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BON WAKACYJNY O WARTOŚCI 1500 ZŁ 
NA WYCIECZKĘ MARZEŃ Z OFERTY BIURA 
PODRÓŻY ITAKA

∙  Rafał Glazer, dyrektor działu handlowego, 
MAINSOFT, Słupsk

•   Hubert Klimczak, właściciel, IT PARTNER, 
Gniezno

•  Paweł Mudryk, CEO, CLOUD IT SERVICES  
& SUPPORT, Świeszyno

•  Andrzej Kobus, właściciel, AMK-INFO, 
Warszawa

•  Anna Kozal, właściciel, SERWERY-NAS.PL, 
Wrocław

DOMOWY SYSTEM WI-FI MESH AC1200 
DECO M4 TP-LINK O WARTOŚCI 480 ZŁ

∙  Mariusz Trębacz, prezes zarządu,  
PRIMA - KOMPUTERY, Koszalin

•  Piotr Wyrwiński, właściciel,  
ATAPOL, Bydgoszcz

NOTEBOOK HP 15-BS152NW O WARTOŚCI 1799 ZŁ

∙   Michał Witczak, Sales Executive,  
MDM KOMPUTERY, Ostrów Wielkopolski

URZĄDZENIE HP INK TANK WIRE-
LESS 419 O WARTOŚCI 699 ZŁ

∙  Remigiusz Waszkiewicz, właściciel, 
PHU ELITE, Świnoujście

ODBIORNIK MUZYCZNY BLUETOOTH 
TP-LINK HA100 O WARTOŚCI 85 ZŁ

∙  Katarzyna Ossolińska-Sambor,  
regionalny kierownik sprzedaży, 
XCOMP, Olsztyn

•  Przemysław Porada, prezes zarządu, 
APPARIT, Wrocław

•  Maciej Szenejko, dyrektor 
zarządzający, PREMNET, Gdańsk

WYNIKI KONKURSU
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Stowarzyszenia Wydawców i Izby Wydawców Prasy

Rzetelność
Jakiś czas temu umówiłem się na lunch z szefem kanału partnerskiego dużego pro-

ducenta. Dostał tę posadę kilka miesięcy wcześniej i z zawodowej ciekawości chciałem 
dowiedzieć się, jakie ma przemyślenia po „miesiącu miodowym”. Rozmowa toczyła 
się gładko, czas przyjemnie mijał, w pewnym momencie zapytałem: „A właściwie to 
czym przekonałeś obecnych szefów, że jesteś najlepszym kandydatem gwarantującym 
dalszy rozwój ich kanału partnerskiego?”. W odpowiedzi usłyszałem: „Zapytano mnie 
o nowatorską strategię pozyskiwania nowych partnerów. Odpowiedziałem, że na ten 
moment konkretnej strategii nie mam, ale obiecuję im ciężką pracę i że będę odbierał 
telefony i odpisywał na e-maile. A teraz jestem tu, gdzie jestem, i dotrzymuję słowa”.

Co wy na to? Ja uznałem, że choć ciężka praca to oczywiście konieczność, trudno 
przypuszczać, aby taka deklaracja mogła mieć decydujący wpływ na wyniki rekrutacji. 
I w tej niewierze tkwiłem aż do maja br., kiedy to otrzymałem odpowiedzi na dwa py-
tania, jakie zadaliśmy resellerom i integratorom głosującym w plebiscycie CRN Polska. 
Jedno pytanie dotyczyło tego, co cenią sobie we współpracy z dystrybutorami, a w dru-
gim prosiliśmy o wskazanie bolączek. Okazało się, że w obu przypadkach kluczowa nie 
jest wcale cena ani warunki płatności czy też serwis bądź sposób działania systemu 
zamówień online. Kluczowy jest handlowiec. Ale nie byle jaki handlowiec. Mianowi-
cie taki, który… odbiera telefony i odpowiada na e-maile. Tak, tak, w XXI wieku, po 30 
latach funkcjonowania wolnego rynku IT w Polsce, nasi czytelnicy dość gremialnie na-
rzekają, że handlowcy (nie wszyscy, ale jednak duża ich część) nie dysponują podsta-
wowym know-how sprzedawcy i nie respektują biznesowego savoir-vivre’u. 

Jednocześnie wyniki naszej sondy oznaczają, że w gruncie rzeczy bardzo niewiele 
trzeba, żeby dystrybucyjny biznes (choć dotyczy to też producentów) miał się dobrze: 
wystarczy zwykła codzienna solidność, bez – jak mówią za oceanem – rocket science, 
a nad Wisłą – fajerwerków. W zasadzie to, czego od dystrybutorów oczekują ich part-
nerzy handlowi, jest tak oczywiste, że w ogóle nie powinno być powodem do napisania 
wstępniaka czy artykułu w prasie branżowej. A jednak…

Lata temu nieodżałowany Zbigniew Herbert powiedział przy jakiejś okazji do mło-
dych aktorów: „nie bądźcie nowocześni, bądźcie rzetelni”. Ze swojej strony zachęcałbym 
wszystkich handlowców: „bądźcie nowocześni i rzetelni zarazem”. Ponadto z całego ser-
ca gratuluję trójce Handlowców Roku 2018 zdobycia tego tytułu. Jeśli 4 czerwca w środku 
dnia nie odbierali telefonów i nie odpisywali na e-maile, to dlatego że byli honorowymi 
gośćmi na naszej gali, podczas której rozdawaliśmy nagrody. A to chyba mocne alibi.

Tomasz Gołębiowski
Redaktor naczelny

Pan Cogito  
w biznesie.
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+ Grupa ABC Data w maju br. osiągnęła przychody na poziomie 314 mln zł, a więc o 5 proc. wyższe niż rok 

wcześniej. Z kolei łączne przychody za styczeń – maj 2019 r. wzrosły o ok. 7 proc. w porównaniu z analogicznym 

okresem roku ubiegłego (+105 mln zł). Dane za 2018 r. zostały przekształcone w związku z wdrożeniem między-

narodowego standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 15, z uwzględnieniem sprzedaży agencyjnej za ten 

okres. Przykładowo przed korektą skonsolidowana sprzedaż za maj 2018 r. wyniosła szacunkowo 320 mln zł.

+ Dell utrzymał się na pozycji numer 1 na światowym rynku serwerów w I kw. 2019 r. z udziałem 

wynoszącym 20,2-proc., zwiększając obroty o prawie 9 proc. Co więcej, odskoczył HPE i nowej 

grupie H3C, która zakończyła kwartał na niewielkim plusie (+0,2 proc.). W czołówce najbar-

dziej zwiększył sprzedaż Inspur (+36 proc.), wyprzedzając pod tym względem Lenovo i Cisco.

+ Comarch podpisał umowę na migrację domeny świadczeniowej KSI ZUS z mainframe do 

architektury x86. Oferta została wybrana w przetargu w ramach umowy ramowej na rozwój 

systemu KSI ZUS. W rezultacie powstanie tzw. KSI 2.0,który ma charakteryzować się niż-

szymi kosztami eksploatacji i zapewniać większą elastyczność przy realizacji projektów. 

ZUS nie zamierza jednak całkowicie rezygnować z mainframe’ów IBM w systemie, lecz 

ograniczyć ich udział, głównie ze względu na wysokie koszty utrzymania, a także 

mniejszą skalowalność.

+ Synerise zostało Polskim Partnerem Roku 2019 Microsoftu. Integrator 

uzyskał ten tytuł drugi rok z rzędu. Zgodnie z zasadami konkursu partnerzy 

są nagradzani za najlepsze rozwiązanie wykorzystujące najnowsze tech-

nologie Microsoftu. Istotne jest to, by rozwiązywało problemy biznesowe 

klienta albo ułatwiło mu działalność, co przełożyło się także na sukces 

rynkowy i zapewnia wzrost w ciągu 12 miesięcy. Warunkiem ubiega-

nia się o tytuł partnera roku jest udział w programie partnerskim 

i osiągnięcie statusu „Gold” w zakresie Microsoft Cloud Competency 

i/lub Co-sell Ready w ISV Microsoft Partner Network.

+ Orange może przejąć BlueSoft – uznał UOKiK, godząc się na 

wartą 200 mln zł transakcję. Orange zamierza wykorzystać trend 

polegający na cyfrowej transformacji i konkurować m.in. z in-

tegratorami IT. Dzięki przejęciu liczy na ekspansję w sektorze 

przedsiębiorstw z ofertą rozwiązań „wyjątkową dla pol-

skiego rynku, kompleksową i skrojoną na potrzeby firm” 

– jak to określił Jean-François Fallacher, prezes Orange 

Polska. BlueSoft tworzy aplikacje dla przedsiębiorstw, 

zajmuje się też integracją i analityką.

- Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła 

śledztwo związane z inwestycjami w fundusz MCI Tech 

Ventures 1.0. Bada, czy w latach 2012–2019 doszło do nie-

korzystnego rozporządzenia mieniem inwestorów nabywają-

cych certyfikaty funduszu przez wprowadzenie ich w błąd co do 

możliwości realizacji zysków. Według śledczych chodzi o sumę 

ok. 400 mln zł oraz ok. 1 tys. inwestorów, którym rzekomo mia-

no blokować wykup w sytuacji, gdy fundusz zaczął osiągać gorsze 

wyniki. Przedstawiciele MCI twierdzą, że działali zgodnie z prawem.

- IBM nie może przejąć biznesu serwerów mainframe od T-Sys-

tems. Niemiecki urząd antymonopolowy nie zgodził się koncentrację. 

Jego zdaniem zakup naruszyłby zasady konkurencji na rynku, i to w całej 

Europie, bo grono dostawców systemów mainframe jest niewielkie. Urząd 

stwierdził, że IBM już ma dominującą pozycję na europejskim rynku main-

frame, a wraz z przejęciem infrastruktury i specjalistów w tej dziedzinie od 

T-Systems byłby jeszcze silniejszy.

- Szef rady nadzorczej i prezes Sygnity zostali zatrzymani przez CBA. Decyzję 

o ich aresztowaniu wydał warszawski sądu. Pierwszego z nich aresztowano na 3 mie-

siące, natomiast w przypadku prezesa sąd zgodził się na wyjście za kaucją. Obaj zosta-

li zatrzymani w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzenia korupcji w przetargach 

w Poczcie Polskiej o wartości ok. 30 mln zł. Suma korzyści majątkowych przyjętych przez 

pracowników poczty miała wynieść ok. 300 tys. zł. Według warszawskiej prokuratury osoby 

z Sygnity mają zarzuty udzielenia korzyści majątkowych oraz obietnicy korzyści osobistych.

- Apple spadł w rankingu niezawodności urządzeń – twierdzą autorzy nowego zestawienia ser-

wisu Rescuecom. Producent z Cupertino, który długo utrzymywał się w pierwszej trójce, przesunął się 

na piąte miejsce, co wynika nie tylko z pogorszenia jakości komputerów i tabletów koncernu, ale też z po-

prawy jakości urządzeń konkurentów. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęły urządzenia marki Samsung, 

jednocześnie parametr niezawodności poprawił się w przypadku modeli Microsoftu i Acera. Na dół rankingu 

osunął się tymczasem Dell, odnotowując „dramatyczny spadek niezawodności wśród wszystkich marek”.

- Tech Data, z powodu luki w zabezpieczeniach platformy chmurowej StreamOne, naraziła partnerów 

na kłopoty, bo ich dane przez pewien czas były widoczne dla każdego. Na serwerze nie umieszczono hasła 

i każdy, kto miał dostęp do internetu, mógł przeglądać dane za poprzednie kilka miesięcy. Problem, który został 

wykryty przez ekspertów vpnMentor, został już rozwiązany. Podkreślają oni, że Tech Data zareagowała szybko 

i profesjonalnie. Bazę danych po sygnale o incydencie odcięto od internetu i w ciągu dwóch dni załatano lukę. 
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– Dużym wyzwaniem jest wybór 
integratora, który z sukcesem 
i w terminie zrealizuje projekt 
– Łukasz Sibielak, członek  

zarządu DHL Parcel Polska.

– Młodzi gracze powinni 
myśleć o konsolidacji  

– Michał Gac, 
wiceprezes zarządu 

GMP Group  
o polskim rynku  

druku. PO
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– Blockchain może szybko przyjąć się 
w rejestrach narodowych, takich jak 
postępowania administracyjne, KRS, 

księgi wieczyste czy CEPiK  
– Mariusz Kochański, wiceprezes 

zarządu Veracompu.
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Asseco przejmuje specjalistę  
ds. cyberbezpieczeństwa

Asseco przejmuje ComCERT, spółkę specjalizu-

jącą się w konsultingu w zakresie bezpieczeń-

stwa cyfrowego. Zajmuje się ona m.in. analizą 

podatności, monitorowaniem i wykrywaniem za-

grożeń, wsparciem w razie ataku i analizą bezpie-

czeństwa po incydencie. Pakiet usług Computer 

Emergency Response Team ComCERT zaofe-

rował jako pierwsza firma w Polsce niezwiązana 

z operatorem telekomunikacyjnym. Działa  

od 2012 r. pod kierownictwem Tomasza Chle-

bowskiego, jednego z weteranów rynku dystry-

bucji IT, założyciela i prezesa firm z grupy TCH.

Asseco przejmuje ponad 69 proc. udziałów 

w ComCERT. Podpisano też warunkową umowę 

nabycia pozostałych papierów. Wartość kontrak-

tu to 5 mln zł.

ATM na sprzedaż?
AAW III, spółka, do której należy większość 

udziałów w ATM, w maju poinformowała o prze-

glądzie opcji strategicznych. Wśród rozważa-

nych możliwości jest sprzedaż wszystkich akcji 

spółki inwestorowi strategicznemu lub finan-

sowemu. Zarząd ATM zastrzega, że przegląd 

opcji strategicznych może zakończyć się decy-

zją o niepodejmowaniu żadnych działań. AAW 

III wraz z funduszem MCI.EuroVentures przejęły 

w ub.r. łącznie nad 94,5 proc. akcji ATM. 

Informację o analizie sprzedaży ATM podano 

wkrótce po ogłoszeniu prognozy operatora 

data center na 2019 r. Przewiduje ona przycho-

dy ze sprzedaży na poziomie 148 mln zł oraz 

58,5 mln zł zysku EBITDA. Oznacza to wzrost 

wobec 2018 r., gdy osiągnięto wyniki rzędu 

odpowiednio 136,6 mln zł i 48,1 mln zł. W pro-

gnozie – dla zachowania porównywalności 

– pominięto wpływ wdrożenia standardu ra-

chunkowości MSSF 16.

FEN założył spółkę z producentem  
z Hongkongu

W maju rozpoczęła działalność spółka UniFen, 

której udziałowcami są Unitek Investment Limi-

ted z siedzibą w Hongkongu i Konsorcjum FEN. 

Producent i dystrybutor nawiązali współpracę 

w związku z planami rozwoju marki Unitek w Eu-

ropie. Organizują biuro z zespołem handlowym 

i technicznym do obsługi całego regionu. Roz-

szerzeniu działań towarzyszy rebranding i uru-

chomienie serwisu B2B. Konsorcjum FEN jest 

wyłącznym dystrybutorem Unitek w Polsce,  

którego oferta obejmuje akcesoria komputerowe 

i przeznaczone do sprzetu mobilnego.

Dimension Data 
znika z rynku

Marka Dimension Data zostanie wycofana 

z rynku 1 lipca br. Taką decyzję podjęła japońska 

grupa NTT (Nippon Telegraph & Telephone), 

do której od 2010 r. należy międzynarodowy 

integrator z centralą w RPA. Ma on również od-

dział w Polsce (po przejęciu w 2014 r. lokalnej 

struktury NextiraOne). Dimension Data działa 

od 1983 r. W efekcie integracji, zapowiedzia-

nej w ub.r., NTT Communications, NTT Security, 

Dimension Data i spółki zależne wymienionych 

podmiotów utworzą nowego globalnego gra-

cza na rynku usług IT. W sumie połączy on 20 

firm zatrudniających 40 tys. osób, działających 

w 57 krajach, które wypracowują przychody 

w wysokości 11 mld dol. rocznie. Nowy podmiot 

planuje zdobyć silną pozycję zwłaszcza na ryn-

ku IT as a Service. Począwszy od październi-

ka 2019 r. także inne spółki z grupy NTT będą 

działać pod marką NTT.

Centralą nowej korporacji będzie Londyn.  

Szefem zostanie Jason Goodall, obecnie CEO 

Dimension Data.

