Programų būsena pagal
„Microsoft“ tapatybę:
„Azure AD“ programų galerijos programos,
nulėmusios, kaip mes dirbome, mokėmės
ir bendradarbiavome 2020 m.

2020 m. buvo mažų mažiausia precedento neturintys metai. Pasaulinė COVID19

pandemija smarkiai pakeitė mūsų darbo, mokymosi ir bendradarbiavimo būdus.

Organizacijos turėjo rasti naujų būdų, kaip užmegzti ryšį ir išlaikyti produktyvumą,
tačiau tuo pačiu metu suteikti saugią prieigą prie svarbių programų ir išteklių.

Mūsų pačių „Microsoft“ tarnybos, pvz., „Teams“, pandemijos metu buvo lyg nuotolinio
ir hibridinio darbo ir mokymosi gelbėjimo virvė, kuri greitai augo nuo 44 milijonų
kasdienių aktyvių vartotojų 2020 m. kovo mėn. iki 115 milijonų kasdienių aktyvių

vartotojų praėjusį spalį. Tačiau žinome, kad įmonėms reikia daug įrankių ir programų,
kad joms sektųsi, o mūsų įsipareigojimas yra užtikrinti, kad sprendimai sklandžiai
ir saugiai veiktų įvairiose platformose ir apimtų visus debesis bei programas.

Neseniai išanalizavome įmonių debesies programų naudojimą ir išsamiau pažiūrėjome,
kaip ir kokias programas organizacijos apsaugo naudodamos „Azure AD“. Analizėje

žiūrėjome į organizacijų programų naudojimą mūsų „Azure AD“ programų galerijoje,

išskyrus „Microsoft“ taikomąsias programas, pvz., „Azure“, „Dynamics“, „Office 365“ ir

„Teams“. Mūsų „Azure AD“ programų galerija suteikia galimybę organizacijoms greitai
apsaugoti ir valdyti visų tipų programas ir apima tūkstančius iš anksto integruotų

programų. Matome, kad visų dydžių įmonių klientai integruoja visas savo programas
su „Azure AD“, kad suteiktų savo darbuotojams patogesnę ir saugesnę patirtį.

Skaitykite toliau apie įžvalgas, kaip pasikeitė programų naudojimas 2020 m. lyginant
su ankstesniais metais.
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Saugos ir bendradarbiavimo
programų, skirtų įgalinti
nuotolinį darbą, pakilimas
2020 m. iššūkiai privertė vadovus permąstyti prioritetus, kad komandos galėtų saugiai
pasiekti programas iš bet kurios vietos ir bet kuriuo metu. Statistika tai atspindi.

Pvz., „Azure AD“ programų galerijos programų mėnesio aktyvių vartotojų skaičius kasmet
didėjo 109 procentais. Pernai, kai „Microsoft“ apklausė 800 verslo lyderių apie jų požiūrį
į pandemijos grėsmių situaciją, jie nurodė, kad saugios nuotolinės prieigos prie išteklių,
programų ir duomenų suteikimas yra jų didžiausias iššūkis.
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„Azure AD“ programų galerijos naudojimas
kasmet didėjo po 109 %

Tad nestebina, kad programos ir tarnybos, kurios padeda užtikrinti saugią

nuotolinę prieigą prie vietos ir debesies išteklių pernai labai smarkiai paaugo.
Organizacijos pripažįsta, kad nuotolinė prieiga prie visų programų, įskaitant

senstelėjusias, vietines programas, tapo labai svarbios dirbant naujuoju būdu.
Tokie saugos įrankiai kaip „Citrix ADC“, „Palo Alto Networks Prisma Access“ ir

„Zscaler Private Access“, padedantys darbuotojams saugiai pasiekti bet kurią
programą, nepaisant vietos, tapo gyvybiškai svarbūs įmonėms, todėl pernai
jos yra sparčiausiai augančios mūsų programų galerijos programos.

