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Norberto Gallego
El 2014, quan la companyia xi
nesaLenovovapagar2.300mili
onsdedòlarsaIBMpercomprar
la seva divisió de servidors de la
sèrieX,buscava ostensiblement
repetir l’èxit de deu anys abans,
quan va posar en òrbita global la
sevamarcadesprésde l’adquirir
ladivisiód’ordinadorspersonals
d’IBM.Hivahaverescepticisme
entre els analistes i després de
dosanysderesultatsmediocresi
reorganització, esvagirar la tru
ita amb el fitxatge deKirk Skau
gen,exdirectiurespectatd’Intel,
quevaagafar les regnesdelData
CenterGroup (DCG)deLenovo
amb rang de vicepresident exe
cutiu. En el trimestre passat, el
DCGva registrar un creixement
d’un 11%anual (seqüencialment
un 67,8%), molt superior al dels
seus rivals.
Pletòriccomaamfitrióde l’es

deveniment Transform, Skau
gen subratlla que amb aquests
resultats, Lenovo ha arrabassat
quota als seus competidors en el
mercat de servidors. Un efecte
que en part és per causa de l’ac
ceptaciódels seusproductes en
tre els hyperscalers –proveïdors
de servei de núvol–, forts com
pradors de màquines d’aquesta
categoria i animadors de la de
manda. “Fins ara, l’escala d’in
versiód’unaempresagranpodia
arribar, comamàxim,aunscen
tenarsdemilionsdedòlars;noés
excepcional que un hyperscaler
inverteixi 1.000 milions en ser
vidors”.
Unaltremercat fèrtilperaLe

novo és la computació d’alt ren
diment. Skaugen diu: “Som la
marca amb més superordina
dors instal∙lats [entre ells, per
cert, laquartageneraciódelMa
re Nostrum, del Barcelona Su
percomputing Center, original
ment equipada per IBM]. Però
teníem una debilitat en emma
gatzematge, fins que l’aliança
firmada amb NetApp ens per

metferunsaltenorme,passard’una
cobertura d’un 15% a un 90% del
mercatpotencial”.

Aquest era, precisament, el gran
anunci de l’esdeveniment en el
context del qual Skaugen va parlar
amb Diners. Les dues companyies
han unit les seves tecnologies per
atacar plegades un mercat que
està creixent a bon ritme: Lenovo
aporta els seus servidors i la capa
citat de les seves factories [a dife
rència d’altres marques, no sub
contracta la fabricació], NetApp,

el seu emmagatzemament flaix.
L’acordesmaterialitzaendueslí

nies de producte de desenvolupa
ment comú, ja disponibles sota la
marcaLenovo, fet queno impedeix
a NetApp de continuar venent els
seus sistemes convencionals sota
marca pròpia. A més, els socis han
creat una aliança d’empreses per a
laXina,bressoldeLenovoienquèa
NetApp li costavaconsolidarse.
Amb aquesta aliança, Lenovo re

sol un dels seus problemes en el
mercat empresarial: durant anys,
harevenutelssistemesd’emmagat
zematge d’EMC (líder històric
d’aquest segment) però quan
aquestavaseradquiridaperDell,es
vatrobarenlaincòmodasituacióde
dependred’unadversarienaquest i
altres fronts. En suma, és un altre
dels punts forts de l’abraçada amb

NetApp: totes dues tenen com a
grans rivals Dell EMC i Hewlett
PackardEnterprise.
Les perspectives del mercat de

datacenter són encoratjadores.
Skaugenposaèmfasiques’acostael
final de la vida deWindows Server
2009 i d’SQL Server 2008, queMi
crosoft substituirà per la versió
2019. Equipara la seva importància
amb la transició dels PCcap aWin
dows 10: com està passant amb els
PC, milions de servidors instal∙lats
al món s’enfrontaran aviat a la ne
cessitat d’actualització, “probable
ment serà el cicle de renovació de
hardwaremésgrande ladècada”. c

Associen els seus servidors i sistemes
d’emmagatzematge per afrontar un
nou cicle de demanda empresarial

Lenovo va fitxar
Kirk Skaugen ,

exdirectiu
d’Intel, el 2016

El final de Windows
Server 2009 podria
suposar la renovació
de hardware més
gran de la dècada

Lenovo i NetApp, plegats
en el ‘datacenter’
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Pimes buscant
futbolistes?