Action: sąd oddalił zażalenia
Na tę decyzję Action 

czekał przez wiele mie-

sięcy. W końcu maja br. 

sąd oddalił zażalenia na 

postanowienie określają-

ce tryb głosowania nad 

układem z wierzyciela-

mi. Wniosło je dwóch 

wierzycieli przeszło pół roku temu. W efekcie 

postępowanie sanacyjne spółki przeciągnę-

ło się. Oddalenie zażaleń otworzyło drogę do 

głosowania nad układem – po stwierdzeniu 

prawomocności postanowienia z września ub.r. 

Sędzia komisarz ustalił w nim, że wierzyciele 

oddadzą swoje głosy kore-

spondencyjnie, nie będzie 

zgromadzenia. Cała proce-

dura ma rozpocząć się nie 

później niż 21 dni od upra-

womocnienia się postano-

wienia i potrwać najwyżej 

3 miesiące.

W porównaniu z sytuacją z września ub.r. 

zmieniła się natomiast plany układowe spółki. 

W maju br. zarząd Actionu przedstawił nowe 

propozycje, opracowane w rezultacie uzgod-

nień z większością wierzycieli, niezbędną do 

zawarcia układu.

HPE kupuje  
za 1,3 mld dol.

Hewlett Packard Enterprise przejmie Cray,  

firmę specjalizującą się w superkomputerach, 

za 1,3 mld dol. Ma to umożliwić oferowanie 

HPC jako usługi w programie GreenLake.  

Taki model sprzedaży ma stworzyć nowe 

możliwości dla partnerów. Zaplanowano także 

połączenie oferty superkomputerów z rozwią-

zaniami sztucznej inteligencji i uczenia maszy-

nowego. HPE uważa HPC za rynek przyszłości  

w związku z eksplozją danych. Do 2021 r.  

jego wartość ma wzrosnąć o jedną czwartą,  

do 35 mld dol. Finalizacja transakcji jest 

spodziewana do stycznia 2020 r. Koncern 

przewiduje, że zapotrzebowanie na moc ob-

liczeniową będzie rosnąć w takich obszarach 

jak: sztuczna inteligencja, uczenie maszyno-

we, Big Data, cyberbezpieczeństwo czy R&D 

w medycynie. HPE kupiło już w 2016 r. SGI 

– dostawcę HPC. Szef Cray deklaruje, że dzięki 

połączeniu sił powstanie globalny lider rynku 

superkomputerów i sztucznej inteligencji.  

Firma w ub.r. wypracowała 456 mln dol. przy-

chodów. Zatrudnia 1,3 tys. pracowników.
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Black Point  
sprzeda część  

biznesu
Black Point sprzeda 500 (30 proc.) udziałów 

w spółce zależnej EcoService za 300 tys. zł. Na-

bywcami są prezes spółki Marcin Adamski oraz 

członek zarządu Grzegorz Sołowow. Każdy 

z nich kupi udziały za 150 tys. zł. Eco Service zaj-

muje się głównie handlem pustymi kartridżami. 

Warunkiem sprzedaży jest wypłata do 30 czer- 

wca br. przez Eco Service dywidendy na rzecz 

Black Pointa w wysokości co najmniej 1 mln zł. 

Oferta zostanie złożona najpóźniej do 14 sierp-

nia br. Ponadto zawarta umowa przewiduje pod 

pewnymi warunkami umorzenie 1 tys. udziałów 

Black Point w Eco Service za wynagrodzeniem 

500 tys. zł. Do tej zmiany dojdzie najpóźniej 

w czerwcu 2020 r. W wyniku sprzedaży udzia-

łów oraz umorzenia Marcin Adamski i Grze-

gorzSołowow zdobędą w sumie większość 

(60 proc.) w kapitale Eco Service, a Black  

Point zachowa 40 proc. Zapewni sobie także 

głos w kluczowych kwestiach strategicznych. 

Celem umowy inwestycyjnej jest przeznaczenie 

aktywów wycofanych z Eco Service na rozwój 

Black Pointa. Pod względem wartości sprze-

daży Eco Service to już połowa biznesu grupy. 

W I kw. 2019 r. grupa Black Point wypracowa-

ła 13,19 mln zł obrotów (wzrost o 11 proc. rok do 

roku). W tym sama spółka Black Point SA miała 

6,16 mln zł obrotów (spadek o 4 proc.).

Deklaracje VAT odejdą do lamusa
Zbliża się koniec deklaracji VAT. Rząd przy-

jął projekt zmian w tej sprawie. Od 1 stycznia 

2020 r. z deklaracjami rozstaną się duże przed-

siębiorstwa (zatrudniające ponad 250 osób, 

z przychodami ponad 50 mln euro rocznie lub 

aktywami wartymi ponad 43 mln euro). Od 1 lip-

ca 2020 r. zmiana obejmie pozostałych płatni-

ków VAT. Dobrowolnie mogą jednak przejść na 

nowy system już od początku przyszłego roku.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nowy Jedno-

lity Plik Kontrolny zastąpi deklaracje VAT-7 

i VAT-7 K, załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT. 

Nie będzie także potrzeby składania VAT-27. 

Wszystkie dane z tych dokumentów zostaną 

uwzględnione w nowym pliku JPK_VAT. Tak jak 

dotychczas obejmie on również ewidencję po-

datku od towarów i usług. Celem likwidacji de-

klaracji jest walka z nadużyciami podatkowymi 

i uproszczenie rozliczeń. W sumie zmiana obej-

mie ok. 1,8 mln przedsiębiorców.

Ponadto – według projektu – od 1 stycznia 

2020 r. PIT, CIT, VAT i inne daniny trzeba będzie 

wpłacać na rachunek urzędu skarbowego przy 

użyciu indywidualnego rachunku podatkowe-

go, identyfikującego podatnika lub płatnika 

(tzw. indywidualny rachunek podatkowy).

Also przejmie biznes ABC Daty 1 lipca
Also Holding przejmie ABC Datę 1 lipca br. 

Uzgodniona cena to 147,61 mln zl. Zostanie 

również zawarta umowa sprzedaży ABC Data 

Marketing (35 mln zł). W czerwcu br. zgodę na 

koncentrację wydała Komisja Europejska. Po-

wodzeniem zakończyło się trwające od lutego 

br. wezwanie na akcje spółki. Roseville Invest-

ments (firma kontrolowana przez Also) 

i MCI, dotychczasowy główny udziałowiec 

ABC Daty, kupi-

li w ramach we-

zwania 37,1 proc. 

mniejszościowych 

udziałów w cenie 

1,44 zł za akcję. 

Umowę ramową, 

wstępnie okre-

ślającą warunki 

przejęcia bizne-

su ABC Data SA 

i ABC Data Marketing przez Also Holding, za-

warto 21 grudnia ub.r. 

W 2015 r. Also weszło do Polski, kupując PC 

Factory. W całym regionie CEE posiada spół-

ki w Polsce, na Litwie, w Estonii i na Łotwie. 

Niedawno dystrybutor sfinalizował przejęcia 

w Słowenii, Chorwacji, na Białorusi i Ukrainie. 

Kolejny zakup szykuje się w Bułgarii. Do tego 

mają dołączyć spółki w Czechach, Rumuni, 

Węgrzech i na Słowacji. Po zakończeniu prze-

jęć holding będzie więc obecny w sumie 

w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Gustavo Möller-Hergt, CEO Also Holding, za-

powiada, że mając tak silną pozycję, dystry-

butor może poszerzyć portfolio producentów 

w krajach regionu oraz udostępnić partnerom 

swoje rozwiązania, takie jak Also Cloud Market 

Place, Webshop (system sprzedaży online), 

narzędzia wirtualizacji, systemy ERP, BI i CRM. 

Możliwa jest również optymalizacja sieci lo-

gistycznej w krajach CEE. ABC Data operuje 

obecnie z dwóch centrów logistycznych 

w Polsce (w Warszawie i Sosnowcu) oraz 

z dwóch w regionie (w Rumunii i na Wę-

grzech). Also za-

pewnia, że przez 

przejmowane 

przedsiębiorstwa 

w krajach CEE dą-

ży do rozbudowy 

wysokomarżowe-

go biznesu roz-

wiązań, zwłaszcza 

oferty chmurowej. 

„Dzięki platformie 

ABC Daty firma będzie w stanie zapewnić 

swoim klientom IT as a Service, rozliczane 

w zależności od zużycia przez Also Cloud 

Marketplace” – informuje Also.

Segment IT as a Service, czyli platforma, in-

frastruktura, oprogramowanie oraz miejsce 

pracy jako usługa, odnotował wzrost obrotów 

o 36 proc. w 2018 r. Biznes usługowy ma być 

jednym z filarów wzrostu holdingu w kolejnych 

latach. Celem w średnim terminie jest osiągnię-

cie 10–14 mld euro przychodów oraz od 2,1 do 

2,6 proc. marży EBIDTA. W 2018 r. przycho-

dy wyniosły 9,17 mld euro. Grupa ABC Data 

w przeliczeniu na europejską walutę wypraco-

wała w 2018 r. 1,048 mld euro obrotów.

Ceny pamięci 
przebiją dno

Stawki za DRAM spadną w większej skali, niż 

prognozowano kilka tygodni temu. Powodem 

korekty jest zaostrzenie konfliktu między  

USA i Chinami. Według aktualnych przewidy-

wań w III kw. br. ceny stopnieją o 10–15 proc. 

wobec II kw. br., a w IV kw. br. o kolejne 

ok. 10 proc. – podaje DRAMeXchange, oddział 

TrendForce. Poprzednio zakładano dołek na 

poziomie do 10 proc. w III kw. br. oraz 2–5 proc. 

na minusie w IV kw. br. Za kontynuacją ten-

dencji spadkowej przemawia mniejszy popyt 

na smartfony i serwery. Stabilizacja cen DRAM 

jest więc możliwa dopiero w 2020 r. – zakłada 

prognoza. Przewidywana skala spadków w II 

kw. br. ma wynieść natomiast ok. 20 proc.
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Vertiv: nowa 
menedżer 
ds. partnerów

Do zespołu Vertiv dołączyła  

Urszula Fijałkowska, obejmując 

stanowisko Senior Partner 

Account Manager na Polskę 

i kraje bałtyckie. Będzie od-

powiadała za budowę kanału 

partnerskiego i jego rozwój w re-

gionie, zgodnie z nową globalną 

strategią Vertiv.

Urszula Fijałkowska ma wielolet-

nie doświadczenie we współpra-

cy z dystrybutorami i resellerami. 

Przez ostatnie sześć i pół roku 

zajmowała się tym obszarem 

w APC by Schneider Electric. 

Wcześniej przez jedenaście lat 

pracowala w Kensingtonie jako 

Sales Manager w regionie Euro-

py Wschodniej. Nowa menedżer 

w Vertiv ukończyła studia na 

Wydziale Ekonomii Politechni-

ki Radomskiej oraz podyplomo-

we studia MBA The Nottingham 

Trent University of England.

Tech Data: 
szef  
połączonych 
działów

Wojciech Kiałka objął 

stanowisko business 

unit leadera działów 

komponentów, peryfe-

rii komputerowych i rozwiązań AV (Maverick) w Tech 

Dacie. Będzie zarządzał grupą category managerów. 

Odpowiada za planowanie rozwoju kanału sprzedaży

 komponentów, peryferii komputerowych i rozwiązań AV, 

a także za opracowywanie strategii działu i jej realizację. 

Do jego zadań należy również optymalizacja procesów 

biznesowych, dopasowanie oferty do potrzeb rynku 

i nadzór nad przestrzeganiem standardów obsługi klien-

tów i dostawców.

Wojciech Kiałka jest związany z dystrybutorem od połowy 

2016 r. Dotychczas był category managerem. Ma 14-letnie 

doświadczenie w branży IT i współpracy z takimi markami 

jak: Intel, AMD, Broadcom, Samsung, Seagate, HGST, APC, 

Huawei i NEC. W latach 2011–2016 był doradcą zarządu ds. 

grup produktów w Actionie. Od 2010 do 2013 r. prowadził 

własną działalność gospodarczą. W latach 2006–2010 był 

związany z Media Saturn Holding Polska.

Sebastian Zamora we Flowmon Networks
Sebastian Zamora objął stanowisko sales managera Poland & Baltics we Flowmon Networks. Jego zadaniem 

jest rozwój biznesu firmy przede wszystkim w segmencie największych klientów, zwłaszcza w sektorze tele-

komunikacyjnym i dostawców usług internetowych, ropy i gazu, zakładów przemysłowych i różnych usługo-

dawców w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Sebastian Zamora wcześniej, jako Channel Account Manager, 

odpowiadał za współpracę z partnerami w Sophosie (2015–2018) i McAfee (2012–2015). Przedtem prawie 

osiem lat spędził w Veracompie (2004–2012), m.in. jako Product Manager i Business Development Manager. 

Flowmon Networks to czeska firma założona w 2007 r. W Polsce jej zespół liczy obecnie cztery osoby. Pla-

nowany jest jego dalszy rozwój.

S4E: Marcin Sobka 
wiceprezesem  
ds. finansowych
W maju br. Marcin Sobka wszedł 

do zarządu S4E, obejmując funkcję 

wiceprezesa ds. finansowych. Do-

tychczas, od września 2017 r., zasia-

dał w radzie nadzorczej VAD-a. Od 

lipca 2017 r. pełnił funkcję dyrektora 

kontrolingu i raportowania grupy 

kapitałowej ABC Data (do której 

ponad dwa lata temu weszło S4E). 

Poprzednio Marcin Sobka praco-

wał jako dyrektor kontrolingu grupy 

Polenergia. Odpowiadał za szereg 

działań o znaczeniu strategicz-

nym, m.in. w zakresie planowania 

i budżetowania, analizy projektów 

inwestycyjnych i pozyskania finan-

sowania. Karierę rozpoczął w EY, 

gdzie przez dziewięć lat pracował 

w dziale audytu, doradztwa bizne-

sowego i transakcyjnego. Marcin 

Sobka jest absolwentem warszaw-

skiej SGH oraz programu mene-

dżerskiego AMP w IESE Business 

School. Ma uprawnienia biegłego 

rewidenta oraz certyfikat ACCA.
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Groźna luka w Windows
W końcu maja pojawiły się ostrzeżenia przed 

krytyczną luką w kliencie zdalnego pulpitu  

(Remote Desktop Services) systemu Windows. 

Wykryto ją w 950 tys. ma-

szyn, liczba ta może być 

większa, bo skanowano tyl-

ko urządzenia bezpośrednio 

podłączone do internetu. 

Ustalono przy tym, że po-

datność umożliwia zdalne 

wprowadzenie do systemu złośliwego kodu. 

Jedna maszyna może zarazić kolejne, także 

działające w wewnętrznej sieci przedsiębior-

stwa i nie podłączone do internetu. Zagrożo-

ne są urządzenia z Windows 7, XP, Server 2008 

i 2003. Microsoft w związku z odkryciem przy-

pomniał o instalacji łatek bezpieczeństwa. We-

dług firmy lukę likwiduje majowa aktualizacja. 

Ze względu na ryzyko przygotowano ją także 

dla systemów XP i Vista w ramach 

płatnego poszerzonego wsparcia. 

Zdaniem koncernu już są exploity 

wykorzystujące lukę, stąd apel do 

użytkowników, by nie zwlekali z in-

stalacją aktualizacji. 

Koncern przypomina sytuację 

sprzed dwóch lat, gdy nastąpiła pandemia 

WannaCry. Twierdzi, że łatkę likwidującą podat-

ność, którą wykorzystał szkodnik, wypuścił już 

na dwa miesiące przed jego pojawieniem się, 

a mimo to wielu użytkowników nie skorzystało 

z poprawki zabezpieczeń.

Kolejna kara za RODO
Prezes UODO nałożył prawie 56 tys. zł kary na 

jedną z organizacji sportowych w związku z na-

ruszeniem przepisów RODO. Urząd wyjaśnia, że 

upubliczniła ona w sieci dane osobowe sędziów. 

Podano nie tylko ich imiona i nazwiska, lecz tak-

że adresy zamieszkania i numery PESEL. Według 

urzędu nie ma podstaw prawnych, by w interne-

cie dostępny był aż tak szeroki zakres danych. 

Upubliczniając je, administrator stwarzał ryzyko 

ich bezprawnego wykorzystania, np. podszy-

cia się pod te osoby w celu zaciągania pożyczek 

– uzasadnia UODO.

Urząd twierdzi, że związek sam dostrzegł swój 

błąd, czego dowodzi zgłoszenie naruszenia 

ochrony danych osobowych UODO, ale ze 

względu na to, że „próby jego usunięcia by-

ły nieskuteczne”, nałożono karę. UODO oce-

nia, że naruszenie miało poważny charakter, 

ale wymierzając karę, uwzględnił okoliczności 

łagodzące. Były to według niego m.in. dobra 

współpraca administratora z organem nadzo-

ru i brak dowodów na to, że osoby, których da-

ne ujawniono, poniosły szkodę z tego powodu. 