Bendravimo ir bendradarbiavimo programos ne tik padidino investicijų į saugos
erdvę, bet ir tapo priemone, užtikrinančia verslo tęstinumą. Pripažįstame, kad
norint apsaugoti bet kurią programą, pastangų įdėti turi visa komanda, todėl

glaudžiai bendradarbiaujame su visų tipų programų teikėjais, kad integruotume su

„Azure AD“, net su „Microsoft“ konkurentais. Tokios programos kaip „Cisco Webex“,
„Google Cloud“ / „Google Workspace“, „Facebook“ teikiama „Workplace“ ir „Zoom“
yra kelios populiariausios programos, kurias apsaugo „Azure AD“, kad padėtų

organizacijoms išlaikyti produktyvumą ir padėti žmonėms pajusti stipresnį ryšį.
Mes ir toliau nuolat matome kelias programas mūsų populiariausių programų
sąraše. Tokios žmogiškųjų išteklių programos kaip „SAP SuccessFactors“ ir

„Workday“ bei IT tarnybų valdymo programos, pvz., „ServiceNow“, ir toliau
buvo plačiai naudojamos mūsų klientų 2020 m.
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Populiariausios 2020 m.
programos
Pasaulinė pandemija aiškiai paveikė tai, kurios programos buvo naudojamos

daugiausia. Įmonės, perėjusios prie nuotolinio darbo, pagerino produktyvumą
naudodamos programas, kurios sustiprino bendravimą, bendradarbiavimą
ir saugą.

Pirmą kartą saugos programos, pvz., „Palo Alto Networks Prisma Access“ ir
„Zscaler Private Access“, pateko į 15 populiariausių programų sąrašą pagal
mėnesio aktyvių vartotojų skaičių. Kiti 15 populiariausių programų sąrašo

naujokai apima bendradarbiavimo ir bendravimo programas „Workplace“,
kurią teikia „Facebook“, ir „Zoom“. „Zoom“ 2020 m. ne tik debiutavo 15
populiariausių programų sąraše, bet ir šovė į 5 vietą.
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15 populiariausių programų pagal mėnesio aktyvių vartotojų skaičių
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Šaltinis. Duomenys, gauti iš programų, pasiekiamų „Azure AD“ taikomųjų programų galerijoje; 2020 m. gruodis. „Microsoft“ priklausančios taikomosios programos, pvz., „Office 365“, „Teams“, „Azure“, „Dynamics“ ir kitos „Microsoft“ programos, neįtrauktos.

„ServiceNow“ toliau išlieka mėnesio aktyvių vartotojų sąrašo viršuje trečius

Nuo 2020 m. 1 ketv. iki 2020 m. 2 ketv., smogus pasaulinei pandemijai, daugelio

„SAP SuccessFactors“ ir „Workday“ išlaikė savo pirmaujančias pozicijas, nes visų

vartotojams saugią nuotolinę prieigą, kad jie galėtų valdyto savo skaitmenines

metus iš eilės. Bėgant metams „Google Cloud“ / „Google Workspace“,

dydžių organizacijoms reikia žmogiškųjų išteklių, IT tarnybų valdymo ir bendrųjų
produktyvumo programų.

iš populiariausių programų naudojimas paaugo, nes buvo siekiama padėti suteikti
darbo eigas.

15 populiariausių programų pagal mėnesio aktyvių vartotojų skaičių
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15 populiariausių programų pagal organizacijų skaičių
Taip pat pastebėjome vos pastebimų

skirtumų, kai lyginome populiariausias

programas pagal mėnesio aktyvių vartotojų
skaičių su populiariausiomis programomis
pagal organizacijų skaičių. Vertinant

populiarumą pagal organizacijų skaičių,
žiūrima į programas, kurias daugiausia

naudoja mūsų klientai. Organizacijoms vis

labiau pasikliaunant vaizdo konferencijomis,
„Zoom“ padarė šuolį iš 10 vietos 2018

m. į 1 vietą 2020 m., pastumdama tokius
sąrašo lyderius kaip „Google Cloud“ /

„Google Workspace“ ir „Salesforce“ iš dviejų
aukščiausių vietų.

