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Denne guiden gir deg 5 gode råd til modernisering
av deres it-infrastruktur, så den passer til deres
virksomhet og hjelper med å sikre sammenheng
med deres forretning.
Fem skritt mot en moderne
IT-infrastruktur

Når du skal skape en moderne IT-

Fremtiden er nå, og det krever en

kan det brytes opp i fem primære

sikker IT-infrastruktur som muliggjør
raskere forandringer og tillater
integrasjon av både nye og gamle
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infrastruktur for din organisasjon,
prosesser – rekkefølgen vil dog
variere i forhold til virksomhet og
forretningsprioriteter.

teknologiplattformer. Samtidig er det
viktig at endringer og oppdateringer

Transformer med fart
som formål

5

Sett sammen en
business case
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av infrastrukturen er knyttet til en
gjennomarbeidet businesscase,
så det er tydelig hvordan de
understøtter kjerneforretningen.
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Simplifiser og optimer deres IT

#1

Komplekse systemer kan stå i

omstilling og holde seg

veien for organisasjoners fokus

innenfor viktige reguleringer,

på strategiske mål. Aldrende IT-

innså de nødvendigheten av å

infrastrukturer kan være årsaken

konsolidere 150 eksisterende

til store utgifter, og stå i veien

systemer og programmer inn i én

for kvalitet samt senke tempoet

analyseplattform. Det gjorde det

for forandringer. Virksomheter

mulig for banken å integrere nye

og organisasjoner kan optimere

systemer til forkontoret med back-

og redusere omkostninger ved å

end data fra eksisterende systemer

implementere lean-prosesser og

og å standardisere bankens data.

automasjon. Det kan f eks. være
å optimere arbeidsoppgaver og
skymiljøet med automatiserte
verktøy og droppe systemer man
sjeldent eller aldri bruker.

DXC-virksomheten Luxoft hjalp
banken med skiftet til en ny ITinfrastruktur, som reduserte antallet
av systemer markant og, takket
været moderne teknologiers evne

Da en stor bankvirksomhet

til å analysere og vise data, har det

skulle begynne på en digital

forbedret beslutningsprosessene.

Moderniser applikasjoner og data

#2

Tradisjonelle virksomheter opplever

ytterligere besparelser), eller innsette

ofte både tekniske og økonomiske

en sky-basert funksjonsmodell. Alt

barrierer ved å identifisere og

sammen med hensyn til sikkerhet,

implementere strategier til å

yteevne og økonomi.

koordinere arbeidsfordelingen. De
kan overvinnes ved å rettferdiggjøre
businesscasen for hver enkelt
applikasjon, og så ta dem ut av drift,
modernisere eller transformere
dem. Denne prosessen inkluderer
koordinasjon av arbeidsbyrden
– i bunn og grunn, hvor en
applikasjon og data bør leve. Når
forretningsprioritetene er gjort
klare, kan organisasjonen vurdere
og rasjonalisere applikasjonen (med

En europeisk leverandør til luft- og
forsvarsindustrien arbeidet sammen
med DXC for å modernisere sin
IT-infrastruktur. Virksomheten er i
gang med å bygge en agil plattform
for å muliggjøre utviklingen og
utrullingen av en ny generasjon av
smarte fabrikker, optimert bruk
av aktiver og understøttelse av
kunstig intelligens til dagligdagse
forretningsutfordringer.

besparelser som følge), modernisere
eller transformere applikasjonen
(muliggjør hastighet, fleksibilitet og
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En sikker og skalerbar hybridstruktur

#3

En sky-løsning passer ikke til alle.

i et multi-sky miljø som gir dem

Faktisk trives mange organisasjoner

mulighet for å reagere raskt på nye

med å fordele deres data i public

begivenheter.

og private clouds og i deres lokale
datasentre. Man blir ikke digital
ved å trykke på en knapp. Det
krever sameksistens i flere miljøer
gjennom transformasjonen. Det er
dataen som er verdifull, teknologien
er bare katalysatoren. Det kan
være utfordrende å styre denne