Druga w Polsce kara za naruszenie RODO nie 

jest więc tak drastyczna jak poprzednia. 

W marcu br. na firmę zajmującą się przetwarza-

niem danych w celach zarobkowych UODO 

nałożyło prawie 1 mln zł kary.

Nowy  
dystrybutor  

na polskim rynku
Na polskim rynku od kilku miesięcy działa  

Solectric Polska – polski oddział niemieckiego 

dystrybutora. Zajmuje się dystrybucją elektroni-

ki użytkowej, m.in. dronów, robotów edukacyj-

nych, projektorów LED i akcesoriów.

Solectric Polska zarządza Marek Krygier. 

Poprzednio był dyrektorem zarządzającym 

Coyote System (2014–2018). Pracował dla 

marek Philips Car Systems i Harman/Becker 

Automotive Systems, kooperował także z pro-

ducentem map cyfrowych Navteq (obecnie 

Here).

Polski zespół Solectric liczy sześć osób. Spół-

ka zapewnia, że działalność na lokalnym rynku 

będzie bazować na współpracy z resellerami. 

Część produktów ma być dostępna również 

w retailu.

Infradata  
łączy się  

z DIM System
Infradata Polska podpisała umowę o połą-

czeniu z DIM System. Stała się jego jedynym 

udziałowcem, jak również spółek zależnych, 

tj. Tukan IT i SOC24.

Celem fuzji jest wykorzystanie uzupełniają-

cych się kompetencji i zaoferowanie szero- 

kiego portfolio usług IT – od budowy 

infrastruktury teleinformatycznej po za-

bezpieczenia w różnych obszarach, a także 

wsparcia technicznego i utrzymania.

Infradata Polska jest integratorem m.in.  

w zakresie systemów bezpieczeństwa, lokal-

nych i chmurowych rozwiązań sieciowych, 

usług zarządzanych. DIM System, utworzo-

ny w 2012 r., to dostawca usług wyspecjali-

zowany w bezpieczeństwie systemów i stacji 

roboczych. SOC24 świadczy usługi monito- 

ringu i zarządzania cyfrową ochroną, zajmuje 

się doradztwem z zakresu budowy i wdra- 

żania security operations center. Z kolei  

Tukan IT stworzył oprogramowanie do klasyfi-

kacji dokumentów i poczty elektronicznej.

Spółki przewidują, że konsolidacja prawna 

nastąpi do końca 2019 r. Warunki finansowe 

umowy nie zostały ujawnione.

REKLAMA
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Podróbki w Polsce trzymają się mocno
Dostawcy smartfonów na polski rynek stracili 

w 2016 r. 901 mln zł z powodu handlu podrób-

kami. To 12,8 proc. obrotów na całym rynku 

– wynika z nowego raportu EUIPO, europej-

skiego urzędu ds. własności intelektualnej. 

Co gorsze, w ciągu roku nic nie zmieniło się 

na lepsze. Poprzednie badanie, obejmujące 

2015 r., również wykazało straty na poziomie 

12,8 proc. Szacunek uwzględnia wolumeny 

sprzedaży urządzeń w badanym okresie w po-

równaniu z wielkością dostaw na rynek, a tak-

że liczbę aktywowanych kart SIM. Skala szkód 

w naszym kraju według EUIPO jest wyższa 

niż średnia dla UE, w której oszacowano je na 

8,3 proc. w handlu smartfonami w 2016 r., co 

daje sumę 4,212 mld euro. To kwota podobna 

do zanotowanej w 2015 r. Podane liczby obej-

mują przybliżoną wartość sprzedaży utraco-

nej przez dostawców oraz w łańcuchu dostaw, 

wskutek handlu imitacjami markowego sprzę-

tu. Dystrybucja odbywa się głównie online. 

Jak zauważa unijna organizacja, serwisy, na 

których sprzedawane są podrobione towary, 

korzystają niekiedy, paradoksalnie, z reklam 

legalnych marek czy akcji promocyjnych, jeżeli 

pojawiają się na takich stronach.

Kolejne aresztowania za puste faktury
Śledztwo w sprawie wyłudzeń VAT-u w handlu 

elektroniką na Lubelszczyźnie nabiera tempa. 

ABW w końcu maja zatrzymała małżonków 

Małgorzatę i Andrzeja J. Usły-

szeli łącznie sześć zarzutów 

dotyczących udziału w zorga-

nizowanej grupie przestępczej, 

wyłudzenia VAT-u i poświadcze-

nia nieprawdy w dokumentach. 

Andrzejowi J. grozi do 10 lat, a Małgorzacie J. 

do 25 lat więzienia. Oboje zostali aresztowani 

na 3 miesiące. Śledczy utrzymują, że małżon-

kowie w ramach działalności gospodarczych, 

prowadzonych w Hrubieszowie (woj. lubelskie) 

w latach 2012–2019, przyjęli do dokumentacji 

księgowej kilku swoich firm kilkaset pustych fak-

tur. Następnie wystawili podobną liczbę nierze-

telnych dokumentów wskazujących na rzekomą 

sprzedaż telewizorów i telefo-

nów komórkowych. Według pro-

kuratury podejrzani wyłudzili 

kilka milionów złotych VAT, a le-

we faktury trafiły do kilkudziesię-

ciu firm w całym kraju. Sprawa 

ma charakter rozwojowy. W listopadzie 2018 r. 

aresztowano jednego z przedsiębiorców z Hru-

bieszowa i jego żonę w związku z podejrzeniem 

wyłudzeń VAT-u na sumę 38 mln zł za pomocą 

pustych faktur w latach 2012–2014. Według pro-

kuratury obie sprawy są ze sobą powiązane. 

Policja kupi  
17 tys. PC i monitorów

Komenda Główna Policji rozstrzygnęła prze-

targ obejmujący zawarcie umowy ramowej na 

zakup komputerów. Jako najkorzystniejsze wy-

brano trzy oferty. Zło-

żyły je: konsorcjum 

Innovation In Techno-

logy i TH Alplast (cena 

43,48 mln zł brutto), 

Immitis (46,07 mln zł) 

oraz konsorcjum In-

taris i MBA System 

(46,18 mln zł). Policja gotowa była przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia nawet 60 mln zł 

brutto. Postępowanie dotyczyło kontraktów 

na zakup ok. 17 tys. komputerów i monitorów. 

Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze oferty. 

Pozostałe to: pojemność dysku SSD (10 proc.), 

długość gwarancji na sprzęt (10 proc.), termin 

realizacji i naprawy gwarancyjnej (10 proc.), 

pojemność RAM (po 

5 proc. dla dwóch 

typów zamawianych 

komputerów).

W postępowaniu ofer-

ty złożyło kilkanaście 

spółek. Oprócz wybra-

nych były to: Egida IT 

Solutions, IT Punkt, Suntar, konsorcjum 

Eplaneta i Centrum Komputerowe Planeta, 

Koncept, IT-Tender, Galaxy Systemy Informa-

tyczne, NTT Technology, Cezar Cezary 

Machnio i Piotr Gębka.

Może być drożej 
przez nowe cła

Montownie notebooków szykują się do zwięk-

szenia produkcji poza Chinami. To skutek woj-

ny handlowej i zapowiedzianego przez USA 

25-proc. cła na elektronikę (w tym laptopy), 

które w sierpniu ma objąć towar o wartości bli-

sko 39 mld dol. Ponadto nowe obciążenia prze-

widziano również m.in. na smartfony (wartość 

importu to 43 mld dol.), konsole do gier, moni-

tory i kamery cyfrowe. Wprawdzie cła dotyczą 

przywozu do USA, ale nie jest wykluczone, że 

producenci w ich efekcie podniosą ceny także 

na innych rynkach, by częściowo zrekompen-

sować sobie wyższe koszty w Ameryce.

Zwłaszcza HP i Dell, które najwięcej sprzeda-

ją na amerykańskim rynku PC, mogą odczuć 

ciężar nowych ceł na komputery. Jeszcze w br. 

więcej urządzeń HP będzie wytwarzanych na 

Tajwanie – informuje Digitimes. Ruszy też fa-

bryka laptopów Della w Wietnamie. W przy-

szłym roku sprzęt tej marki będzie przyjeżdżać 

również z Filipin. Podobnie Asus zapowiedział 

realizację awaryjnego planu przeniesienia pro-

dukcji z Chin tak szybko, jak to możliwe. 

Jednak szybka przeprowadzka fabryk sprzętu 

do innych krajów nie będzie łatwa. 

„Tradycyjne marki elektroniki konsumenckiej 

bazują na produkcji w Chinach i budowa nowe-

go ekosystemu gdzie indziej będzie wymagać 

czasu i wysiłku” – twierdzi przedstawiciel jed-

nej z firm z łańcucha dostaw dla Nikkei.

Mats Harborn, prezes Europejskiej Izby Han-

dlowej w Chinach, ostrzega, że wprowadzenie 

nowych ceł będzie „niezwykle szkodliwe” 

dla części europejskich firm, a skutki uboczne 

odczuje cały świat.
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Nieustannie zwiększają-
ca się ilość danych z jed-
nej strony, a  z  drugiej 

dążenie przedsiębiorstw do po-
prawy efektywności działania, 
przyspieszenia procesów, popra-
wy konkurencyjności, trafności 
prognoz i obniżenia kosztów bę-
dą generować rosnący popyt na 
zautomatyzowane rozwiązania 
wykorzystujące sztuczną inteli-
gencję – wynika z prezentacji na 
Oracle Cloud Day w Warszawie. 
Przedstawiciele producenta przekonują, 
że przyszłość należy do zintegrowanych, 
kompleksowych rozwiązań, budowanych 
w oparciu o Oracle Cloud, której nadano 
miano chmury drugiej generacji. Została 
ona stworzona z myślą o AI oraz automa-
tyce. Oferuje zintegrowane aplikacje do 
sprzedaży, serwisu, marketingu, zasobów 
ludzkich, finansów, łańcucha dostaw i pro-
dukcji, a także infrastrukturę zawierającą 
autonomiczną bazę danych. 

– To rewolucja. Aplikacje biznesowe już 
nigdy nie będą takie same. Nasza wizja za-
kłada, że cała organizacja bazuje na jednym 
modelu cyfrowym. Także komponenty two-
rzą jeden model. Co ważne, nawet najmniej-
szy podmiot powinien móc korzystać z tych 
rozwiązań –  mówi Andrew Sutherland, 
Senior Vice President Oracle’a na region 
EMEA i Asia Pacific. 

Rewolucja ma polegać także na wbudo-
waniu sztucznej inteligencji w rozwiąza-
nia na każdym poziomie. To ma zapewniać 
ich błyskawiczne dostosowanie do po-
trzeb użytkowników (na zasadzie „włącz 
i używaj”), w tym zaawansowaną automa-
tyzację, analitykę, skalowalność oraz wy-
soki poziom bezpieczeństwa, a to wszystko 
przy niskich kosztach. Przedstawiciele 
Oracle’a podkreślają, że tak naprawdę każ-
da branża potrzebuje systemów opartych 

na AI. Ta ostatnia szczególne znaczenie ma 
w przypadku handlu detalicznego, turysty-
ki i logistyki. Oznacza to nowe możliwo-
ści dla integratorów, zwłaszcza w zakresie 
konsultingu, wyboru i dostosowania ofert 
do potrzeb konkretnych klientów. 

SZTUCZNA INTELIGENCJA  
W KILKA GODZIN
Kluczowym rozwiązaniem z komplekso-
wej oferty producenta opartej na chmurze 
i sztucznej inteligencji jest Oracle Auto-
nomous Database – autonomiczna baza 
danych, która potrafi samodzielnie napra-
wiać się, optymalizować i zabezpieczać. 
Do jej obsługi nie potrzeba więc w zasadzie 
administratora. Larry Ellison, założyciel 
Oracle’a, porównał wprowadzenie takiej 
bazy do rewolucji na miarę internetu.

Koszty zarządzania są w tym przypadku, 
według producenta, o 80 proc. niższe od 
kosztów zarządzania rozwiązaniami tra-
dycyjnymi. Długość przerw jest mniejsza 
niż 2,5 min miesięcznie, a automatyzacja 
obejmuje szyfrowanie danych i wdraża-
nie zabezpieczeń oraz backup. Baza potrafi 
również wychwytywać nietypowe zacho-
wania. To ważne, skoro celem wdrożenia 
jest redukcja ryzyka (np. utraty przycho-
dów, kosztów awarii czy reputacji). W re-
zultacie użytkownik może wykorzystać 

swoje zasoby do innych zadań 
podnoszących produktywność. 

– Autonomiczna baza danych jest 
jednym z najważniejszych produk-
tów Oracle’a w całej historii firmy 
– przekonuje Tomasz Przybyszew- 
ski, Autonomous Cloud, Regional 
Senior Sales Leader odpowiedzial-
ny za obszar Polski i Ukrainy. 

Zapewnia, że dzięki zastosowa-
niu sztucznej inteligencji baza jest 
właściwie bezobsługowa: sama  
się skaluje, stroi, dba o swoje bez-

pieczeństwo i aktualność. Działa w chmu-
rze, co umożliwia skalowalność zasobów. 
Jest łatwa do uruchomienia i może zostać 
wykorzystana niemal od razu.

Oracle Autonomous Database jest ofe-
rowana w dwóch wersjach. Warehouse 
Cloud przechowuje dane analityczne 
w chmurze. Stworzono ją m.in. z myślą 
o obsłudze obciążeń związanych z anali-
tyką danych. Druga wersja to Autonomous 
Transaction Processing – zoptymalizo-
wana pod kątem obciążeń transakcyjnych 
i mieszanych, jak IoT, rozwój aplikacji, 
uczenie maszynowe, a także analityka.

PIERWSZY KONTRAKT 
W SEKTORZE PUBLICZNYM
Podczas Oracle Cloud Day 2019 poinfor-
mowano o pierwszej w Polsce implemen-
tacji autonomicznej bazy danych w wer- 
sji Warehouse Cloud przeprowadzonej 
przez jednostkę administracji publicz-
nej. Wdrożył ją Ośrodek Przetwarzania 
Informacji – Państwowy Instytut Badaw-
czy. Krzysztof Wiliński, kierownik Działu 
Zasobów Informacyjnych OPI, zapewnia, 
że nowe rozwiązanie umożliwiło skróce-
nie czasu realizacji zadań o 40 proc., a uru- 
chomienie usługi zajęło kilka godzin 
– pracę wykonały w większości osoby, któ-
re nie są administratorami.

Oracle przekonuje, że kompleksowe, zautomatyzowane rozwiązania  
wykorzystujące chmurę nowej generacji i sztuczną inteligencję – to przełom  

o takim znaczeniu, jak pojawienie się internetu. 
KRZYSZTOF PASŁAWSKI

Oracle: rewolucja spod znaku AI
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Odwołując się do takiego właśnie 
przesłania, integratorom pre-
zentowano nowe urządzenia 

przeznaczone stricte do sprzedaży kon-
traktowej i  przetargów, ale także atra-
mentową serię dla odbiorcy biznesowego, 
nowe funkcje maszyn drukujących, roz-
wiązania serwisowe, współpracę z BNP 
Paribas dotyczącą finansowania umów 
dzierżawy sprzętu i wreszcie pełną kom-
patybilność biznesowych produktów 
MFP z oprogramowaniem YSoft. Bardzo 
ważnym elementem spotkania było też 
podsumowanie 4-letniej już działalności 
producenta w obszarze Managed Print 
Services.

– Niekoniecznie musimy osiągać gi-
gantyczne wzrosty, ale chcemy utrwalać 
sprzedaż, oferując klientom dodatkowe 
rozwiązania. Cierpliwie i konsekwentnie 

działamy i pracujemy, żeby te sprzedażowe 
cele osiągać. Ale dodatkowo, z myślą o part-
nerach, przygotowujemy ofertę, dzięki któ-
rej klienci będą do nas wracać, a przede 
wszystkim będziemy się z nimi wiązać na 
lata – przekonywał Piotr Baca, Country 
Manager Brothera w Polsce.

Z kolei Krzysztof Mertowski, Channel 
Sales Manager, zwrócił uwagę parterów 
na nową serię w  portfolio producenta 
przeznaczoną dla odbiorcy biznesowego 
– atramentowe urządzenia A3 Business 
Smart. Podkreślał przy tym, że rynek roz-
wiązań atramentowych dla biznesu rośnie 
średnio o ok. 8 proc. rocznie. W dodatku 
ponad jedną czwartą sprzedawanych 
urządzeń działających w tej technologii 
stanowią maszyny formatu A3. Dlatego 
Brother zdecydował się na rozszerzenie 
oferty w tym zakresie.

