatki są na podobnym poziomie – 51%, wzrost zaznaczyło 28%, a wstrzymanie 21%.

Na podobnym poziomie
Wzrosły
Wstrzymane

Wśród innych odpowiedzi, pojawiły się też takie, jak zmniejszenie wydatków na zakupy i wynagrodzenia.
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Czy rozważasz oddać zarządzanie infrastrukturą IT zewnętrznej firmie?
81% respondentów woli samodzielnie zarządzać infrastrukturą, 19% jest zdecydowanych na outsourcing                                              
infrastruktury.

Tak
Nie
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Czy Twoja firma planuje w najbliższym czasie optymalizować koszty IT?
Nieznaczna większość firm biorących udział w badaniu nie planuje w najbliższym czasie dokonywać optymalizacji kosztów IT – 52%.

Tak
Nie
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Jak musiałaby wyglądać oferta opieki administracyjnej nad infrastrukturą
IT w opcji outsourcingu, abyś z niej skorzystał?

Trzy najczęściej wpisane odpowiedzi respondentów:
    24/7, szybki kontakt, monitoring, reakcja
    Koszt usługi musi być wyważony w stosunku
    do kosztów ponoszonych samodzielnie
    Nie jesteśmy zainteresowani, ponieważ posiadamy
    własne zasoby IT
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Jak oceniasz perspektywy branży IT w najbliższych 12 miesiącach?
37% respondentów określiło swoje perspektywy jako dobre, a 31% jako bardzo dobre, co oddaje bardzo optymistyczne
nastroje w branży IT.

Bardzo dobrze
Dobrze
Trudno powiedzieć
Źle
Bardzo źle
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O4
Kluczowe
wnioski
Z badania wynika, że dla 33,3% respondentów pandemia spowodowała negatywne konsekwencje, wymuszając rezygnację z prowadzenia projektów i konieczność obniżania
kosztów wykorzystywanych usług. Jednocześnie 30% respondentów uznało, że pandemia nie miała wpływu na biznes, a 20,63%
wskazało zwiększenie ilości zleceń. Oznacza
to, że 50,63% ankietowanych jest zdania,
że zaistniała sytuacja nie wyrządziła im większych szkód. W obliczu pandemii COVID-19
głównymi wyzwaniami są konieczność zmiany
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sposobu i stylu pracy, zmiany planów i strategii działania, zmiany zarządzania pracownikami oraz wdrożenie szkoleń online.
Większość respondentów oceniła pozytywnie
rozwiązania, które zostały wdrożone przed
pandemią - 37% respondentów określiło je
jako dobre, a 31% jako bardzo dobre.
81% respondentów woli samodzielnie zarządzać infrastrukturą IT, a 19% jest zdecydowanych na outsourcing zarządzania infrastrukturą.
Interesujące wyniki zaobserwowano w pytaniu o plany dotyczące optymalizacji kosztów
IT, gdzie nieznaczną przewagę (52% do 48%)
uzyskali respondenci, nieplanujący takich działań w najbliższym czasie.
Należy też pamiętać, że badanie odbyło się po
pierwszej fali pandemii, przez co dopiero po
analizie danych z całego roku będzie można
uzyskać kompleksowy obraz branży IT, zarówno podczas pandemii, jak i po jej zakończeniu.
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Państwa opinie prosimy kierować na adres:

badanie@hostersi.pl

29

Badanie przeprowadzone przez:

Cloud & Server Experts

www.hostersi.pl