De har muligvis også bruk for hjelp
til å oppnå skalerbar, intelligent
automasjon og til å utnytte
analyseverktøy, kunstig intelligens
og lean-prosesser for å oppnå større
innsikter, hastighet, sikkerhet og
effektivitet.

type hybridarkitektur, herunder

Da en global produksjonsvirksomhet

behovet for å skalere og integrere

tok en høyeffektiv hybrid sky-løsning

skysystemer med det nåværende

i bruk, fikk den det beste av begge

IT-miljøet. Det krever til gjengjeld

verdener ved å beholde deres lokale

at organisasjoner utvikler nye

klynger, mens de tilføyde evnen

strategier for å arbeide i harmoni

til å ”cloudburste”, når ytterligere

med ressursene lokalt, i skyen og

beregningskraft skulle brukes. Og

på kanten. Organisasjoner har

virksomheten gjorde dette samtidig

også bruk for en funksjonsmodell

med at de håndterte begge miljøers

som yter uavbrutt og integrert drift

økonomi.

Bygg en innovativ forretningsplattform

#4

Digitale transformasjoner krever

For å utnytte potensialet i Internet

at forretning og IT arbeider

of Things og Industri 4.0, så en

sammen i agile teams for å skape

global leverandør til bilindustrien,

løsninger. Det avgjørende er at

at de måtte ha enkel og rask tilgang

ideer blir utviklet og testet raskt

til sikre sky-miljøer og allmenne

som prototyper og ”minimum

analysefunksjoner. Firmaet bygde

viable products”. Det krever en

et Microsoft Azure miljø som bruker

digital ”sandkasse”, hvor lagene

Docker og Kubernetes, som flukter

kan skape tekniske miljøer med

med den misjonskritiske IT- og

ett klikk, som kan gi API adgang til

sikkerhetsstyring og deres SAP-

allmenne funksjoner, integrasjon

baserte API- styring. Det muliggjorde

med misjonskritiske systemer,

rask eksperimentering av mange

lettanvendelige analyseverktøy og

forskjellige IoT-som-en-service

kunstig intelligens, og adgang til

prosjekter, som vedlikehold av

interne og eksterne datakilder – alt

maskiner for kunder.

sammen med sterk sikkerhet.
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Transformer med fart som formål

#5

Enhver organisasjon vil gjerne

DevSecOps-fremgangsmåter er de

være raskere enn konkurrentene.

nye best practice, som gjør sikkerhet

Men det kan være utfordrende

til en naturlig del av utviklingen og

å oppnå den hastigheten

den løpende leveringen.

teknologiske, organisatoriske og
kulturelle forandringer krever.
En multi-disiplinær tilgang kan
fremme kulturelle forandringer,
gjøre data lett-tilgjengelig ved
hjelp av IT-arkitekturer, forbedre
programvaregjennomløp, gjøre
utviklerne raskere og medregne
sikkerhet. Automatisering kan sette
hastigheten opp på feilretting,
hvilket tillater systemet å oppdage
systemfeil og automatisk fjerne
trusler.

En DXC-kunde hadde utviklet
ca. 900 applikasjoner med en
waterfall-tilgang uten løpende
integrasjon eller løpende levering
og utelukkende manuelle prosesser
på utdaterte systemer. DXC foreslo
treningssessions med kartlegging av
verdistrømmene og DevOps samt
utvalgte fire apper som DevOps
pilotprosjekter. Pilotprosjektene
reduserte tiden brukt på å samle
utgivelser fra 3 timer til 20 minutter.
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Sett sammen en business case
Vil du gjerne modernisere deres
IT-infrastruktur, er det nødvendig
og til stor hjelp med en tydelig og
gjennomarbeidet businesscase
som kan rettferdiggjøre de tiltakene
du ønsker å gjøre. Den beste
praksisen på dette området er å
adressere minst en av den digitale
transformasjonens tre primære
faktorer:

Forretningsstrategi
Vis hvordan IT-modernisering
understøtter virksomhetens viktigste
prioriteter, uansett om det er nye
evner, funksjoner eller et svar til
konkurrentene. Hold fokus på
fordelene for forretningen.