Business Smart to seria wielofunk-
cyjnych urządzeń biznesowych stwo-
rzona z myślą o odbiorcach MŚP oraz 
klientach, którzy dużo i często druku-
ją. Uwagę zwraca niski koszt wydruku 
strony oraz niski koszt ogólnej eksplo-
atacji (również w porównaniu ze sprze-
tem producentów stawiających w swoich 
rozwiązaniach na technologię atramen-
tową). Zaimplementowano w nich takie 
funkcje jak graficzny wskaźnik poziomu 
tuszu wraz z informację o liczbie stron 
pozostałych do wydrukowania. 

MPS PO CZTERECH LATACH
Pod koniec zeszłego roku Brother moc-
no poszerzył ofertę rozwiązań lasero-
wych przeznaczonych do przetargów i do 
sprzedaży kontraktowej. Ze sprzedażą 

Nie mniej ważne od wzrostu sprzedaży urządzeń i zdobywania udziałów w rynku  
jest wzmacnianie relacji z klientami końcowymi poprzez oferowanie im wartości dodanej 

– podkreślali przedstawiciele Brothera podczas niedawnej konferencji partnerskiej. 
KAROLINA MARSZAŁEK

Brother: nowe możliwości MPS
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kontraktową producent mierzy się od 
czterech lat. Podejmuje działania na ryn-
ku MPS zarówno z myślą o odbiorcach 
z segmentu publicznego, jak i prywatnych 
przedsiębiorstwach. Gdy mowa o ogólnej 
liczbie podpisywanych kontraktów, sektor 
publiczny w przypadku Brothera stanowi 
mniejszość, bo tylko ok. 15 proc. takich 
umów jest zawieranych z  placówkami 
tego typu. Jeśli jednak wziąć pod uwagę 
liczbę urządzeń działających u klientów 
w ramach MPS-u, udział instytucji pań-
stwowych wynosi prawie 50 proc. W sek-
torze prywatnym producent ma zatem 
znacznie większy udział i łatwiej dociera 
do klientów z kontraktami, natomiast sek-
tor publiczny jest zdecydowanie bardziej 
chłonny, biorąc pod uwagę potrzeby poje-
dynczych  instytucji. 

Przedstawiciele Brothera podkreśla-
ją, że na rynek MPS japoński producent 
wszedł cztery lata temu, od podstaw bu-
dując własne know-how w tej dziedzinie. 
Na przełomie lat 2015–2016 w systemie 
kontraktowym działało u klientów biz-
nesowych 99 urządzeń Brothera. Obecnie 
liczba ta wzrosła do ponad 10 tys. maszyn 
i 850 podpisanych kontraktów.

Ważnym czynnikiem sukcesu – o czym 
mówili zarówno Piotr Baca, jak i Krzysz-
tof  Mertowski – są partnerzy producen-
ta, którzy zechcieli przetransformować 
swoje biznesy i zająć się sprzedażą kon-
traktów. Równie ważny wpływ na rozwój 
MPS-owego biznesu miało m.in. stworze-
nie i oddanie do dyspozycji partnerom oraz 
ich klientom specjalistycznych narzędzi, 
w tym sukcesywnie ulepszanych chmu-
rowych portali biznesowych, za pomocą 

Klienci w Polsce są bardzo wymagający. Właściwa obsługa nie polega 
na tym, aby przedstawiać im najtańszą ofertę, ale zapewniać taką ja-
kość współpracy, która pozwala im zapomnieć o tym, że mają w firmie 

park maszyn drukujących. Kiedy zaczynaliśmy sprzedaż kontraktową, wchodziliśmy na 
zupełnie nieznany nam obszar. Dziś mogę powiedzieć, że odnieśliśmy bardzo duży sukces. 
Oczywiście nie ustajemy w pracy, gdyż nadal widzimy duży potencjał dla nas i naszych 
partnerów. Z dużą pokorą patrzymy na konkurencję, rozmawiamy z partnerami, pytamy 
o ich potrzeby i w konsekwencji przygotowujemy propozycję, która jest wynikiem naszych 
obserwacji, zgodną z oczekiwaniami rynku. To, jak organizujemy sprzedaż kontraktową 
na polskim rynku, zależy w dużym stopniu od nas samych. Wynika to stąd, że mamy bar-
dzo dużą samodzielność przy jednoczesnym wsparciu naszej centrali. Jednak najlepszym 
świadectwem tego, że jakość naszej oferty i obsługa stoją na najwyższym  
poziomie, są kontrakty, których zdecydowana większość jest przedłużana.

Piotr Baca
Country Manager, Brother

Zdaniem integratora

Jacek Trzeciak, wlaściciel JTC, Poznań
Brother zaistniał na rynku MPS z mniejszymi urządzeniami, co postrzegam bardzo 

pozytywnie. Wcześniej – zarówno my, jak i nasi klienci – myśleliśmy o kontraktach 

jedynie w kontekście dużych kopiarek, a powodem był niski koszt wydruku strony, 

który zapewniały największe rozwiązania. Obecnie koszt wydruku na mniejszych urzą-

dzeniach jest bardzo zbliżony. Nie trzeba więc już wydawać dziesiątek tysięcy złotych, 

żeby mieć odpowiedni sprzęt w kontrakcie. W dodatku mniejsze rozwiązania można 

bardziej rozproszyć w przestrzeni biurowej, czyli de facto postawić je bliżej pracowni-

ka, co jest dla niego wygodniejsze – i w tym klienci też widzą korzyść dla siebie. 

Kontrakty obejmujące mniejsze urządzenia drukujące to biznes, który w mojej opinii 

będzie się rozwijał w szybkim tempie przynajmniej przez najbliższych kilka lat.

których można podpisywać umowy z klien-
tami końcowymi i realizować ich zapisy.

SĄ CELE, SĄ SPOSOBY
Mówiąc o celach, producent poinformo-
wał, że chce zdobyć kontrakty na kolejne 
kilka tysięcy maszyn w obecnym roku bu-
dżetowym. Zależy mu na dalszym rozwo-
ju efektywnej współpracy z MPS-owymi 
partnerami i umożliwianiu im osiągania 
satysfakcjonujących marży.

Firmom współpracującym z  Brothe-
rem w działaniu na rynku kontraktowym 
ma pomóc m.in. narzędzie finansowe 
Ratatech, które powstało dzięki koope-
racji producenta z BNP Paribas Leasing 
Solutions. W jej wyniku partnerzy mają 
teraz możliwość łatwego podpisywania 
z klientami końcowymi umów na dzier-

żawę urządzeń drukujących na doku-
mentacji BNP Paribas Leasing Solutions. 
Ma to wyeliminować ryzyko finanso-
we ponoszone przez resellera, który za-
zwyczaj – jak twierdzą specjaliści banku 
– udziela dzierżawy na swoim formula-
rzu klientowi końcowemu, refinansując ją 
jednocześnie leasingiem zwrotnym w fir-
mie leasingowej. BNP Paribas Leasing  
Solutions, jako partner Brothera, przej-
muje od resellera ryzyko związane 
z udzieleniem dzierżawy, oceną wypłacal-
ności odbiorców końcowych, jak również 
borykanie się z potencjalnymi problema-
mi (niezapłacone faktury bądź opóźnienia 
w zapłacie rat dzierżawnych).

WARTOŚĆ W FUNKCJACH 
URZĄDZEŃ
Paweł Wośko, który odpowiada za wspar-
cie przed- i posprzedażne w firmie Brother, 
przybliżył partnerom temat rozszerzania 
funkcjonalności japońskich urządzeń. 
Przedstawił trzy rozwiązania: bezpiecz-
ny wydruk (Secure Print+), personalizację 
wyświetlacza (Custom UI) oraz Barcode  
Utility. W najbliższym czasie producent  
będzie wprowadzać w  swoich bizneso-
wych maszynach drukujących kolejne 
funkcje, np. zgłoszenie usterki za pośred-
nictwem panelu urządzenia, zamówienie 
materiałów eksploatacyjnych (również 
z panelu) oraz drukowanie kodów kresko-
wych, a także dostęp zdalny do panelu ma-
szyny drukującej.



CRN nr 6/201914

WYDARZENIA

14

Prezentacji najnowszych prognoz 
i  trendów w  branży IT związa-
nych z cyberochroną poświęcona 

była konferencja „Bezpieczna przyszłość 
cyfrowego świata”, zorganizowana 
przez Polskie Towarzystwo Informa-
tyczne w ramach obchodów Światowe-
go Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. 
Jej uczestnicy zwracali uwagę na coraz 
większy stopień złożoności i skompliko-
wania wykorzystywanych systemów in-
formatycznych. Trudności z ich obsługą 
zwiększają podatność na ataki, tym bar-
dziej że oprogramowanie jest instalowane 
na coraz większej liczbie urządzeń, w tym 
również sprzęcie codziennego użytku. 

Wraz z  rozrastaniem się Internetu 
rzeczy będą nasilały się problemy z za-
pewnieniem odpowiedniego poziomu bez-
pieczeństwa. I nie chodzi tylko o ochronę 
podłączonej do sieci pojedynczej pralki 
lub lodówki. Większym zagrożeniem mo-
że być użycie tych urządzeń w działaniach 
na skalę masową, np. jako elementów bot-
netów w atakach na systemy instytucji pań-
stwowych czy operatorów infrastruktury 
krytycznej. Zagrożenie jest tym większe, 
że rozwiązania stosowane obecnie w auto-
matyce przemysłowej zazwyczaj nie mają 
jeszcze odpowiednich zabezpieczeń. 

W innych obszarach wyzwania zwią-
zane z cyberochroną wcale nie są mniej-
sze. Jedną z przyczyn, jak podkreślali 
uczestnicy panelu dyskusyjnego, jest co-
raz gorsza jakość oprogramowania. Ro-
snąca presja, aby być konkurencyjnym, 
zmusza firmy do tworzenia produk-
tów i usług coraz szybciej i szybciej. Za-
czyna brakować czasu na odpowiednio 
przeprowadzone testy bezpieczeństwa. 
Aktualizacje pojawiają się dopiero wte-
dy, gdy luka zostanie wykryta, a więc mo-
gła już zostać wykorzystana do ataku.

Pomocne może być użycie do obrony 
narzędzi bazujących na sztucznej inte-

ligencji, wykorzystujących mechanizmy 
uczenia maszynowego lub pozwalających 
na automatyzację działań związanych 
z ochroną informacji i infrastruktury IT. 
Takie rozwiązania są już dzisiaj dostępne 
na rynku. Zapewniają pogłębioną anali-
zę ruchu sieciowego i skuteczną, szybką 
identyfikację incydentów. Mogą też być 
użyte w działaniach prewencyjnych, np. 
do wabienia potencjalnych napastników 
i kierowania ich w specjalnie przygoto-
wane miejsca symulujące prawdziwe za-
soby firmy.

Kłopot w tym, że rozwiązania sztucznej 
inteligencji same w sobie stają się realnym 
źródłem zagrożeń. Do ataków wykorzy-
stywane są coraz bardziej zaawansowane 
algorytmy. Zjawisko staje się tym bardziej 
niepokojące, że używane do ich skonstru-
owania narzędzia programistyczne są 
powszechnie dostępne w modelu open 
source. Od tej strony nie ma praktycznie 
bariery wejścia w świat AI. Trzeba się li-
czyć z niebezpieczeństwem wynikającym 

z ataków na systemy sztucznej inteligen-
cji. Ich skutki mogą być katastrofalne 
w wielu dziedzinach życia. 

– Nawet niewielkie, niezauważalne dla 
człowieka zakłócenie cyfrowego obrazu 
może spowodować jego błędną interpreta-
cję przez system rozpoznawania obrazów. 
Człowiek nie będzie miał problemu z wła-
ściwym rozpoznaniem zamieszczonego 
na zdjęciu obiektu, ale system bazujący na 
sztucznej inteligencji może zostać oszuka-
ny i przypisać analizowanemu obrazowi 
całkiem inne znaczenie – tłumaczył Janusz 
Żmudziński, wiceprezes PTI.

Może to oznaczać całkiem realne za-
grożenie choćby w  ruchu autonomicz-
nych pojazdów. Zagrożenia mogą też być 
powodowane przez błędy w oprogramo-
waniu sterującym sztuczną inteligencją. 

Wraz ze wzrostem skomplikowania 
technologicznego zwiększa się zapotrze-
bowanie na ludzką wiedzę i umiejętności. 
Szacuje się, że w najbliższych latach na 
świecie może brakować nawet ok. 2 mln    
pracowników potrzebnych do zapewnie-
nia skutecznej ochrony systemów infor-
matycznych. Dokładne liczby są różne 
w zależności od założeń autorów rapor-
tów i przyjętej metody liczenia. Wszyscy 
jednak jednogłośnie zwracają uwagę na 
zagrożenie wynikające z braku odpowied-
nio przygotowanych ludzi do pracy. 

Zatrudnienie dobrze przygotowane-
go, skutecznego specjalisty z dziedziny 
cyberochrony staje się coraz trudniejsze. 
A  zdobycie odpowiednich kwalifikacji 
nie jest w tym zawodzie łatwe. Z drugiej 
strony procesy rekrutacji, ze względu na 
zaostrzone wymagania, trwają bardzo 
długo. Coraz bardziej zauważalna staje 
się więc potrzeba stosowania certyfika-
tów. Z tego względu w PTI zostały roz-
poczęte prace nad stworzeniem koncepcji 
krajowego systemu certyfikacji zawodo-
wej w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Postępująca cyfryzacja wszystkich niemalże dziedzin życia 
i coraz większa złożoność stosowanego oprogramowania powodują konieczność 

zdefiniowania na nowo podejścia do cyberbezpieczeństwa. 
ANDRZEJ GONTARZ

Cyberochrona: coraz więcej wyzwań

JANUSZ ŻMUDZIŃSKI, WICEPREZES 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

Rośnie deficyt 
specjalistów od 
cyberbezpieczeństwa.
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Tegoroczne spotkanie było dla za-
proszonych gości z  naszego re-
gionu (a konkretnie biznesowego 

klastra Schneider Electric obejmującego 
Polskę, Czechy i  Słowację) pierwszym, 
które dawało okazję nie tylko do dyskusji 
o cyfrowej transformacji, Internecie rze-
czy, sztucznej inteligencji, robotyce czy 
cyberbezpieczeństwie. Można było tak-
że podziwiać na żywo działanie sprzętu, 
oprogramowania i aplikacji z kluczowych 
obszarów działalności dostawcy, obejmu-
jących rozwiązania dla budynków, infra-
strukturę energetyczną, centra danych 
i automatykę przemysłową. Służył do tego 
Innovation Hub, czyli ekspozycyjne cen-
trum konferencji, gdzie prezentowano 
również takie produkty, które na naszym 
rynku dopiero mają się pojawić.

– To odpowiedź na zarzut, że spotkanie 
z partnerami jako cykliczna impreza stało 
się zbyt powtarzalne. Postanowiliśmy coś 
zmienić, a w zasadzie wszystko – mówił, 
witając uczestników konferencji, Jacek 
Łukaszewski, prezes zarządu Schneider 
Electric, odpowiadający za klaster Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

W jednej z otwierających konferencję 
prezentacji, zatytułowanej „Power Di-
stribution Redefined”, Asrar Mufti, Eco-
Struxure Power Deployment Director, 
przedstawił wyzwania, jakie stawia dziś 
cyfrowa gospodarka systemom dystry-
bucji zasilania. Podczas gdy w sektorze 
finansowym godzina awarii zasilania kosz-
tuje średnio 6 mln dol., w centrum danych 
straty w wyniku jednego przestoju sięga-
ją przeciętnie 750 tys. dol. Z kolei operator 
telekomunikacyjny z każdą minutą braku 

dostępu do usług traci 30 tys. dol. Wobec 
tego wcześniej czy później musi dojść do 
zasadniczych zmian w dostarczaniu, za-
bezpieczaniu zasilania i zarządzaniu nim.

„Zdefiniowanie na nowo” dystrybucji 
zasilania, a także zarządzania energią oraz 
automatyzacji ma umożliwiać cyfrowa 
transformacja. To ona – obejmując budyn-
ki, centra danych, przemysł i infrastruktu-
rę – zapewni stworzenie wydajniejszej, 
bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki.