Be „Zoom“, į populiariausių programų

penketuką 2020 m. prasibrovė „KnowBe4
Security Awareness“. Ji pakilo iš 12 vietos

2018 m. į 8 vietą 2019 m., jos naudojimas

stabiliai augo nuo 2020 m. 2 ketv. pradžios

iki metų pabaigos, pabrėžiant saugos mokymo
ir informavimo apie ją svarbą tarp darbuotojų.
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Šaltinis. Duomenys, gauti iš programų, pasiekiamų „Azure AD“ taikomųjų programų galerijoje; 2020 m. gruodis. „Microsoft“ priklausančios taikomosios programos, pvz., „Office 365“, „Teams“, „Azure“, „Dynamics“ ir kitos „Microsoft“ programos, neįtrauktos.

„Cisco Webex“, „DocuSign“, „Mimecast Personal Portal“ ir „Palo Alto Networks Prisma Access“

Skirtingai nei saugos ir bendradarbiavimo programos, kurios buvo sąrašo viršuje, tokios

darydami analizę.

programų sąrašo. Dėl kelionių apribojimų, tie, kurie reguliariai keliaudavo darbiniais tikslais,

pirmą kartą šiame sąraše pasirodė 2020 m., taip įtvirtinant pokytį, kurį mes pastebėjome

programos kai „SAP Concur“, kelionių ir išlaidų valdymo tarnyba, iškrito iš 15 populiariausių
nuo asmeninių akis į akį susitikimų perėjo prie virtualių skambučių iš namų.

15 populiariausių programų pagal organizacijų skaičių
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Populiariausios programos
pagal organizacijos dydį
Kai analizavome populiariausias programas, naudotas atsižvelgiant

į organizacijos dydį, atradome kelias programas, kurios paprastai buvo

įdiegtos įvairių dydžių organizacijose: „Google Cloud“ / „Google Workspace“,
„Salesforce“ ir „Zoom“.

Ir priešingai, žmogiškųjų išteklių ir IT tarnybų valdymo programų, būtinų
norint užtikrinti verslo tęstinumą pandemijos metu, diegimas skiriasi

atsižvelgiant į organizacijos dydį. Šios programos ne tik padėjo įgalinti
nuotolinį parengimą ir pašalinimą, jos taip pat padėjo IT komandoms
patenkinti darbuotojų užklausas dėl programų, įrenginių ar tarnybų.

Didelės ir vidutinio dydžio įmonės naudoja tokias žmogiškųjų išteklių

programas kaip „SAP SuccessFactors“ ir „Workday“, tuo tarpu mažos įmonės
paprastai naudoja „BambooHR“. O tokias žmogiškųjų išteklių programas
kaip „UltiPro“ ir „Cornerstone OnDemand“ daugiau naudoja vidutinio
dydžio įmonės.

Didelės ir vidutinio dydžio įmonės reguliariai diegia IT tarnybų valdymo
programą „ServiceNow“, tuo tarpu mažos įmonės pagrindinai naudoja
„Freshservice“.
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Šaltinis. Duomenys, gauti iš programų, pasiekiamų „Azure AD“ taikomųjų programų galerijoje; 2020 m. gruodis. „Microsoft“ priklausančios taikomosios programos, pvz., „Office 365“, „Teams“, „Azure“, „Dynamics“ ir kitos „Microsoft“ programos, neįtrauktos.

Populiariausios programos
pagal pramonės šakas
Tos pačios bendrosios tendencijas ir programų naudojimas

taikomos populiariausioms programoms pagal pramonės šakas.
Tokios programos kaip „Google Cloud“ / „Google Workspace“,
„Salesforce“, „ServiceNow“, „Workday“ ir „Zoom“ populiarios

visose pramonės šakose. Sauga, bendradarbiavimas ir darbo eigų
valdymas šiais metais buvo prioritetas, nepaisant skirtumų tarp
pramonės šakų.

Viena pramonės šaka, švietimas, turėjo aiškų populiarių programų
rinkinį, į kurį įėjo „Brightspace“, „Canvas“ ir „Clever“, kurios buvo

populiariausių penketuke. Šios mokymosi valdymo sistemos padėjo
mokymo įstaigoms ir įstaigoms prisitaikyti prie nuotolinio mokymosi
ir per pastaruosius metus tapo skaitmeninio švietimo centru.

Tarp pamainomis grįstų pramonės šakų, kurios remiasi tiesioginiais
darbuotojais, pvz., mažmeninė prekyba ir sveikatos priežiūra,

„Kronos“ yra populiari programa, kuri padeda vykdyti darbuotojų
valdymo veikslą, pvz., darbuotojų tvarkaraščių sudarymą.