Ressurser til innovasjon
Hvis IT-budsjettene er stramme
gir det mening å oppsøke
tjenesteutbydere som kan hjelpe
deg til å finansiere deres digitale
transformasjon ved å sikre kontante
besparelser gjennom redusering av
omkostningene til IT-driften. Vis i
businesscasen hvordan du (eller dine
leverandører) kan skille seg av med
aktiver og frigjøre ressurser (penger
og personale) ved å modernisere
deres IT og ta skyen i bruk. Disse
besparelsene kan så brukes på
digital innovasjon.

Overvei disse taktikkene for å
realisere kontante besparelser:
• Flyt aktivbasen. Ved at skifte til
cloud-teknologi kan organisation
skille sig af med udstyr til
databehandling, lagring og anden
hardware.
• Vær ”lean og god nok”. Stabiliser
misjonskritiske systemer, frigjør
låst data og par det med nye
digitale systemer fremover.
• Sett opp hastigheten. Tidligere
var trinnvise forandringer hver 9.
til 15. måned raskt nok. Ikke nå
lenger. Med modernisert IT kan
organisasjonen bli mer agil og i
bedre stand til å reagere raskere
på endringer i markedet. Det kan
bety større konkurransedyktighet
og markedsandeler.
Medarbeiderne blir også mer
produktive.
• Lett omkostningspresset.
Optimer omkostninger til å støtte
eksisterende systemer. En måte er
å sikre at teknologiplattformene er
av høy kvalitet til en lav pris.
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Fusjoner og oppkjøp
Fusjoner, oppkjøp og lignende
aktiviteter kan kreve at datasentre
blir konsoliderte, flyttet eller lukket.
Vis hvordan moderniseringen
av deres IT kan understøtte slike
aktiviteter, og kan sikre dere i
forhold til datainteroperabilitet,
utbrente medarbeidere som følge av
arbeidsganger som ofte endrer seg,
og cybersikkerhet.
Når businesscasen er godkjent og
budsjettet er gitt, er det viktig å sette
fokus på andre taktikker, som:
• Utvikle eller ansett digitale
talenter. Vurder å få hjelp fra
en partner for å få evnen til å
øke deres virksomhet til det
nødvendige tempoet.
• Planlegg med kulturelle
endringer. Det her er avgjørende.
Start med et kjerneteam som
representerer hele IT-avdelingen,
og utvid det løpende med folk fra
resten av organisasjonen. Forvent
å skulle ta nye fremgangsmåter i
bruk, herunder DevSecOps, agile
og lean. Dropp watrefall-utvikling
til den grad det er mulig. Skift til
en Minimum Viable Product-model
med iterativ versionering.

• Ikke gjør det alene. Digital
transformasjon er vanskelig,
men du behøver ikke å gjøre det
alene. Få hjelp fra en leverandør
med integrasjonsekspertise og
et tydelig økosystem av partnere
som kan levere teknologi-nøytrale
løsninger. Ideelt sett vil denne
leverandøren også ha gjennomgått
en digital transformasjon på
egenhånd. På denne måten
vil leverandøren ha investert i
industrielle leveringsløsninger, som
kan skreddersys til den enkelte
kundes unike behov samtidig med
at de er bygget på konsekvente
fremgangsmåter.
Modernisering av en organisasjons
IT dekker altså bredt sett over en
migrasjon til nyere, mer dugelige,
agile eller effektive tilganger til
teknologi. Et slikt skifte kan være
fundamentet for en suksessfull
forretningstransformasjon hvor
firmaets formål, verditilbud, drift
eller kultur gjennomgår en markant
forandring. Det kan også utgjøre
grunnlaget for en større disrupsjon
av en industri, hvor etablerte firmaer,
produkter eller services blir skubbet
til siden av nye spillere, teknologier
eller forretningsmodeller.
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