Podstawą cyfrowej transformacji w wy-
daniu Schneider Electric jest platforma 
EcoStruxure – obsługująca Internet rze-
czy i składająca się ze skomunikowanych 
ze sobą produktów, rozwiązań typu edge 
control, aplikacji, oprogramowania ana-
litycznego oraz usług wykorzystujących 
chmurę obliczeniową. Dzięki monitoro-
waniu w czasie rzeczywistym, współpracy 
z urządzeniami mobilnymi, możliwościom 
techniki cyfrowego odwzorowania obiek-
tów oraz proaktywnemu ograniczaniu ry-
zyka awarii platforma ta zapewnia wgląd 
i kontrolę działania całych przedsiębiorstw. 
Schneider Electric twierdzi, że EcoStru-
xure obejmuje obecnie niemal 500 tys. in-

stalacji na całym świecie, łącząc w jeden 
ekosystem blisko 20 tys. integratorów sys-
temowych i partnerów.

Podczas Innovation Summit goście mo-
gli zapoznać się z interesującymi ich seg-
mentami oferty producenta, uczestnicząc 
w  wybranych ścieżkach tematycznych. 
Najbardziej interesująca z punktu widze-
nia czytelników CRN Polska skupiała się na 
zwiększaniu oszczędności zużycia energii, 
co jest możliwe dzięki nowym modelom 
ekonomicznych UPS-ów i udoskonalo-
nej klimatyzacji precyzyjnej. Uczestni-
cy konferencji mogli poznać nowe trendy 
w architekturze centrów danych, m.in. roz-
wiązania micro data center i wykorzysta-
nie baterii litowo-jonowych. Sporo uwagi 
poświęcono bazującemu na chmurze mo-
nitorowaniu infrastruktury, a konkretnie 
funkcjom zasilaczy UPS SmartConnect 
oraz możliwościom, jakie daje platforma 
EcoStruxure IT w zarządzaniu i kontrolo-
waniu zarówno centralnych serwerowni 
oraz miejsc, do których jest dostęp zdalny.

Ważnym punktem konferencji by-
ło wręczenie certyfikacji i  wyróżnień 
dla najlepszych partnerów producenta. 
W segmencie Secure Power Małgorzata 
Kasperska, szefowa IT Division w Schne-
ider Electric, nagrodziła firmy: AB (za 
największą wartość sprzedaży rozwiązań 
Systems Secure Power w 2018 r.), AODC 
(za aktywność na rynku DC i największy 
wzrost sprzedaży systemów SE), CPD Sys-
tem (integratora modularnych systemów 
SE), Dell (za największy projekt Secure 
Power HBN w 2018 r.) oraz Veracomp (za 
największy wzrost sprzedaży dystrybu-
cyjnej Secure Power w 2018 r.).

Największa regionalna konferencja dla partnerów i klientów Schneider Electric była 
okazją do prześledzenia aktualnych trendów w cyfrowej gospodarce i zapoznania się 

na żywo z najnowszymi rozwiązaniami oraz innowacjami tworzonymi przez globalnego 
potentata w zarządzaniu energią i automatyce przemysłowej.

TOMASZ JANOŚ, PRAGA

Schneider Electric 
Innovation Summit 2019
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Motywem przewodnim tego-
rocznego Citrix Synergy była 
przyszłość cyfrowego miejsca 

pracy. Wbrew pozorom nie jest to trywial-
ny problem. Według Instytutu Gallupa aż 
85 proc. pracowników nie wykazuje od-
powiedniego zaangażowania podczas 
realizacji powierzonych im zadań, co 
prowadzi do strat finansowych. W ska-
li globalnej wynoszą one około 7 bln dol. 
rocznie. Wprawdzie nowe technologie 
pomagają w wykonywaniu wielu czynno-
ści, ale niejednokrotnie utrudniają życie. 
Nadmiar narzędzi i aplikacji często roz-
prasza uwagę pracowników, a także wy-
dłuża proces wyszukiwania informacji. 

Przeciętne przedsiębiorstwo korzy-
sta z około 500 aplikacji, w większości 
przypadków od siebie odizolowanych. To  
dyskomfort dla pracowników, którzy  
tracą mnóstwo czasu na przełączanie 
się pomiędzy rozmaitymi programami. 

Część firm nie dostrzega tego typu pro-
blemów, a  tym samym nie podejmuje 
jakichkolwiek działań mających na ce-
lu uporządkowanie cyfrowej przestrze-
ni pracy. Organizatorzy Citrix Synergy 
uważają to za duży błąd. 

– Wynagrodzenia pracowników gene-
rują najwyższe koszty. Tym samym ludzie 
stanowią najcenniejszy zasób przedsię-
biorstwa. Dlatego firmy powinny mieć 
narzędzia służące do optymalizacji wyko-
nywanej przez nich pracy – przekonywał 
David Henshall, CEO Citrixa. 

Jednakże właściciele firm powinni 
patrzeć na stanowiska robocze nie tyl-
ko przez pryzmat cyferek w Excelu. Co-
raz głośniej mówi się o tym, żeby nowo 
zatrudnionym osobom dostarczać na-
rzędzia, które zachęcą ich do wykony-
wania zadań, a  przy okazji pomogą na 
dłużej związać z firmą. To ważny argu-
ment, zwłaszcza w kontekście deficytu 

specjalistów na rynku pracy. Menedże-
rowie przyznają, że jest to jeden z czyn-
ników hamujących wzrost biznesu. Co 
gorsza, na horyzoncie nie widać szans 
na poprawę sytuacji. Agencje badawcze 
szacują, że w przyszłym roku na całym 
świecie zabraknie nawet 95 mln średnio 
i wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków. O ile taki rozwój wypadków na ryn-
ku pracy przyprawia działy HR o zawrót 
głowy, o tyle dostawcy rozwiązań IT wi-
dzą w tym swoją szansę. 

– Przez trzy dekady budowaliśmy mo-
sty pomiędzy ludźmi a  technologiami 
i wciąż zamierzamy to robić. Wielokrot-
nie udowadnialiśmy, że potrafimy spro-
stać najtrudniejszym zadaniom, takim jak 
chociażby obsługa aplikacji krytycznych. 
Niemniej w ciągu ostatnich lat przeszli-
śmy głęboką transformację. Przekształci-
liśmy organizację i wprowadziliśmy nowe 
modele biznesowe. Koncentrujemy się na 

Citrix jest w Polsce utożsamiany przede wszystkim z wirtualizacją desktopów. 
Jednakże plany producenta sięgają zdecydowanie dalej niż rynek VDI. 

Wojciech Urbanek, atlanta

Citrix Synergy 2019: 
zmiana kursu

DaviD henshall, ceo citrix 
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trzech obszarach: cyfrowym miejscu pracy, 
rozwiązaniach sieciowych oraz analityce 
– tłumaczył David Henshall. 

Z  wypowiedzi prezesa Citrixa wyni-
ka, że kierowana przez niego firma nie 
chce być utożsamiana wyłącznie z tech-
nologią wirtualizacji i  wytycza nowe 
ścieżki rozwoju. Jednym z motorów napę-
dowych biznesu ma być platforma Citrix  
Workspace, wcześniej znana pod nazwą 
Receiver. Rozwiązanie zapewnia pra-
cownikom elastyczny dostęp do aplikacji 
i informacji potrzebnych do pracy z do-
wolnego miejsca. 

– Rozwój technologiczny postępuje 
w zawrotnym tempie. Już wkrótce ilość 
generowanych na całym globie danych za-
czniemy liczyć w jottabajtach. Komputery 
kwantowe, sztuczna inteligencja i uczenie 
maszynowe zmieniają reguły gry. Przy-
szłość należy do firm potrafiących płynnie 
dostosowywać się do przemian zachodzą-
cych na rynku – mówił David Henshall.

Do nowych uwarunkowań muszą przy-
stosować się nie tylko ludzie, ale też syste-
my informatyczne. O tym, że Citrix Work 
space idzie z duchem czasu, przekonywał  
P.J. Hough, wiceprezes i CPO koncernu. 

– System organizuje inteligentną prze-
strzeń pracy. To oznacza, że zapewnia 
dostęp do licznych narzędzi, pozwala skon-
centrować się użytkownikowi na ważnych 
zadaniach i dokonuje automatyzacji ruty-
nowych czynności – wymienia P.J. Hough.

Platforma zyskała nowe możliwości 
dzięki przejęciu przez Citrixa startupu 
Sapho, który specjalizuje się w tworze-
niu mikroaplikacji. Dzięki ich użyciu wy-
konywane akcje ograniczone są do jak 
najmniejszej liczby działań. Pracownik, 
zamiast logować się do różnych syste-
mów, może działać bez opuszczania do-
tychczasowego środowiska, bez względu 
na to, czy chodzi o  urządzenie mobil-
ne, komputer stacjonarny, czy platfor-
mę współpracy. Co istotne, tworzenie 
mikroaplikacji sprowadza się do trzech 
prostych czynności i nie wymaga od de-
weloperów pisania kodu. Warto dodać, że 
zakup Sapho umożliwił integrację Citrix  
Workspace z  ponad 150 aplikacjami, 
w tym: Salesforce, Workday, SAP Ariba, 
Microsoft Outlook czy G Suite. 

Zresztą Citrix, podobnie jak inni pro-
ducenci, intensywnie pracuje nad roz-

Podczas Citrix Synergy 2019 
przedstawiliście kilka nowych 
rozwiązań. Którym z nich szczegól-
nie powinni się zainteresować inte-
gratorzy?
Największą gwiazdą tegorocznej im-
prezy jest Workspace. Ma to związek 
z  rosnącą liczbą aplikacji, z  którymi 
musimy pracować, a także konieczno-
ścią wyszukiwania różnych informacji, 
co zabiera nam coraz więcej czasu. Na 
co dzień korzystamy z rozmaitych pro-
gramów i nie możemy być ekspertami 
od wszystkich aplikacji. Stąd dotarcie 
do części danych staje się czasochłonne. 
Inteligentna przestrzeń robocza Work-
space pozwala wykonać dziesięć zadań 
w 90 sekund, zamiast tracić na nie pół 
godziny przy wykorzystaniu tradycyj-
nych narzędzi. 

Ale co konkretnie zyskują wasi part-
nerzy sprzedający Workspace? 
Zastosowanie tej platformy zwiększa 
produktywność zespołu sprzedaży 
o 20 proc. To duża sprawa i firmy będą 
inwestować w tego typu rozwiązania. 
Co ważne, budżety działów sprzedaży, 
marketingu czy HR są często niezależne 
od CIO. W rezultacie integratorzy zy-
skują dostęp do szerszego grona klien-
tów i mogą rozmawiać bezpośrednio 
z  ludźmi, którym chcą pomóc. Poza 
tym Workspace nie ma nic wspólnego 

z wirtualizacją desktopów, z któ-
rymi Citrix jest utożsamiany, tak-

że w Polsce. To szansa, aby rozszerzyć 
portfolio i docierać do zupełnie nowych 
grup użytkowników. 

Jednym z  wiodących tematów te-
gorocznej konferencji była chmura. 
Są jednak państwa, takie jak Polska, 
gdzie z chmury publicznej korzysta 
tylko około 11 proc. przedsiębiorstw. 
Co doradziłby Pan partnerom z Pol-
ski, którzy działają w innych realiach 
niż ich koledzy zza oceanu?
Nie jest tak, że Citrix przenosi się do 
chmury. Zdajemy sobie sprawę z róż-
nych wymagań klientów, uwzględnia-
my czynniki geograficzne czy branżowe. 
Niemniej resellerzy muszą patrzeć 
w przyszłość, a także obserwować roz-
wój wydarzeń na innych, bardziej rozwi-
niętych rynkach. Ironia polega na tym, że 
partnerzy, którzy przenieśli się do chmu-
ry, zabierają tam też swoich klientów.  
Ci ostatni coraz częściej rezygnują z wła-
snej infrastruktury i poszukują dostawcy 
usług zarządzanych. Jedną z niezamie-
rzonych konsekwencji rozwoju chmu-
ry jest powstanie nowych zjawisk, takich 
jak multi-cloud, chmura hybrydowa czy 
SaaS. To wszystko sprawia, że środo-
wisko staje się bardzo złożone, a użyt-
kownicy potrzebują wsparcia ze strony 
specjalistów. 

>>> Trzy 
 pytania do…

Craiga Stilwella,
SVP Worldwide Partner 
Sales w Citrixie

budową ekosystemu partnerskiego. Od 
wielu lat jednym z jego filarów jest Micro- 
soft. W bieżącym roku na scenie Citrix 
Synergy pojawił się Brad Anderson, Cor-
porate Vice President w Microsofcie, któ-
ry wraz z P.J. Hough’em poinformował 
o  najnowszych wspólnych projektach, 
takich jak Citrix Managed Desktop Se-
rvices dla Azure, optymalizacja HDX dla 
Microsoft Teams, a także Citrix SD-WAN 
dla Office 365 czy wreszcie wsparcie dla 
Intune Device API. 

Citrix zacieśnia też relacje z Google’em. 
Robert Enslin, prezes Google Cloud, za-
powiedział w Atlancie udostępnienie na 

tej platformie systemu Citrix Workspace. 
Klienci używający chmury tego usługo-
dawcy nie tylko będą mogli korzystać z roz- 
wiązań do wirtualizacji Citrix Virtual 
Apps and Desktops, ale także mogą liczyć 
na usprawnienie pracy aplikacji i ujedno-
licenie dostępu do urządzeń i systemów 
operacyjnych Google’a. 

– Chcemy, aby klienci nie ograniczali się 
do korzystania z wybranego ekosystemu. 
Naszym celem jest unifikacja różnych plat-
form i systemów. Tylko to umożliwi uzyska-
nie optymalnego doświadczenia w miejscu 
pracy. To nasza obietnica na przyszłość 
– podsumowuje P.J. Hough.
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 Japoński rząd zaostrzył przepisy dotyczące udziałów za-

granicznych podmiotów w lokalnych spółkach z branży IT i te-

lekomunikacyjnej. Decyzja ta zbiegła się z naciskiem Stanów 

Zjednoczonych na rządy państw sojuszniczych w kontekście 

chińskiego zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów ITC. Zo-

stała ogłoszona w dniu wizyty prezydenta Donalda Trumpa 

u premiera ShinzoAbe. Dotychczas tego typu restrykcje doty-

czyły takich sektorów, jak lotniczy, nuklearny czy zbrojeniowy.

 EG Group, brytyjski potentat z sektora paliwowego (obsłu-

gujący m.in. ESSO, BP, Shella, Texaco), przejął GB3 – amerykań-

skiego integratora, którego know-how ma być wykorzystany 

do rozwoju podstawowego biznesu nowego właściciela. GB3 

to partner takich producentów, jak Microsoft, Citrix, Nutanix, 

VMware oraz Veeam.

 HP i Xerox ogłosiły partnerstwo, w ramach którego Xerox 

zaoferuje laserowe urządzenia A4 i A3 od HP (głównie sprzęt 

z linii przejętych od Samsunga w 2017 r.). Będą one sprzeda-

wane pod marką Xerox i wyposażone w oprogramowanie 

tego producenta (Connect Key). Ponadto Xerox 

ma dostarczać tonery HP do różnych swo-

ich urządzeń. Xerox przystąpi również 

do programu partnerskiego HP, ofe-

rując komputery, monitory i akceso-

ria w modelu usługowym (Device as 

a Service). Natomiast HP udostęp-

ni użytkownikom swoich laptopów 

i desktopów chmurową platformę 

Xerox do zarządzania obiegiem do-

kumentów, dostępem i zadaniami 

(DocuShare Flex).

 Salesforce, Cisco i SAS Institute 
należą do najwyżej cenionych przedsię-

biorstw przez europejskich pracowników 

– wynika z tegorocznej edycji konkursu Naj-

lepsze Miejsca Pracy w Europie 2019. Firmy infor-

matyczne znalazły się na topie, zwłaszcza jeśli chodzi 

o średnie i małe przedsiębiorstwa, jednak wśród nich w czołów-

ce zabrakło polskich spółek. W sumie w porównaniu z ub.r. Pol-

ska umocniła swoją pozycję, zdobywając wyróżnienia dla 10 firm 

(z różnych branż), które wcześniej znalazły się wśród 29 najlep-

szych miejsc pracy w Polsce. W kraju na topie w br. znajdują się 

Cisco i Microsoft. Łącznie w europejskiej edycji konkursu Great 

Place to Work uczestniczyło 2878 firm z 19 państw, zatrudnia-

jących łącznie 1,4 mln pracowników.

