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Áno, k nevýhodám riešení na mieru môže patriť 
dlhší čas implementácie, finančná náročnosť  
a  údržba (záplaty a  updaty). A  občas k  tomu 
patrí aj znovuobjavovanie kolesa, či odkukávanie 
vychytávok a  trendov z krabicových riešení. Na 
druhej strane, hlavnou výhodou vývoja riešenia 
na mieru je totálne prispôsobenie sa potrebám 
a špecifikám podniku, aktuálnym a najmä bu-
dúcim, keď sa napríklad umožní bezpečný 
prístup zamestnancom do podnikovej sociálnej 
siete z  ich vlastných zariadení (BYOD – bring 
your own device).

Koncom minulého roka na AICO Café zdô-
razňoval Jan Vyšehradský, šéf internej komu-
nikácie Česká spořitelna, že jednou z  ich 
požiadaviek bolo „vymazanie“ hranice medzi 
intranetom a  ESM – jednoducho, aby ľudia 
nepociťovali prechod z  jedného prostredia do 
druhého. Rozšírenou požiadavkou je tiež snaha 
o optimalizáciu počtu online nástrojov, nakoľko 
sú už aj také firmy, kde sa zamestnanci sťažujú 
na ich priveľký počet a rozmanitosť. 

V jednom českom podniku som sa dokonca stretol 
s koexistenciou dvoch ESM – jeden bol nadirigovaný 
z európskej centrály (krabicové riešenie – Yammer, 

lebo na tom „fičala“ celá skupina), druhým 
bolo lokálne riešenie (mimochodom veľmi sexi 
riešenie). Môžete hádať, ako to z hľadiska počtu 
užívateľov napokon dopadlo. Je preto dôležité, 
aby implementácia ESM, či už krabicového alebo 
šitého na mieru, nebola považovaná za výhradnú 
súčasť IT plánu, ale aj ďalších oddelení – a najmä 
internej komunikácie, pretože jej úlohou bude 
nielen dostať zamestnancov do podnikovej siete, 
ale ich tam aj udržať – bez toho nikdy skutočnú 
podnikovú sieť mať nebudete.

Pri rozhodovaní je často na stole dôležitá otázka 
– budeme mať dáta v „oblakoch“ alebo „doma“? 
Firmy spravidla nemajú záujem o  vlastnenie 
a  údržbu vlastných data centier z  finančných 
dôvodov. Lenže, okrem informačnej bezpečnosti 
tu úlohu zohráva aj legislatíva. Zvlášť sa to týka 
napríklad finančných inštitúcií, pretože krabicové 
ESM sú najmä o cloudovom riešení, kde by dáta 
mohli byť uložené v dátových centrách mimo EÚ. 
Kým väčšie inštitúcie môžu mať vyjednávaciu 
silu pri zazmluvnení, aby dáta boli ukladané 
lokálne, menšie so svojou požiadavkou nemusia 
byť pre providerov s  globálnou pôsobnosťou 
zaujímavé. 

Samozrejme, cena je vždy dôležitým rozhodova-
cím kritériom. V  prípade ESM šitých na mieru 
treba vziať do úvahy externé alebo interné náklady 
na vývoj. Pri krabicových ESM to je o užívateľských 
licenciách, kde sú najčastejšie tieto tri:

zdarma a  freemium – ide o  poskytnutie 
základného balíku zdarma, ale odomknutie 
ďalších funkcionalít je už spoplatnené, alebo si to 

vyžiada upgrade na vyššiu a teda platenú verziu.  
Z  hľadiska internej komunikácie je dôležité 
pamätať, že pri tomto modeli budete mať 
minimálne alebo žiadne administrátorské práva, 
či možnosti. 

objemové licencie – sú závislé od množstva 
užívateľov v skupine, napr. 100, 1 000, 10 000 atď., 
kde, čím väčšia skupina, tým sa cena na jedného 

šiť nA mieRu Alebo siAhnuť po kRAbiCi?

