Budoucí trendy v telekomunikacích

Telekomunikace v roce 2030: Výhled z pohledu operátora
Praha, leden 2020

Vize
Jak bude vypadat svět
telekomunikací v roce 2030?
Reakce
Jak bude vypadat digitální
operační model?

2020 Deloitte

2

Trendy 2020

Video: https://youtu.be/Fjb6cUAdmm8
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Trendy 2020
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Naše Technologie v Deloitte
dSpace principy

Konektivita

Parking

• Plné pokrytí
Wi-Fi - více
než 5x
rychlejší (ve
srovnání s
Nilem)

• Inteligentní
parking system
• Kontrola
obsazenosti
pomocí
smartphonu
• Kolárna, servisní
místo a místo na
umytí kola

Bezpečnost a
přístup do
budovy

Systém
HVAC

• Jedna
přístupová
karta (a / nebo
chytrý telefon)
pro parkování,
kancelářské
prostory a
skříňky
• Centrální systém
• Samostatné
ovládání
jednotlivých
prostor
• Radiátory
• Podlahové
vytápění v
oblasti recepce a
kavárny

Světla

AV
technologie

• Snímače
přítomnosti
• Snímače
denního
světla
• Ovládání
prostorových
bloků
• Místnosti/
místa bezdrátové,
skype schůzky,
kabel jako
záloha
• Interní
komunikační
obrazovky
5

Industry posun v roce 2030
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iPhone
Exponenciální vývoj technologií: Jak se změnil svět za posledních 10 let?
2007: v prodeji první iPhone

10 let později
3.2 miliard Smartphonů je aktivních
1.5 miliard Smartphonů prodáno každý rok

Se zásadním dopadem na:
Komunikace
Banking
Shopping
Cestování
Entertainment
…
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Relevantnost
Připojená výpočetní zařízení – každých 10 let je 10 x více připojených
zařízení
1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

1
MILION

10
MILIONŮ

100
MILIONŮ

500
MILIONŮ

10
MILIARD

70
MILIARD

1 BILION

Connected
computer
devices
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Výzva

Co děláme…

… Co bychom měli dělat

•

Roční strategie a business plánování

•

Střednědobý přírůstkový forecasting

•

Pouze “jedna pravda”

Přemýšlet nad scénáři

•

Reakce na neplánovaný vývoj

Předvídat nejistotu
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Následovat dlouhodobější vize
Upravit strategii pouze tehdy, pokud je to
nutné, jednat takticky

Drivery
Dnešní disruptivní a innovační cykly jsou převážně poháněny kombinací různých
klíčových trendů
výběr

3D tisk

Blockchain

Mobilní platby

Senzory (IoT)
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Robotika

Připojený
domov/auta/žvot

Umělá inteligence

Wearables

Drony

eZdraví

Možné scénáře 2030

Video: https://vimeo.com/219067015/0e97e0458d

Vedou nás, abychom mysleli ve čtyřech extrémních, ale věrohodných scénářích
o budoucnosti operátorů
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Možné scénáře
Seskupením hlavních trendů a driverů jsme upřednostnili dvě hlavní síly ovlivňující
budoucnost ...

Virtuální operátor

Technologická
kompetence
plně u velkých
dodavatelů

Dominance

Operátor - dceřiná
společnost
dodavatele
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Vlastnictví vztahu se zákazníkem

Vztah se zákazníkem zůstane u operátora

Impérium vrací úder

technologické vrstvy

Nová pravda
Wholesale

Operátor se zcela
vytěsnil ze vztahu se
zákazníkem

Technologická
kompetence
vrácena
operátorům

Otázky
Které bychom si měli odpovědět pro každý scénář…
… NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY…
•

Jak by vypadal trh?

•

Jaká by byla moje role a role ostatních?

•

Jaká by byla moje strategie?

•

Jak bych definoval úspěch?

•

Co bych potřeboval pro svůj úspěch na tomto
trhu?
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… TAKÉ OTEVÍRAJÍ DALŠÍ
•

Co mají všechny scénáře společného?

•

Jak mohu ovlivnit trh, abych upřednostnil daný
scénář?

•

Jak mohu hrát proti trhu?