 Microsoft i Oracle połączą swoje chmury, dzięki czemu ich 

użytkownicy będą mogli swobodnie przenosić zasoby i moc 

obliczeniową pomiędzy Azure i Oracle Cloud. Nowe możli-

wości są dostępne na razie w USA. Zapowiedziano jednak za-

pewnienie ich także w innych regionach. Alians to ważny ruch 

szczególnie dla Oracle’a. Microsoft nawiązał wcześniej sze-

reg partnerstw, co pozwoliło mu rozwinąć skrzydła biznesu 

chmurowego. Oracle dotychczas ostrożniej wchodził w duże 

sojusze, lecz ostatnio nie rozwijał się w segmencie cloud com-

putingu w takim tempie jak Microsoft czy AWS, mimo inwesty-

cji w chmurę drugiej generacji.

 Sophos ogłosił przejęcie Rook Security, amerykańskiej spółki, 

która była pionierem usług typu MDR (Managed Detection and 

Response). Ułatwiają one wykrywanie złośliwego oprogramo-

wania, anomalii w sieci i naruszeń bezpieczeństwa, jednocze-

śnie pomagając w szybkiej neutralizacji i eliminacji zagrożeń. 

Finansowe warunki transakcji nie zostały ujawnione. Sophos 

zapowiada stworzenie usług MDR, które będą oferowane za 

pośrednictwem partnerów. Planuje połączenie swojej tech-

nologii zsynchronizowanego bezpieczeństwa oraz portfolio 

produktowego z całodobowymi usługami dla klientów korzy-

stających z MDR.

 Kalifornijski sąd skazał na pięć lat więzienia byłego dyrekto-

ra finansowego Autonomy, Sushovana Hussaina. Ma on również 

zapłacić 4 mln dol. kary. Został uznany winnym oszustwa 

dokonanego w związku ze sprzedażą Autonomy. 

Brytyjska spółka specjalizująca się w opro-

gramowaniu chmurowym została kupiona 

przez HP w końcu 2011 r. za 11,2 mld dol. 

Amerykański koncern utrzymuje, że 

przepłacił, bo wartość firmy zawy-

żono wskutek manipulacji księ-

gowych. Wśród zarzutów wobec 

skazanego CFO było wystawianie 

umów ze wsteczną datą i inne kom-

binacje, które miały podbić wycenę 

sprzedawanego biznesu. Już w ub.r. 

Hussain został skazany za oszustwa 

dotyczące papierów wartościowych 

oraz za zmowę.

 Lenovo zmniejsza załogę o  500 osób 

w różnych regionach i działach, m.in. w grupie 

centrów danych DCG i amerykańskiej siedzibie w Mor-

risville. Przedstawiciele koncernu przekonują, że zmiany są 

niezbędne w ramach realizacji strategii „inteligentnej transfor-

macji”. Dodają, że cięciom będzie towarzyszyć zatrudnianie 

nowych pracowników z umiejętnościami niezbędnymi dla przy-

szłego wzrostu firmy. Redukcja następuje niedługo po ogłosze-

niu dobrych wyników Lenovo za I kw. 2019 r.

 IBM może zwolnić ok. 1,7 tys. osób, jak wynika z ustaleń CNBC. 

Zwolnienia miałyby objąć takie biznesy jak usługi (chmurowe 

oraz IT świadczone przez Global Technology Services) oraz roz-

wiązania kognitywne dla sektora medycznego (Watson Health) 

– podaje z kolei „The Register”. W tych obszarach koncern za-

notował ostatnio spadki przychodów o 2–7 proc. IBM potwier-

dził zwolnienie niewielkiej liczby pracowników, informując, że 

„na nowo buduje zespół, aby skoncentrować się na segmentach 

rynku o dużej wartości”.
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Pierwsza gala, w trakcie której przyznaliśmy tytuł „Postać Rynku IT” osobom mającym 
największy wpływ na polską branżę IT, odbyła się w 1999 r. Od tamtej pory zaszły 
dwie ważne zmiany: od kilkunastu lat to resellerzy i integratorzy głosują na swoich 
kandydatów, podczas gdy początkowo wyboru dokonywało gremium redakcyjne.  

Po drugie zwiększyła się liczba kategorii, w których honorujemy zwycięskie osoby i firmy.

Zdecydowana większość mene-
dżerów, którzy zostali przez nas 
wyróżnieni, wciąż aktywnie dzia-

ła w branży IT. Wyjątkiem jest Roman  
Kluska oraz Krzysztof Musiał –  obaj 
wciąż dobrze sobie radzący, ale już w zu-
pełnie innych dziedzinach. Smutne jest 
to, że jednej z „Postaci Rynku IT”, a więc 
śp. Jacka Studenckiego, wieloletnie-
go i niezwykle sympatycznego prezesa 
Techmexu, już między nami nie ma.

Z drugiej strony cieszy aktywność 
i sukcesy odnoszone przez osoby, któ-
re stały się rekordzistami naszego ple-
biscytu. W tym kontekście wyróżnia się 
Andrzej Przybyło – w bieżącym roku uzy-
skał tytuł „Postać Rynku IT” już po raz 
piąty, a dowodzone przez niego AB zo-

stało wybrane „Dystrybutorem Roku” po 
raz siódmy (sic!). To wyraźnie częściej niż 
Action i ABC Data (obie firmy zdobyły ten 
tytuł trzykrotnie). Zresztą ciekawostkę 
może stanowić fakt, że poza ww. trójką 
dystrybutorów na „A” nagrodę w tej ka-
tegorii zdobyła jeszcze tylko Tech Data. 
Z równie interesującą sytuacją mamy do 
czynienia w  przypadku „Dystrybutora 
Roku z wartością dodaną”. Od początku 
istnienia tej kategorii nasi czytelnicy nie-
zmiennie wskazują na Veracomp, który 
najwyraźniej do perfekcji opanował nie 
tylko sztukę wchodzenia na szczyt, ale 
też pozostawania na nim jak najdłużej. 
Podobnie zresztą jak Schneider Electric, 
które systematycznie wygrywa w katego-
rii „Producent systemów zasilania”.

Wracając do „Postaci Rynku IT”, nie-
wiele Andrzejowi Przybyło ustępuje 
jeszcze dwóch menedżerów: Ireneusz 
Dąbrowski (zdobywca czterech tytułów) 
oraz Adam Rudowski (trzykrotny laureat 
tego wyróżnienia). Z kolei w przypadku 
„Producenta Roku” najwięcej nagród, do 
tej pory, zdobyło Lenovo (trzykrotnie), 
a następnie – po dwa razy – Samsung, HP 
oraz Intel.

I wreszcie, last but not least, najwięcej 
razy w bardzo ważnej z punktu widzenia 
naszych czytelników kategorii Handlow-
ca Roku tytuł ten przypadł pracownikom: 
AB (7 razy), Veracompu (5 razy), Incomu 
(4 razy) oraz ABC Daty (3 razy).

Ciekawe, jak takie podsumowanie bę-
dzie wyglądać za kolejne 20 lat… 

20-LECIE PLEBISCYTU CRN POLSKA 

Nagrody 
przyznaliśmy 
już po raz 20!
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iPodczas uroczystej gali w siedzibie Business Centre Club wręczyliśmy nagrody  
osobom i firmom, które zdaniem czytelników CRN Polska 

miały największy wpływ na rozwój polskiego rynku IT w 2018 roku.
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI

Jubileuszowy 
    XX Plebiscyt
   CRN Polska 

Wiwat finaliści, wiwat zwycięzcy! 
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Mówi się, że łatwiej jest wejść 
na szczyt, niż się na nim utrzy-
mać przez dłuższy czas. Wy-

niki plebiscytu CRN Polska dowodzą, 
że są osoby i firmy, które opanowały tę 
trudną sztukę do perfekcji. Zacznijmy 
od Andrzeja Przybyło, prezesa AB, który 
po raz siódmy (i drugi z rzędu) otrzymał 
zaszczytny tytuł „Postać Rynku IT”. Już 
niemal od 30 lat stoi na czele założonej 
przez siebie firmy, którą wyprowadził na 
pozycję lidera w swoim segmencie ryn-
ku. Co zresztą znajduje odzwierciedle-
nie w głosowaniu naszych czytelników, 
uznali oni wrocławskiego broadlinera za 
najlepszego dystrybutora 2018 roku. War-
to przy tym podkreślić, że w gronie fina-
listów – obok głównego konkurenta AB, 
czyli ABC Daty – znalazł się Action, który 
mimo wiadomych problemów nadal ma 
mocną pozycję wśród resellerów. Na uwa-
gę zasługuje ponadto obecność w finale 
Incomu, co dowodzi, że o sukcesie i po-
pularności nie decyduje jedynie wielkość 
firmy i liczba partnerów (liczy się nato-
miast ich zaangażowanie).

Podobne wnioski można wyciągnąć, 
jeśli spojrzy się na listę finalistów w ka-
tegorii „Szef kanału partnerskiego u pro-
ducenta”. Do tego zaszczytnego grona 
polscy resellerzy i integratorzy zaliczyli 
menedżerów z potężnych koncernów, ale 
palma pierwszeństwa przypadła Grze-

gorzowi Bielawskiemu z relatywnie nie-
wielkiego QNAP-a. Świadczyć to może 
jedynie o jego maksymalnym zaangażowa-
niu w relacje z partnerami biznesowymi, 
zwłaszcza że nagroda główna w tej kate-
gorii trafia do niego drugi rok z rzędu.

Zaangażowania w pracę i mistrzostwa 
w swoim fachu nie można odmówić tak-
że Patrycji Gawareckiej, która po czwarty 
z rzędu (sic!) uzyskała największą liczbę 
głosów w kategorii „Dyrektor sprzeda-
ży u dystrybutora”. Do grona osób, które 
po wejściu na szczyt potrafią na nim po-
zostać, należy także Jarosław Cichecki 
z Dagmy – odebrał statuetkę Handlowca 

Roku po raz czwarty! Z kolei w przypad-
ku firm niezrównany w kategorii „Dystry-
butor z wartością dodaną” od wielu już lat 
jest Veracomp.

W bieżącym roku gala Tech Trendy Biz-
nes odbyła się w Pałacu Lubomirskich 
w Warszawie, który jest siedzibą Business 
Centre Club. Znakomicie wpisał się w tę 
scenerię wykład Pawła Motyla, eksperta 
ICAN Institute, pod tytułem: „Przyszłość 
już tu jest, tyle że nierówno rozdystrybu-
owana – czyli o dzisiejszych wyzwaniach 
dla liderów jutra”.

Zwycięzcom i finalistom gratulujemy, 
a wszystkim głosującym dziękujemy!

ŁUKASZ RYZNAR Z VERACOMPU, 
ZDOBYWCA TYTUŁU  
HANDLOWIEC ROKU (PO PRAWEJ) 
W ROZMOWIE  
Z TOMASZEM GOŁĘBIOWSKIM,  
REDAKTOREM 
NACZELNYM 
CRN POLSKA  

ANDRZEJ PRZYBYŁO, PREZES ZARZĄDU AB  
TRIUMFUJE W KATEGORII POSTAĆ RYNKU IT.  

PONADTO AB OTRZYMUJE TYTUŁ DYSTRYBUTORA ROKUNAGRODY POD PATRONATEM VADEMECUM VAR-ÓW I INTEGRATORÓW WRĘCZAŁ RED. PROWADZĄCY KRZYSZTOF JAKUBIK
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Piotr Bieliński, 
prezes zarządu, 

Action 

Anna Piechocka, 
dyrektor zarządzająca, 

Dagma

Adam Rudowski, 
prezes zarządu, 

Veracomp

Ilona Weiss, 
prezes zarządu, 

ABC Data

Andrzej Przybyło, 
prezes zarządu, AB 

POSTAĆ RYNKU IT 
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HANDLOWIEC ROKU 
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Jarosław Cichecki, 
Key Account Manager, 

Dagma

Łukasz Ryznar,  
Key Account Manager, 

Veracomp

Katarzyna Żmijewska, 
specjalista  

ds. handlowych, AB

zw
yc

ię
zc

a

SZEF KANAŁU PARTNERSKIEGO U PRODUCENTA
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Maciej Deka,  
dyrektor ds. 
współpracy  

z partnerami, HP Inc. 

Dariusz Okrasa, 
szef kanału 

partnerskiego, 
Dell EMC

Agnieszka Jabłońska, 
dyrektor organizacji 

partnerskiej,  
Cisco

Grzegorz Bielawski, 
Country Manager, 

QNAP 

Robert Kulasiński, 
Distribution Channel 

Manager, 
TP-Link 

DYREKTOR SPRZEDAŻY U DYSTRYBUTORA 
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Marcin Ruciński,  
Volume Sales & Product 

Marketing Director,  
Tech Data

Magdalena Wirth-Czarcińska,
Sales & Marketing Director, 

Incom Group

Radosław Góralczyk,
Key Sales Director, 

ABC Data

Tomasz Paradowski, 
Sales & Business 

Development Director, 
Veracomp

Patrycja Gawarecka,
dyrektor 

sprzedaży
i marketingu, AB
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Zwycięzcy i finaliści plebiscytu CRN Polska 
 (zdobywcy największej liczby głosów)*
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ANNA PIECHOCKA, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA W FIRMIE DAGMA,  
KTÓRA ODNIOSŁA SUKCES JAKO DYSTRYBUTOR SPECJALIZOWANY,  

A JEDNOCZEŚNIE PARTNER ESET, TEGOROCZNEGO ZWYCIĘZCY  
W KATEGORII PRODUCENT ROZWIĄZAŃ BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY IT 

GOŚĆ SPECJALNY: PAWEŁ MOTYL,  
AUTOR KSIĄŻKI „LABIRYNT. SZTUKA PODEJMOWANIA DECYZJI”

MAŁGORZATA KASPERSKA,  
WICEPREZES DZIAŁU ITD NA EUROPĘ  
ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ W SCHNEIDER ELECTRIC, 
Z NAGRODĄ DLA PRODUCENTA  
SYSTEMÓW ZASILANIA I KLIMATYZACJI

DARIUSZ OKRASA, SZEF KANAŁU PARTNERSKIEGO DELL EMC  
ZE STATUETKĄ DLA PRODUCENTA ROKU

NAJWIĘCEJ GŁOSÓW W KATEGORII DYSTRYBUTOR  
Z WARTOŚCIĄ DODANĄ OTRZYMAŁ VERACOMP.  
NA ZDJ. ADAM RUDOWSKI, PREZES ZARZĄDU
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BARTŁOMIEJ STĘPIEŃ Z QNAP-A  
Z NAGRODĄ W KATEGORII PRODUCENT ROZWIĄZAŃ  

DO PRZECHOWYWANIA I OCHRONY DANYCH 

TOMASZ OLEJNIK, SENIOR PARTNER LEAD  
W MICROSOFCIE, ODEBRAŁ NAGRODĘ USŁUGA ROKU  

DLA OFFICE’A 365

JAROSŁAW CICHECKI Z DAGMY  
– HANDLOWIEC ROKU

DYREKTOR SPRZEDAŻY U DYSTRYBUTORA: PALMA 
PIERWSZEŃSTWA PO RAZ KOLEJNY PRZYPADŁA 

PATRYCJI GAWARECKIEJ Z AB

KATARZYNA 

ŻMIJEWSKA Z AB  

– HANDLOWIEC ROKU

GRZEGORZ BIELAWSKI  
W FILMIE Z PODZIĘKOWANIAMI  

DLA PARTNERÓW  
GŁOSUJĄCYCH  
W KATEGORII  

SZEF KANAŁU  
PARTNERSKIEGO  
U PRODUCENTA
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Zwycięzcy i finaliści plebiscytu Vademecum VAR-ów i integratorów 
(zdobywcy największej liczby głosów)*
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PRODUCENT ROZWIĄZAŃ DO PRZECHOWYWANIA 
I OCHRONY DANYCH 
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„Dystrybutor jest jak matka” 
wyniki ankiety CRN Polska

„Oderwanie od rzeczywistości”, „nieintuicyjne strony internetowe”  
i „brak szczegółowych informacji technicznych o produktach” to najbardziej 
zaskakujące zarzuty, jakie kierują resellerzy oraz integratorzy pod adresem 
dystrybutorów. Jednocześnie mają dla nich bardzo klarowną, choć wbrew 

pozorom niełatwą do realizacji receptę na sukces. 
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI

Wydawać by się mogło, że naj-
większe wyzwanie, jakie stoi 
przed dystrybutorami w dru-

giej dekadzie XXI wieku, dotyczy nowych 
modeli biznesowych typu „as a service” 
i związanych z tym inwestycji, a jeśli cho-
dzi o broadlinerów – trudnego rozwoju 
w kierunku dystrybucji z wartością dodaną 
jako sposobu na zwiększenie rentowności. 