K transformácii na “social business” potrebujú organizácie integrovať do svojho života rôzne 
nástroje, kde podnikové sociálne médiá (ESM – enterprise social media) majú svoju nezastupi-
teľnú úlohu. Firmy majú dve možnosti – buď sa pustia do vývoja riešenia na mieru alebo siahnu 
po niektorom z hotových „krabicových“ riešení. Oba prístupy majú svoje plusy aj mínusy.
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úžívateľa skokovo znižuje. (Hm, koľkože tu máme 
podnikov s viac ako 10-tisíc zamestnancami?)

Cena na užívateľa – neodvíja sa od počtu uží-
vateľov, ale obsahu balíka funkcionalít.

Väčšina predajcov ponúka mix cenových modelov 
a takmer o všetkých cenách sa dá ešte vyjednávať.  
Prirodzene, pre menšie organizácie sú krabicové 
ESM cenovo atraktívnejšie ako riešenia šité na 
mieru. Napríklad, u nás v AICO alebo PMP Group 
(do 50 kont) využívame Yammer (free), ActiveCollab 
(platené) a PMP Frontline (vývoj na mieru).

Ako dobrá referencia pre počiatočnú selekciu 
môže poslúžiť výskum spoločnosti Gartner  
s  názvom “Critical Capabilities for social soft-
ware in the Workplace” zo septembra 2013, kde 
zadefinovali desať kľúčových funkcionalít ESM 
a hodnotili ich cez 6 najčastejších spôsobov využitia 
podnikových sociálnych sietí. 

Samozrejme, nájdete tu len dvanástku tých 
najväčších, či najznámejších hráčov, v skutočnosti 
je vo svete veľmi veľa riešení, ako napríklad už 
spomínaný ActiveCollab.

Podľa Gartnera sa z hľadiska všeobecného použitia 
najlepšie javí Tibbr od Tibco Software, viď obr. 1. 
Ako som však spomenul, je dôležité, aby ste pri 
výbere zohľadňovali tie najpravdepodobnejšie 
spôsoby využitia ESM vo vašej organizácii. Čiže ak 
vám napríklad pôjde o  projektové riadenie alebo

 urýchlenie inovácii, tak na prvom mieste je Jive, ale 
v prípade socializácie intranetu to je Yammer. Ak sa 
chcete pozrieť na všetkých šesť spôsobov využitia, 
celý report si môžete pozrieť tu.

martin onofrej
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Tu sú 3 dôležité odporúčania pre výber krabicového ESM:  

Viac funkcionalít a vychytávok automaticky neznamená, že sa jedná o lepší alebo vhodnejší 
nástroj. Najprv dôkladne analyzujte interné ciele a  potreby, aby ste zabezpečili súlad 
medzi vašimi „hard“ požiadavkami a ponúkanými funkcionalitami krabicových produktov. 
Ak napríklad nemáte Sharepoint, tak integrácia NewsGator bude pre vás irelevantná. 

Aj keď toto úvodné porovnanie súladu medzi požiadavkami a ponukou nástrojov poskytne 
solídny základ pre rozhodovanie, mali by ste tiež zvážiť aj „soft“ kritériá. Napríklad, ako 
tieto nástroje vyhovujú povahe a štýlu práce vo vašej organizácii, vašej kultúre. Tieto „soft“ 
kritériá sú pritom nemenej dôležité ako „hard“ požiadavky na funkcionalitu produktov. 

Kým viac vlastností nedokáže zlepšiť produkt, dobre zladená užívateľská prax či zážitok 
(user experience) to dokážu. Preto si pri výbere produktu všímajte napríklad aj to, aké sú 
možnosti integrácie ESM do vašich biznis aplikácií a ďalších nástrojov. Venujte pozornosť 
aj dizajnu a intuitívnosti používania.

1.
2.
3.

Obr. 1 – Všeobecné použitie ESM, zdroj: Gartner, september 2013
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