Programų būsena pagal „Microsoft“ tapatybę

Populiariausios programos pagal pramonės šakas
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Populiariausios
programos
pagal
kategoriją
Šiais metais mes taip pat
analizavome programų

kategorijos populiariausias
programas pagal mėnesio
aktyvius vartotojus. Mes

nagrinėjome 5 populiariausias
programas tarp 10 programų
kategorijų: nuo švietimui

skirtų programų iki saugos

užtikrinimo programų bei IT

tarnybų valdymo programų;

apibendrinimas pateikiamas
lentelėje:

Šaltinis. Duomenys, gauti iš programų, pasiekiamų „Azure AD“ taikomųjų programų galerijoje; 2020 m. gruodis. „Microsoft“ priklausančios taikomosios programos, pvz., „Office 365“, „Teams“, „Azure“, „Dynamics“ ir kitos „Microsoft“ programos, neįtrauktos.

2020 m. sparčiausiai
augusios programos

Programos, padedančios darbuotojams užtikrinti saugų nuotolinį darbą, yra ne tik

populiariausios, bet ir greičiausiai augančios. Pusė iš 10 sparčiausiai augusių programų
2020 m. buvo nukreiptos į saugumą. Programos, kurias teikia mūsų saugios hibridinės

prieigos partneriai – „Citrix ADC“, „Palo Alto Networks Prisma Access“ ir „Zscaler Private

10 greičiausiai augančių programų pagal mėnesio
aktyvių vartotojų skaičių
(Privalo turėti bent 100 klientų 2019 m.)

Access“, ir kurios leidžia klientams pasiekti senstelėjusias ir vietines programas, taip

pat sparčiai augo. Kitos saugos programos apima „Cisco Umbrella“, praeitais metais
greičiausiai augusią programą, ir „BeyondTrust Remote Support“.

2020 m. „Zoom“ patyrė didžiulį augimą, nes ji tapo populiariausia organizacijų naudojama
programa. Jos užimama trečia vieta tarp sparčiausiai augančių programų šiais metais yra

ypač įspūdinga, nes ji jau buvo populiari ir plačiai naudojama. Duomenų valdymo ir analizės
sprendimai taip pat greitai augo šiais metais. „Snowflake“ ir „SAP Analytics Cloud“,
atitinkamai, tapo 8 ir 9 sparčiausiai augančiomis programomis.

Praėjusiais metais viena iš sparčiausiai augančių programų tapo „Amazon Business“.
„Amazon Business“ – tai parduotuvė, kuri supaprastina pirkimo procesą ir padeda

produktams patekti į organizacijų rankas. Pandemija paspartino pirkimą internetu

vartotojams, jis niekuo nesiskiria nuo įmonių vykdomų pirkimų. Įmonės perkėlė savo
pirkimus ir įsigijimus į internetą, o „Amazon Business“ 2020 m. tapo 5-a sparčiausiai
augančia programa.

Augimas procentais palyginus kiekvienus metus
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Saugi skaitmeninė transformacija
Nesvarbu, ar žiūrime į populiariausias programas pagal mėnesio aktyvių vartotojų

skaičių, organizacijų skaičių, pramonės šakos ar klientų tipą, ar į sparčiausiai augusias

programas 2020 m., investicijos į saugą yra akivaizdi tendencija. Pandemija paspartino
ir skaitmeninės transformacijos laiko planavimo juostas, ir padidino išplėstinės

saugos, kuria organizacijos gali pasitikėti norėdamos suteikti saugią prieigą savo
vartotojams, kad ir kur jie dirbtų, poreikį.