Tymczasem, z punktu widzenia resel-
lerów i integratorów, należałoby w pierw-
szej kolejności wrócić do korzeni i zadbać 
o kilka podstawowych zasad biznesu dys-
trybucyjnego, wręcz dekalogu sprzedaży. 
I wcale nie chodzi przede wszystkim o jak 
najniższe ceny, choć dystrybucja produk-
tów konsumenckich w cenach wyższych 
niż u retailerów regularnie podnosi ciś- 
nienie niejednemu czytelnikowi CRN 
Polska. Z drugiej strony wielu z nich pod-
kreśla, że obecnie ceny u poszczególnych 
dostawców są do siebie coraz częściej zbli-
żone, a tym samym tracą na znaczeniu. 
W efekcie element, który był kluczowy 
w latach 90. i na początku tego wieku, teraz 
ustępuje pierwsze miejsce… handlowcom. 

SPRZEDAJĄ LUDZIE,  
NIE SYSTEMY 
Jak się bowiem okazuje, najczęściej wy-
mienianą przez resellerów i integrato-
rów bolączką – w kontekście współpracy 
z dystrybutorami – jest niekompetentny 
handlowiec. Taki, który nie odbiera tele-
fonów i nie oddzwania. A kiedy w koń-
cu uda się do niego dodzwonić, obieca 
coś „na gębę”, ale w razie kłopotów z to-

warem wyprze się wszystkiego. Kiedy 
zaś odpisze na maila, to ze sporym opóź-
nieniem i niekoniecznie z prawdziwymi 
danymi dotyczącymi transakcji czy pro-
duktu. Właściwie jedyna sytuacja, w któ-
rej taki handlowiec biega za resellerem 
i jest wówczas „słodki jak miód” oraz na 
bieżąco dostępny, ma miejsce wtedy, gdy 
zachodzi potrzeba wypchnięcia jakie-
goś niekoniecznie atrakcyjnego towaru 
z magazynu. 

Podsumowując: zespół handlowców, 
którzy rzetelnie podchodzą do swojej 
pracy (odbierają telefony, odpowiadają 
na maile), jednocześnie są etyczni (nie 
naciągają partnerów ani nie obiecują na 
wyrost), a do tego dysponują fachową 
wiedzą o produktach – to najlepsza moż-
liwa inwestycja, która znacząco zwięk-
szy satysfakcję partnerów handlowych, 
zapewni ich lojalność i bardzo szybko 
korzystnie przełoży się na wynik finan-
sowy. Zdaniem czytelników CRN Polska 
to nawet ważniejsze od najlepszych sys-
temów sprzedaży B2B, świetnej logistyki 
i dobrych warunków kredytowych. 

PROSTE „MYKI” 
Resellerzy i integratorzy zwracają uwagę 
na jeszcze jeden, nie tak znowu oczywi-

sty, aspekt funkcjonowania działu han-
dlowego, jakim są godziny pracy. Okazuje 
się, że handlowiec, którzy zaczyna o świ-
cie, aby ośmiogodzinny dzień zakończyć 
o 15:00 czy 16:00 (co jest jak najbardziej 
zrozumiałe na przykład w  przypad-
ku osób z małymi dziećmi), rozmija się 
z ważną potrzebą swoich klientów. Jak 
podkreślają resellerzy i  integratorzy, 
użytkownicy końcowi zwykle zgłasza-
ją zapytania czy składają zamówienia 
raczej w ciągu dnia, do późnego popo-
łudnia czy nawet wczesnego wieczoru. 
A więc wtedy, kiedy niejeden handlo-
wiec u dystrybutora właśnie zbiera się 
do wyjścia i  przestaje odpowiadać na 
maile i telefony. Może się więc okazać, 
że dość prosty „myk” –  jakim byłoby 
obligatoryjne wydłużenie czasu pracy 
działu sprzedaży do 18:00 – mógłby sta-
nowić znaczącą przewagę konkurencyj-
ną. Pozostaje pytanie, jak wpłynęłoby to 
w długim okresie na wydajność pracy 
i samopoczucie handlowców, zwłaszcza 
w  kontekście promowanej od pewne-
go czasu idei work-life balance. Dlatego 
wprowadzenie tego typu zarządzeń po-
winno być starannie przemyślane. 

„KORPO-KŁODY” POD NOGI
Każdy dystrybutor powinien mieć do 
perfekcji opanowane kwestie logistyki 
i związane z tym procedury. To oczywiste, 
zwłaszcza że polski reseller i integrator 
jest niezwykle wymagający – z jednej stro-
ny oczekuje natychmiastowej realizacji 
zamówienia, a z drugiej chciałby mieć 

Dobry zespół handlowców 
to najlepsza możliwa 
inwestycja.
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Resellerzy o swoich oczekiwaniach

Jacek Marynowski, Storage IT 
W kooperacji z dystrybutorem cenię  

sobie relacje interpersonalne. Towar 

można kupić w różnych miejscach, ce-

na jest mniej więcej taka sama. Relacja 

natomiast jest tym, co wyróżnia współ-

pracę. Z osobą po drugiej stronie moż- 

na lepiej wypracować porozumienie,  

niż zaproponuje nawet najlepszy system 

informatyczny B2B. Atutem są również 

programy lojalnościowe czy konkursy 

sprzedażowe, jakkolwiek udział w kon-

kursie jest determinowany jakością 

współpracy, a nie jedynie atrakcyjnością 

premii.

Paulina Rzepczyńska, Veriti
Najbardziej we współpracy z dystry-

butorem cenię sobie terminowość oraz 

poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli zwra-

camy się mailowo z problemem do ulu-

bionego dystrybutora, to zazwyczaj 

odpowiedź otrzymujemy natychmiast, 

co jest ogromnym plusem ze względu 

na liczbę prowadzonych przez nas 

projektów.

Mariusz Trębacz, Prima
Najcenniejszy we współpracy z dystry-

butorem jest kontakt z człowiekiem, nie 

z systemem. Dobry handlowiec czy PM, 

który pomoże znaleźć odpowiednie roz-

wiązanie dla klienta czy pomoże w po-

radzeniu sobie z jakimś problemem, jest 

dla mnie cenniejszy niż trochę niższa 

cena w systemie innego dystrybutora. 

Ważna jest również dostępność i szero-

kość asortymentu, tak by rozwiązanie 

dobrać jak najlepiej do potrzeb klienta. 

Cenię sobie również programy promo-

cyjne, które umożliwiają wygenerowanie 

dodatkowych korzyści już przy niewiel-

kich wolumenach zamówień.

Piotr Piekarczyk, Arkanet
Najbardziej cenię we współpracy z mo-

im ulubionym dystrybutorem możli-

wość dostosowywania się do zmiennych 

warunków podczas realizacji zlecenia 

oraz wysoki poziom komunikacji. Czę-

sto podczas wdrożenia zdarzają się 

nieoczekiwane zwroty akcji, mogące 

rzutować na pogorszenie nastroju 

klienta – dystrybucja jest w stanie szyb-

ko reagować na takie wydarzenia, 

podsuwając korzystne wyjście z zaska-

kujących sytuacji.

Hubert Klimczak, IT Partner
Znaczną przewagę zyskałby dystrybu-

tor oddający do dyspozycji elastyczny 

i dający najszersze możliwości kreator 

ofert. Skoro nadeszły czasy, że z po-

ziomu urządzenia mobilnego możemy 

kilkoma ruchami palca przygotować 

spersonalizowane zdjęcie przypomi-

nające pocztówkę, zakładam, że tech-

nicznie stworzenie kreatora na wzór 

środowisk do tworzenia stron interneto-

wych czy ofert dostępnych później 

na stronach serwisów aukcyjnych nie 

jest problemem. Zawsze jest to elimina-

cja indywidualizowania ofert przedsta-

wianych klientowi z poziomu Worda/ 

/Writera, następnie tworzenia z tego 

PDF-ów, by zawrzeć wszystkie niezbęd-

ne informacje, odpowiednią estetykę 

i indywidualne czcionki, grafiki itp.

Remigiusz Waszkiewicz, PHU Elite
Oczekuję na możliwość zamawiania to-

waru do godzin dogodnych dla klientów 

końcowych, a nie ograniczonych przez 

godziny pracy handlowców, np. do 15:00, 

bo ci kuriozalnie zaczynają swój dzień 

pracy superrano, kiedy zupełnie nie są 

nam potrzebni.

Piotr Wyrwiński, Atapol
Tak się wszyscy zapatrzyli w automa-

tykę XML-ową, że wygląda, jakby na-

prawdę uwierzyli, że wszystko da się 

załatwić formularzami, systemami au-

toresponderów i wirtualnymi doradca-

mi. Tak, wiem, że to generuje skalę, ale 

kompletnie degraduje pojęcie kontak-

tu i powoduje, że każdy dostawca staje 

się kolejnym paczkomatem na drodze 

towarów od producenta do klienta. Je-

śli więc gdzieś się jeszcze znajdzie han-

dlowiec, który potrafi złapać za  

słuchawkę telefonu i porozmawiać 

(nie dukać formułki z przygotowanego 

wcześniej schematu), to chwała jemu 

i jego pracodawcy.

Katarzyna Ossolińska, Xcomp
Cenię umiejętność współpracy przy 

realizacji projektu (zwłaszcza duże-

go), na co składają się: szybkość reak-

cji, wspólne rozwiązywanie problemów 

z producentem, koordynacja dostaw 

w czasie. Dystrybucja jest ważnym 

ogniwem łańcucha sprzedaży, stanowi 

łącznik pomiędzy producentem a han-

dlowcem (firmą, klientem) i to ogniwo 

musi być mocne i niezawodne.

Anna Włodarczyk, Direct Store
Elastyczność i szybkość działania – to 

kluczowe cechy idealnego dystrybutora. 

Najważniejsze jest dla mnie jak najszyb-

sze uzyskanie wyceny na sprzęt, którym 

klient jest zainteresowany. Możliwość 

negocjacji ceny, wiedza techniczna 

czy przedstawienie alternatywnego 

rozwiązania są także istotną wartością 

dodaną. Miło współpracuje się z dystry-

butorami organizującymi eventy i szko-

lenia, w których mogą uczestniczyć 

zarówno moi pracownicy, jak i nasi klien-

ci. Taka współpraca musi opierać się 

również na obopólnym zaufaniu, które 

przejawia się także w korzystnych wa-

runkach kredytowania.

Andrzej Kobus, AMK-Info
Ceny hurtowe, a nie detaliczne. Stabilna 

dostępność produktów w magazynie 

dystrybutora, niekoniecznie krajowym, 

które nie znikają co chwilę ze stanu ma-

gazynowego, bo w przeciwnym razie 

tworzy się niepewność jak na giełdzie. 

Rzetelność informacji o produktach. 

Aktywne rozwijanie form finansowania 

transakcji, np. płatność kartą kredyto-

wą, czy negocjowane warunki kredytu 

kupieckiego 30–90 dni dla działal- 

ności wdrożeniowej, w zależności 

od potrzeb.
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Resellerzy o swoich bolączkach

Jacek Marynowski, Storage IT 
Dla małej firmy, która walczy na rynku 

jakością obsługi, podstawowa bolączka 

to dostępność produktów. Przy coraz 

bardziej rozbudowanym portfolio dys-

trybutorzy wybierają sobie urządzenia, 

które mają w magazynie. Jest to zrozu-

miałe ekonomicznie, natomiast zamó-

wienie produktu z oferty dystrybutora 

często oznacza dostawę nawet powy-

żej deklarowanego terminu. „Umawia-

my się na 2 tygodnie, dostajemy po 

3–4 tygodniach”. Niestety, wiąże się to 

z utratą zaufania klienta, a w szczegól-

nych wypadkach wysokimi kosztami 

kar umownych. Kolejną sprawą jest nie 

zawsze odpowiednia jakość pakowa-

nia sprzętu. Przy rotujących załogach 

dystrybutorzy nie poświęcają uwa-

gi przeszkoleniu, przez co towar może 

ulec mikrouszkodzeniom w transporcie, 

co przekłada się na żywotność sprzętu 

i wyższe koszty obsługi.

 Paulina Rzepczyńska, Veriti
Największą bolączką we współpracy 

z dystrybutorem jest brak informacji 

o dacie dostępności towaru, przez co 

ja również klientowi nie mogę podać ta-

kiej daty. Zdarzają się również pomył-

ki już w samej dostawie towaru, co jest 

niedopuszczalne.

Mariusz Trębacz, Prima 
Największym problemem u większości 

dystrybutorów jest kwestia czasu reak-

cji na problematyczne tematy i kłopot 

z dostępem do kompetentnej osoby. 

Otrzymanie wyceny czy odpowiedzi 

na bardziej precyzyjne pytania doty-

czące produktów trwa często tak dłu-

go, że klient rezygnuje z naszej oferty, 

bo możemy ją przedstawić zbyt późno, 

a załatwianie kwestii serwisowych trwa 

również zbyt długo.

Rafał Glazer, Mainsoft
Największą bolączką jest często zmie-

niająca się kadra, z którą się współpra-

cuje. Burzy to model działania i trzeba 

przecierać niektóre szlaki na nowo. 

Oprócz tego niesłowni handlowcy, któ-

rym trzeba o wszystkim przypominać, 

oraz problemy działów finansowych 

z udzielaniem kredytu.

Michał Witczak, MDM Komputery
Największą bolączką podczas współ-

pracy z dystrybutorami jest to, że część 

z nich ma własne sklepy internetowe, 

w których ceny detaliczne są bardzo 

zbliżone do cen zakupowych klientów 

hurtowych.

Hubert Klimczak, IT Partner 
W branży IT charakterystyczne jest 

to, że zamówienia od klientów do re-

sellerów docierają zwykle „na ostat-

nią chwilę”, co skutkuje dużą presją na 

handlowców w ostatniej godzinie pracy 

każdego dnia roboczego. W mojej opi-

nii, jeśli jeden z liderów na rynku dystry-

bucyjnym zaproponowałby możliwość 

realizacji zamówień godzinę później ani-

żeli konkurencja, mógłby liczyć na suk-

ces finansowy. Dla większości resellerów 

niezauważalnym byłoby rozpoczyna-

nie pracy takiego dystrybutora godzinę 

później niż konkurencja, a z pewnością 

w branży dałoby się zauważyć monopol 

składania zamówień w godzinach mię-

dzy 17 a 18.

Przemysław Porada, ApparIT
Zbyt sztywne zasady programów part-

nerskich i wsparcia dla nowych zaku-

pów dla już zarejestrowanego klienta. 

Wielokrotnie w kontekście współpracy 

z klientami końcowymi jestem proszo-

ny o oferty na rozszerzenia produktów 

już wykorzystywanych przez klienta. 

Brak wsparcia cenowego zbliżonego do 

tego, jakie uzyskuje tzw. pierwszy opie-

kun klienta, skutecznie uniemożliwia 

zaproponowanie klientowi konkurencyj-

nej oferty. Jest to szczególnie uciążli-

we w postępowaniach składających się 

z kilku produktów, np. notebooki wraz 

z dodatkowym oprogramowaniem. Nie 

należy tego mylić z ofertowaniem i uzy-

skiwaniem cen wynikających ze stałej, 

bieżącej współpracy z klientem.

Anna Włodarczyk, Direct Store
Największą bolączką są warunki współ-

pracy, trudności w uzyskaniu większego 

kredytu kupieckiego i wydłużeniu ter-

minów płatności. Faktury są często wy-

stawiane w dniu wysyłki z nieadekwatną 

datą sprzedaży, co skraca termin płat-

ności o jeden lub kilka dni. Kwestią, która 

mnie denerwuje, są częste zmiany opie-

kunów handlowych i brak możliwości 

współpracy z handlowcem, który nam 

najbardziej odpowiada.