Siesconsultenelsúltims
informesdel’OCDE,del
WEF,delesadministraci
onspúbliques,delesem
presesdetreball temporal

ol’elaboratperlapatronalCecot,unprenconsci
ènciadelproblemademogràfic ideperfilspro
fessionalsqueenscaualdamunt.Totselsestudis
coincideixenaalertardelanecessitatdeprofes
sionalsqualificatspergarantirelcreixement
econòmic,siguiperfaltad’unapolíticadenatali
tat,perunaturestructuralmoltelevatoperla
inexistènciad’unapolíticamigratòriadefinida
perrespondredemaneraeficientalesdemandes
delesempreses.Sihiafegimladestruccióde
professionsacausadelarobotitzaciói la imple
mentaciód’algoritmespredictiusqueanticipen
fins i tot lesdecisionsmésimpredictibles,elcaire
delaqüestióesdevémoltpreocupant.Semblaria
lògicque,davantaquestaamenaçaglobalsobre
l’ocupació,polítics,agentseconòmicsiagents
socialsestiguéssimimpulsantungranplaestatal
d’innovacióiunaltredeformaciópertransfor
marlesempresesidonarsuporta lespersones
queformenlesplantillesafid’adaptarseals
nousreptesprofessionals, totaixòenparal∙lela
l’establimentdepolítiquesdenatalitat ideselec
cióenorigenperatreureelmillortalentenl’àm
bitmundialalnostreterritori.
Nohihaunaestratègiaglobal i transversalper

corregirunesprediccionsques’augurenombrí
voles;ésmés,elsproposoundivertimentque
permetveureaquestafaltad’estratègiaenun
factortanestructuralcomésl’ocupació.Els
proposoquefacinunacerca,alportaldelServei
PúblicdeTreballespanyol,delsperfilsqueles
diferentsprovínciesreconeixenquesónde
difícilcoberturaambpersonaldelpaís ique,per
tant,podriencontractarseenorigenatercers
països.Resultat?Alallistanotrobaranperfilsde
matemàtics/matemàtiquesquàntics,nid’engi
nyers/enginyeresprogramadors,nipràctica
mentcapofici.Tretdeperalsectornaval,nohi
hacapoficioprofessióprevista,aexcepció, ino
ésbroma,d’“esportistes ientrenadorsesportius”.
Enun95%delesprovínciesespanyolesaquestes
duescategoriesfigurencomaperfilsquenoes
podencobrirenelsseusrespectiusterritoris.Ves
peron,elnostrepanemetcircensesactuals’en
carna,unavegadamés,enlaLFP.Pelquesembla,
síquehihaunàmbitdelasocietatenquès’ha
trobatunconsenssegonselqualelqueajudaràel
desenvolupamenti laconsolidacióempresarial
estàenl’esport.Ésbroma?Quèvolenqueels
digui,a lespimesnoelsmancahumor,comnoels
hamancatarriscar,mantenir l’activitat icontinu
arcompetinttotsaquestsanys.Isiagafempers
pectivaiunimesforçosperpoderavançarnosa
problemàtiquesalesquals jaarribemtard? |
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Els socis
han creat
una aliança
d’empreses
per al mercat
xinès,
bressol de
Lenovo

Els altaveus
‘smart’ es disparen
En el segon trimestre d’aquest any, els
altaveus intel∙ligents comAmazon Echo
o Google Home van créixer un 24%
en elmercat dels Estats Units, segons
la consultora Nielsen. Aquestesmateixes

fonts informen que quatre de cada deu
usuaris tenen a casamés d’un aparell
d’aquestes característiques. Un 63% el
deixa al saló. I pel que fa a usos, un 90%,
és a dir unamajoria aclaparadora, el fa
servir per escoltarmúsica almenys una
vegada per setmana. Un 81% el fa servir
per saber l’estat del trànsit o el temps.