Budoucí operační
model
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Cesta k novému operačnímu modelu

Prvky obchodního modelu
• Pásmo a krátké odezvy sítě
• Orchestrace sítí a dělení do jednotlivých vrstev
Síť /
technologie • Standardy
• Síťová analytika

The virtual
telco

A vendor
brand

Impérium vrací
úder

The new
wholesale truth

• Vlastnictví vztahu se zákazníkem a přímé poskytování value-added služeb
Vztah se
zákazníkem • Diferenciace šířkou pásma, kvalitou sítě a prvotřídní zkušenosti zákazníků

Business
model

• Poskytnutí individuálních, tech-based služeb pro B2B and B2C zákazníky
• Silná vyjednávací síla proti poskytovatelům OTT a výrobcům hardwaru
• Spuštění in-house zákaznických platforem které kombinují externí a vlastní nabídky

•
Operational •
•
excellence
•

Investice

Posun ke zjednodušení procesů a redukce nákladů
Využití analytiky k hluboké znalosti potřeb zákazníků
Využití vysoce automatizované a prediktivní síťové analýzy
Vytváření globálních aliancí ke zlepšení efektivity

• Masivní expanze sítě
• Marketing and programování
• M&A activity

Source: Deloitte Telco 2030
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Blueprint
Operační model byl vytvořen na základě strategie plánu pro vybraný scénář,
přizpůsobení se pro další scénáře a strategie je nevyhnutelné

Kde působit?

Jak zvítězit?

Co potřebujeme?

Obecné
• Zaměření na produkty orientované na
zákazníka spojené s tradičním připojením
tvoří 40-50% celkových výnosů

• Zákaznická spokojenost založena na AI

• Nové segmenty

• Otevřít partnerům svůj ecosystem pro
integrované nabídky

• AI a analytika – personalizované
nabídky

• Inovace

• Skupiny talentů pro flexibilní práci

• Kontinuální development offeringů
• Wholesale a network sharing - monetizace
investic

• Partnerství napříč celým telco
ekosystémem od produktů po IT aliance

• 80% úroveň automatizace u klientských
a interních procesů
• Flexibilní sytémovou architekturu

Potřeba nového agilního
provozního modelu
Source: Deloitte analysis
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Potřeba pro transformaci
K úspěšné změně je potřeba transformovat core systémy a portfolio

Transformace coru

Transformace portfolia
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Market-facing
provoz

Způsob
práce

Zákaznická
zkušenost

Flexibilní
organizace
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Platforma: služby,
produkty, síť)

Interní provoz

Core network
(factory, IT)

Struktura
organizace

Risk a nejistota

Ekosystém

M&A a odprodej

Partnerství

Inovace
Partnerství & aliance

Transformace core systémů je největší výzva současných operátorů
Source: Deloitte analysis
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Framework nového
operačního
ekosystému
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Současný vs. Budoucí operační model
Současný operační model

Budoucí – klientsky založený

Zákazník
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Nabídky
Procesy
Technologie & IT
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Vyrstvy operačního
modelu

Obslužné kanály

Organizace
Lidé

Flexibilní
organizace

Capabilities

5

Umístění

4

Inovace

Source: Deloitte analysis
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Partnerství & aliance
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Klientsky založené operační modely
Někteří klíčoví hráči již jsou leadry v různých částech operačních modelů 2030
‘Best-in-class’ industry příklady
1 • Adobe zcela změnil způsob licencování softwaru kreativního cloudu,
vývojem flexibilního modelu a sjednoceného způsobu užití.
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2 • Lufthansa optimalizovala obchodní procesy pomocí prediktivní analýzy,
aktivního zákaznického kontaktu, personalizovanou komunikací a
náhradními nabídkami řešícími případné problémy.

3 • AT&T buduje otevřenou API platformu. Snadný přístup ke svým datům

uloženým v cloudu. Tím jim umožní vytvářet přidanou hodnotu a výhody
pro jejich zákazníky.

4
Flexibilní
organizace
5
6

Spotify založila svoji organizaci jako agilní.

4

Inovace

Partnerství & aliance

5 • Alphabet se přizpůsobil měnícímu se prostředí. Společnost stále roste

pomocí formování nových nápadů a organizací svých obchodních divizí
do dvou rozdílných inovačních proudů: základní internetové funkce
společnosti Google a sledování dlouhodobých cílů klientů.

6 • Apple úspěšně spustil operační (eko)systém iOS díky podpoře a zapojení
téměř 630 000 vývojářů třetích stran
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“I skate to where the puck is going to be,
not where it has been.”
-- Wayne Gretzky
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Přijměte nejistotu.
Jsme připraveni vám
pomoci.
Martin Hudos
Technology Consulting
Director
Deloitte Česká republika
* mhudos@deloittece.com
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Imagine the future and lead the pack