Pamatėme, kad daugiau vartotojų įjungia saugos galimybes, pvz., kelių dalių

autentifikavimą (MFA): aktyvių mėnesio vartotojų, naudojančių MFA su „Azure AD“,
skaičius augo 150 % kiekvienais metais. Technologija be slaptažodžių taip pat
išgyveno lūžio metus. „Windows Hello“ verslui, prisijungimas be slaptažodžių

telefonu naudojant „Microsoft Authenticator“ ir FIDO2 saugos raktus „Azure AD“
pakilo daugiau nei 50 %.
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Mūsų „Azure AD“ programų tarpinio serverio tarnyba, kuri padeda

organizacijoms pasiekti kritines vietines programas taikant nuotolinę

prieigą, praėjusiais metais taip pat patyrė didžiulį augimą. Nuo vasario
iki kovo mėnesio aktyvių vartotojų skaičius šoktelėjo maždaug 60

procentų, kai pasaulinė pandemija pradėjo įsitvirtinti. Nuo tada aktyvių
mėnesio vartotojų skaičius toliau didėjo: nuo 2019 m. gruodžio mėn.
iki 2020 m. gruodžio mėn. padidėjo maždaug 100 %. Naudodamos
„Azure AD“ programų tarpinį serverį organizacijos galėjo greitai

suteikti saugią, nuotolinę prieigą prie svarbiausių programų, kurios

yra vietoje, arba naudoja senstelėjusius autentifikavimo protokolus,
pvz., HTTP arba pagrįstus antraštėmis.
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„Azure AD“ programų tarpinio serverio
naudojimas didėjo po 100 % kiekvienais metais

Glaustai
apie 2020 m.
Tiek vartotojai ir organizacijos, tiek pramonės šakos investuoja į saugos ir bendradarbiavimo gerinimą.

Debesų technologijos pagrindu veikiančios programos, kurios teikia saugią prieigą ir patikimą bendravimą,
tapo gyvybiškai svarbia kasdienės organizacijų veiklos dalimi.

Programų priėmimas auga, o besikeičianti skaitmeninė aplinka pakeitė tai, kaip žmonės dirba. Pradedant tokiomis

saugos programomis kaip „Palo Alto Networks Prisma Access“ ir baigiant tokiomis švietimui skirtomis programomis
kaip „Blackboard Learn“ ir bendravimo programomis kaip „Zoom“ arba „Teams“, žmonės vis labiau pasitiki

debesies programomis, kad atliktų savo darbą. Tikimės, kad šios tendencijos tęsis ir po 2020 m., nes sauga

išlieka svarbiausiu prioritetu, o nuotoliniam darbui ir toliau reikia išplėstinių bendravimo ir bendradarbiavimo

galimybių. Po 2020 m. įmonės ir toliau vertins perėjimo prie nuotolinio darbo poveikį kultūrai bei verslui ir bandys
suprasti, kur šis perėjimas nuves juos 2021 m.

Sujungus visas savo programas su „Azure AD“, galima apsaugoti ir supaprastinti prieigą, kartu supaprastinant
valdymą ir sumažinant išlaidas. Tiesą sakant, „Forrester“ apskaičiuoja, kad klientai gali gauti 123 % investicijų
grąžą apsaugodami visas programas su „Azure AD“. Norėdami sužinoti, kaip padėti darbuotojams dirbant

iš namų neprarasti produktyvumo, apsilankykite mūsų saugaus nuotolinio darbo ištekliuose arba skaitykite
5 svarbiausi būdai, kaip „Azure AD“ gali padėti įgalinti nuotolinį darbą. Tikimės, kad jums patiko šių metų
programų tendencijų duomenų ataskaita ir lauksime jūsų kitais metais!
Metodologija

„Microsoft“ rimtai žiūri į privatumą. Prieš naudodami duomenis ataskaitoms sudaryti, iš duomenų pašaliname visus asmeninius duomenis ir įmonę identifikuojančią

informaciją, pvz., įmonės pavadinimą. Niekada nenaudojame klientų turinio, pvz., el. laiške, pokalbyje, dokumente ar susitikime esančios informacijos, kad pateiktumėte

ataskaitas. Šioje ataskaitoje programų naudojimo ir tendencijų duomenys buvo analizuoti pagal programas, pasiekiamas „Azure AD“ programų galerijoje. Į šios ataskaitos
duomenis neįtraukėme nuosavų „Microsoft“ programų, pvz., „Office 365“, „Teams“, „Azure“, „Dynamics“, „LinkedIn“, „GitHub“ ir kitų „Microsoft“ programų. Ataskaitoje
pateikiami duomenys nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
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