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E xternalizarea este o disciplinã
în sine. Gartner recomandã 
4 idei principale care trebuie
urmãrite:

� Trebuie sã existe o strategie: cum
sã se facã externalizarea pentru atingerea
scopurilor pe termen lung. Aceasta tre-
buie sã fie integratã în strategia corpo-
ratistã pe baza analizelor de cost/efi-
cienþã ºi dupã identificarea principalelor
servicii ce nu se externalizeazã.
� Guvernanþa este cel mai important

factor în determinarea succesului: indi-
ferent cât de bunã e strategia, compania
trebuie sã ºtie cum sã o aplice corect, sã o
modifice sau sã o adapteze în funcþie de
schimbãrile pieþei. Externalizarea în-
seamnã un sistem de monitorizare ºi de
luare a deciziilor. Conceptele de Service
Level Management (SLM) trebuie sã fie
bine stãpânite de companie înainte de a
demara contractele de outsourcing. Aces-
tea trebuie extinse printr-o metodologie

internã bine pusã la punct. Persoanele
responsabile de încheierea lor trebuie sã
aibã abilitãþi puternice de negociere.
� Construirea strategiei pe o struc-

turã de relaþii ºi nu pe tranzacþii: com-
pania trebuie sã menþinã o relaþie pe ter-
men lung cu furnizorul de servicii, care
va fi un partener în atingerea scopurilor
de business; de aceea, trebuie asigurat un
mediu potrivit de a lucra pe termen lung.
Contractele de succes de outsourcing
sunt de tip win-win, în care fiecare parte
îºi cunoaºte ºi îºi respectã foarte bine atât
obligaþiile, cât ºi drepturile.
� Trebuie create metodele de mã-

surã potrivite: problemele apar nu pentru
cã nu se mãsoarã, ci pentru cã se mãsoarã
ceea ce nu este important – de exemplu
incidentele, ºi nu impactul asupra busi-
nessului. Încãrcarea cu prea multe ele-
mente de control duce la un management
dificil ºi, uneori, la neidentificarea proble-
melor reale, pe care un sistem bun de
monitorizare le-ar semnala.

Outsourcingul nu trebuie tratat sepa-
rat de celelalte servicii pe care un depar-
tament IT le furnizeazã. Pentru business,
este bine sã se ºtie dacã un serviciu este
externalizat sau se presteazã cu resurse
interne. Din acest motiv, trebuie analizatã
contractarea serviciilor, adicã de sourcing.

Pentru a avea servicii de sourcing se
pot stabili 4 tipuri de strategii, fiecare
cu mai multe variante, în funcþie de
nevoile companiei:
1. Construieºte (ºi menþine): utilizarea

propriei infrastructuri, a propriilor oa-
meni, investirea în furnizarea servicii-
lor; majoritatea bãncilor mari au depar-
tamente ample care dezvoltã, im-
plementeazã ºi gestioneazã servicii
realizate intern

2. Cumpãrã: utilizarea resurselor externe
pentru furnizarea serviciilor, outsour-
cingul tradiþional, dar ºi variante: full-
service, prim-contractor, outsourcing
selectiv prin best-of-bread

3. Coopereazã: contractarea serviciilor
prin joint-venture, consorþii sau alte
modele prin care douã organizaþii îºi
pun resursele în comun pentru a
implementa o soluþie

4. Concureazã: transformarea furnizo-
rului intern de servicii într-o companie
care sã ofere servicii ºi pieþei, sã aibã
propriul profit; furnizarea de servicii
pe bazã de abonamente ºi tarife. Este o
combinaþie complicatã între a construi
ºi a cumpãra generând o firmã de tip
brand-service.

Cãlin Rangu, PhD
Director, Raiffeisen Bank

Vicepreºedinte, CIO COUNCIL

Externalizarea: contestatã, dar indispensabilã (II)

Strategie şi modele 
Utilizarea resurselor externe, fie pentru servicii, fie pentru dezvoltarea de software, este
denumitã, aºa cum precizam în ediþia anterioarã a revistei, prin termenul de outsourcing.
Analizând piaþa de profil, Gartner a identificat o serie de strategii ºi de modele aferente
acestei activitãþi.

Tipuri principale de externalizare
Când o companie se decide pentru exter-

nalizare, trebuie sã ºtie bine de ce face acest
demers. Existã 3 tipuri principale de exter-
nalizare:
1. de eficienþã: focus pe reducerea costurilor; se

bazeazã pe SLA, care specificã cantitatea ºi
calitatea serviciilor furnizate (operare infrastruc-
turã, procesare cecuri, suport helpdesk etc.)

2. de îmbunãtãþire: focus pe îmbunãtãþirea per-
formanþei operaþionale

3. de transformare: focus pe îmbunãtãþirea per-
formanþei de business

Principalele modele de sourcing
Gartner defineºte 8 modele principale de

sourcing ce descriu tipuri de relaþie alternativã
între o organizaþie client ºi piaþa de servicii pentru
o anumitã arie de procese:

1. livrarea internã
2. multi-sourcing
3. in-sourcing
4. joint venture
5. outsourcing complet
6. best-of-bread consortia
7. brand services company (BSCo)
8. prim-contractor

Sã evitãm confuziile
Termenii de outsourcing, offshore, nearshore,

farmshore creeazã confuzie de multe ori. Termino-
logia profesionalã este în funcþie de locaþie ºi sursã:

In-house domestic: serviciile sunt realizate ºi
întreþinute intern, cu personal ºi resurse din
þara unde se aflã ºi consumatorul serviciilor
In-house nedomestic: denumit ºi offshore
captiv, presupune stabilirea operaþiunilor firmei
în altã þarã decât locul de consum (include ºi
nearshore)
Outsourcing domestic: serviciile sunt luate
de la un furnizor extern, care are personalul ºi
resursele în þara consumatorului
Outsourcing nedomestic: serviciile sunt
cumpãrate de la un furnizor extern, care îºi
are resursele ºi personalul în altã þarã decât
consumatorul serviciilor; nearshore sau 
offshore