Andrzej Kobus, AMK-Info
Bolączką od lat są ceny dla resellerów, 

czyli niemożność wygenerowania godzi-

wej marży (20–30 proc.) na sprzedaży 

laptopa. Rolą resellera jest profesjonal-

ne zachęcenie klienta końcowego do 

zakupu właściwego produktu. Tymcza-

sem w internecie klient końcowy znajdzie 

przynajmniej 15 dostawców amatorów 

z ceną dla end-usera niższą, niż dystry-

butor oferuje resellerowi. W efekcie re-

seller przestaje sprzedawać produkty 

i zmienia działalność na taką, w której 

projektowanie i dostawa rozwiązań zin-

tegrowanych stanowi większość trans-

akcji. Reseller IT zmienia również branżę, 

np. na automatykę przemysłową (albo 

sprzedaż wyposażenia kuchni…). Właśnie 

w ten sposób nasza firma w ciągu kilku 

lat podwoiła roczne zyski, koncentrując 

się na działalności projektowo-wdroże-

niowej przy ponad dwukrotnym ograni-

czeniu sprzedaży produktów IT. Tracą na 

tym dystrybutorzy i producenci IT, któ-

rym profesjonalny sprzedawca nie budu-

je marki, a handel realizowany jest przez 

przypadkowe osoby, które po pewnym 

czasie i tak odchodzą z branży, bo nie 

można uczciwie zarobić. Żaden resel-

ler o zdrowych zmysłach nie będzie zaj-

mował się profesjonalną obsługą klienta 

przy 1–2 proc. marży (a do tego szkolenia 

produktowe, konferencje, autoryzacje 

pochłaniają mnóstwo czasu).
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poczucie, że w razie potrzeby dystrybu-
tor będzie bardzo elastyczny w zakresie 

terminu zapłaty, kredytu kupieckiego, 
nietypowych potrzeb klienta etc. Stąd wy-
nika pewien problem, bo jeśli dystrybutor 
ma być perfekcyjnie działającą logistycz-
ną maszyną handlową, to musi mieć opra-
cowany zbiór procedur, które gwarantują 
niedopuszczenie do chaosu. Jeżeli jednak 
procedury zaczynają być ważniejsze niż 
mniej lub bardziej nietypowe potrzeby re-
sellera i jego klienta, pojawia się zgrzyt we 
wzajemnych relacjach na linii dystrybu-
tor – partner handlowy. 

Jak pisze jeden z  naszych czytelni-
ków: „Największą bolączką jest często 
oderwanie od rzeczywistości. Wszel-
kie relacje dzisiaj muszą być mierzalne. 
Wszystko, co robimy, musi być określone 
w liczbach, coraz mniej w tym wszystkim 
jest efektów jakościowych”. Drugi zwra-
ca uwagę, że „aby kupić towar w akcep-
towalnej cenie, należy przebrnąć przez 
systemy projektów, papierologii, za-
twierdzania cen itp. Musi być w to za-
angażowane wiele osób, co generuje 
koszty”. Kolejny respondent się z tym 
zgadza, używając określenia „procedu-
ry typu korpo-kłody-pod-nogi”. Tego ro-
dzaju uwagi warto potraktować serio, bo 
na przykład wygoda działu finansowe-
go czy controllingu nie może być w fir-
mie handlowej ważniejsza niż potrzeby 
działu handlowego – trzeba to mądrze 
wyważyć. 

Dodatkowe postulaty z  tym związa-
ne dotyczą czasu oczekiwania na orga-
nizowanie dodatkowych zabezpieczeń 
w zakresie finansowania, możliwości ne-
gocjacji kredytu kupieckiego, jak również 
wsparcia przy realizacji większych pro-

jektów, chociażby poprzez przedłużenie 
terminu wzajemnych rozliczeń.

ZDZIWIENIA
Wśród postulatów zgłaszanych przez 
resellerów i integratorów są takie, które 
mogą budzić zdziwienie, np.: „nieprzej-
rzyste interfejsy i nieintuicyjne strony 
internetowe, które wyglądem przypo-
minają strony sprzed 10 lat”. Biorąc pod 
uwagę, że dystrybutorzy rozwiązań IT 
mają być ich ambasadorami, tego rodza-
ju zarzuty nie powinny mieć miejsca. 
Zwłaszcza że – jak słusznie zauważa nasz 
czytelnik – „ma to niezwykle duży wpływ 
na odbiór i chęć z korzystania z zapropo-
nowanych narzędzi”.

Kolejne zdziwienie dotyczy regular-
nie powracających w odpowiedziach na 
naszą ankietę trudności z dotarciem do 
szczegółowych danych technicznych 
produktów. Zresztą nierzadko nie poma-
ga wówczas nawet bezpośrednia proś-
ba do producenta – zdarza się, że polski 
oddział międzynarodowej korporacji 
nie dysponuje najnowszymi katalogami 
produktowymi, co bywa problematycz-
ne zwłaszcza w sytuacji, gdy w portfo-
lio jest wiele podobnych do siebie modeli 
urządzeń, z których każdy ma nieco inną 
specyfikację techniczną, a dodatkowo na 
rynek dość często wypuszczane są kolej-
ne serie. 

Oczywiście nie zabrakło utyskiwań 
na udział dystrybutorów w przetargach 
i  w  sprzedaży bezpośredniej, a  wręcz 
podkradanie klientów własnym partne-
rom handlowym. Tego typu praktyki, nie-
rzadkie w latach 90., w drugiej dekadzie 
XXI wieku powinny być dawno zapo-
mniane. Dziwić może też zarzut dotyczą-

cy polityki cenowej w kontekście łamania 
wcześniejszych obietnic. Jeśli dystrybu-
tor umówił się z resellerem na określone 
kwoty, nie powinien zmieniać raz usta-
lonych warunków, a do takich sytuacji 
– zdaniem naszych czytelników – czasa-
mi dochodzi. 

Na koniec warto przytoczyć wypo-
wiedź jednego z resellerów, która może 
stanowić swoiste motto, a jednocześnie 
wyzwanie dla każdego dystrybutora my-
ślącego o swoim biznesie w kategoriach 
długoterminowych: „Dystrybutor powi-
nien być jak matka – podpowie, co zrobić, 
pomoże w kłopotach, pożyczy pieniądze, 
jak będzie taka potrzeba. Dystrybutor nie 
opuści Cię w razie potrzeby, zadzwoni, jak 
się nie będziesz długo odzywał, lub przy-
jedzie odwiedzić i porozmawia o przy-
szłości lub bieżących sprawach. Takie 
cechy cenię sobie najbardziej”. 

Ankieta została przeprowadzona 
wśród głosujących w  plebiscycie CRN 
Polska w kwietniu i maju br. Zadaliśmy 
im dwa pytania: Co najbardziej cenisz we 
współpracy ze swoim dystrybutorem? 
Jaka jest Twoja największa bolączka we 
współpracy z dystrybutorami? Wybrane 
odpowiedzi stanowią podstawę artyku-
łu i cytujemy je, zachowując oryginalną 
pisownię (z wyjątkiem korekty ortogra-
ficznej). Dwanaście najciekawszych na-
grodziliśmy (szczegóły na str. 2). 

7 grzechów głównych we współpracy 
dystrybutorów z resellerami

1. Zatrudnianie handlowców o niskich kompetencjach sprzedażowych 

2. Duża rotacja w dziale handlowym 

3. Sprzedaż klientom końcowym z pominięciem kanału partnerskiego

4. Brak produktów w magazynie

5. Sprzedaż produktów konsumenckich w cenach wyższych niż u retailerów 

6. Czas realizacji zamówienia dłuższy niż uzgodniony 

7. Brak odpowiedzi na zapytania partnerów (zwłaszcza w razie problemów z realizacją 

zamówienia) lub opóźniony czas reakcji

Dekalog 
dystrybutora 

  1. Łatwość i szybkość kontaktu

  2. Solidność i terminowość obsługi 

zamówień

  3. Rzetelność informacji

  4. Dogodne warunki handlowe

  5. Dostępność towaru w magazynie

  6. Elastyczność w przypadku złożo-

nych projektów

  7. Szybka pomoc dla partnerów  

w razie problemów z realizacją  

zamówień

  8. Klarowne zasady współpracy  

z partnerami

  9. Uproszczone procedury handlowe

10. Empatyczny, fachowy zespół  

handlowy
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Hulajnogi biorą miasto 
szturmem

KIEDY WIDZĘ W WARSZAWIE MROWIE ELEKTRYCZNYCH HULAJNÓG, MAM DWA 
ODCZUCIA. PO PIERWSZE CIEKAWI MNIE KOLEJNA MODA – NOWE TECHNO-
LOGIE SPRAWIŁY, ŻE STARY WYNALAZEK PRZEŻYWA COŚ WIĘCEJ NIŻ DRUGĄ 
MŁODOŚĆ. PO WTÓRE WIDOK LUDZI PĘDZĄCYCH NA SAMOBIEŻNYCH URZĄ-
DZENIACH TROCHĘ MNIE SMUCI. ALE O TYM NA KOŃCU.

Hulajnoga do niedawna kojarzyła się raczej z dziecięcą zabawką. Zaznaczmy, że to 
zabawka o bardzo długiej, ciekawej i nie do końca zbadanej historii. Najstarsze ślady 
prowadzą do XIX wieku i niemieckiego konstruktora Karla Friedricha von Draisa, któ-
ry skonstruował urządzenie przypominające dzisiejszy rowerek biegowy, nazywany 
wtedy maszyną biegową lub welocypedem. Draisine (drezyna) była poprzedniczką za-
równo roweru, jak i hulajnogi. Te ostatnie stały się popularne na początku XX wieku, 
także w Polsce. Zachowało się m.in. piękne zdjęcie piątki zuchów z drewnianymi hu-
lajnogami, którzy uczestniczyli w 1934 r. w pochodzie przez krakowskie Błonia. Z roku 
1936 z kolei pochodzi fotografia, na której amerykańska aktorka siedzi na „hulajnodze 
spalinowej” przypominającej dzisiejszy skuter. A zatem już przed wojną kombinowa-
no, co zrobić, żeby się nie zmęczyć.

Od drugiej połowy 2018 r. obserwujemy w polskich miastach wielki powrót hulaj-
nóg właśnie w wydaniu zaprzeczającym tradycyjnej nazwie. Nikt z wypożyczających 
pojazdy Lime czy Hive nie odpycha się nogą, bo sprzęty mają elektryczny silnik – se-
kret ich wielkiego powodzenia. W metropoliach w ostatnich miesiącach stałym ele-
mentem pejzażu stali się pędzący na tych urządzeniach ludzie, zwykle młodzi. Widać, 
że firmy, które stoją za wypożyczalniami, genialnie trafiły w komunikacyjne potrzeby 
mieszczuchów. 

Ale szybko okazało się, że nikt nie pomyślał o prawnym statusie hulajnóg elektrycz-
nych, zasadniczo różnych od tych zwykłych. Są trochę jak rower lub skuter, ale „Prawo 
o ruchu drogowym” o nich milczy. Zdaniem policjantów po ścieżce rowerowej poru-
szać się nimi nie wolno, ale po ulicy też nie. Pozostaje chodnik, byle z głową – mówią 
stróże prawa. Gdy jednak, czego można się było spodziewać, doszło do kilku potrąceń, 
znowu pojawiły się pytania, co z tymi urządzeniami robić. Resort infrastruktury zapo-
wiedział w końcu nowelizację prawa. 

W jej myśl hulajnogi elektryczne mają zostać uznane za pojazdy takie jak rower. 
Trafią więc na ścieżki rowerowe, a jeśli ścieżki nie będzie, to na ulicę(o ile dozwolona 
prędkość nie przekroczy 30 km/h). W innych przypadkach będzie można, wyjątkowo, 
skorzystać z chodnika. Do tego ma dojść ograniczenie konstrukcyjne do 25 km/h, za-
kaz korzystania przez dzieci do 10 roku życia i wymóg karty rowerowej do 18 urodzin. 
Za surowo? Niekoniecznie – tuż przed napisaniem niniejszego felietonu przeczytałem 
informację o dwóch chłopcach, którzy, jadąc jedną hulajnogą, wjechali na trasę szyb-
kiego ruchu S8 na odcinku przebiegającym przez Warszawę… 

W całej tej sympatycznej i ciekawej sprawie mam jedną pesymistyczną refleksję.  
Ludzie rzucili się na urządzenia, które nie wymagają od nich żadnego wysiłku. Nie 
ukrywam, że gdy widzę „hulajnogowców”, stale przypomina mi się futurystyczny od-
cinek serialu „South Park”, w którym klienci supermarketu są grubi i nie chce im się 
chodzić po sklepie, więc jeżdżą elektrycznymi wózkami. Przesadzam?

Damian Kwiek
szef informacji i komunikacji

portalu CHIP

Karta  
rowerowa czy 
hulajnogowa?
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Świat druku
Sprzedawcy systemów drukujących 

zyskali ostatnio nowy argument 
w rozmowach z klientami. Dotyczy on 
kwestii cyberzagrożeń, których wielu 

użytkowników końcowych w ogóle nie 
bierze pod uwagę w kontekście druku. 

A systemy MPS to „kopalnia” wiedzy 
o firmie, jej pracownikach, dokumentach, 

raportach etc. Dodatkowo nierzadko mogą 
stanowić najsłabsze ogniwo w systemie 
ochronnym firmy. Na szczęście tak być 

nie musi, o czym piszemy w najnowszym 
raporcie „Świat druku”, którego tematyka 

oczywiście wychodzi dalece poza 
zagadnienia związane z cybersecurity. 
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nawet możliwość doprowadzenia do fi-
zycznego uszkodzenia urządzeń – tłu-
maczył @HackerGiraffe w rozmowie 
z serwisem bbc.com.

Specjaliści przyznają, że takie ostrze-
żenia należy traktować serio, ponieważ 
zdalne ataki na sprzęt drukujący mogą 
mieć przykre konsekwencje dla poten-
cjalnych ofiar. Wspomniany haker nie 
dokonał epokowego odkrycia. Wszak 

Cyberprzestępcy atakują rozmaite urządzenia podłączone do sieci. Ostatnio  
na celownik wzięli urządzenia drukujące.

WOJCIECH URBANEK

Pod koniec ubiegłego roku sze-
rokim echem odbiła się histo-
ria hakera działającego pod 

pseudonimem @HackerGiraffe, który 
zaatakował ok. 50 tys. drukarek roz-
sianych po różnych zakątkach globu. 
Dodatkowego smaczku temu przy-
padkowi dodaje fakt, że na długo przed 
atakiem dostępna była aktualizacja 
umożliwiająca załatanie luki w zabez-

pieczeniach. @HackerGiraffe okazał 
się jednak łaskawy dla swoich ofiar, 
gdyż jego działanie ograniczyło się do 
wydrukowania ulotki promującej do-
stępny na YouTubie kanał PewDiePie.

– Próbowałem pokazać, że hacking 
nie jest grą czy zabawą i  może mieć 
poważne konsekwencje w  życiu. Na-
prawdę chcę, żeby ludzie zwracali na to 
uwagę, bo w tego typu atakach istnieje Fo
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Hakerzy 
wkraczają do świata druku
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cyberprzestępcy uderzają we wszystkie 
urządzenia, które łączą się z siecią, w tym 
także drukarki. Jednak większość firm 
wciąż patrzy na tego typu historie z przy-
mrużeniem oka. 

– Znakomita część klientów pomija 
urządzenia drukujące w kontekście bezpie-
czeństwa. Zabezpieczane są budynki, po-
mieszczenia, samochody i komputery, ale 
mało osób zdaje sobie sprawę z konieczności 
ochrony drukarek. Sytuacja się jednak zmie-
nia, dostrzegamy rosnące zainteresowanie 
bezpieczeństwem urządzeń końcowych. Ma-
my też w tym swój udział – mówi Mateusz 
Wasilewski, Category Manager w HP Inc.

Wielu polskich przedsiębiorców wy-
chodzi z założenia, że problem jest mar-
ginalny. Nierzadko porównuje się ataki 
na drukarki do incydentów związanych 
z włamaniami do inteligentnych lodówek 
czy telewizorów. Wprawdzie są realne, ale 
zdarzają się na tyle rzadko, że nie warto 
zaprzątać sobie nimi głowy.

DRUKARKA  
NICZYM KOMPUTER
Nowoczesne urządzenia drukujące ma-
ją własną pamięć, oprogramowanie, dysk 
twardy i funkcjonują w środowisku siecio-
wym. To sprawia, że są narażone na takie 
same ataki jak komputery. Jednak różnica 
polega na tym, że pecety zazwyczaj mają 
należytą ochronę, infrastrukturę druku 
zaś traktuje się po macoszemu.

– Współczesny sprzęt drukujący stanowi 
stosunkowo słabo zabezpieczoną bramę do-
stępową do sieci firmowej, m.in. za sprawą 
konfiguracji zapewniającej dostęp do róż-
nych klas adresowych. Jeśli napastnikowi 
uda się ominąć za-
bezpieczenia, może 
wykorzystać drukar-
kę firmową jako swo-
istą bramkę proxy dla 
innej wirtualnej sieci 
lokalnej. Dzięki temu 
możliwe jest skano-
wanie, analizowanie 
i  atakowanie kom-
puterów firmowych w zupełnie innej klasie  
adresowej – tłumaczy Daniel Suchocki, tre-
ner w Autoryzowanym Centrum Szkole-
niowym Dagmy i biegły sądowy.

Dodaje przy tym, że dotąd nie spotkał 
się z takim przypadkiem w praktyce. Co 
wcale nie oznacza, że nie występują one 
w innych krajach. Niemniej w polskich 
sądach do analizy powłamaniowej naj-
częściej trafią logi świadczące o wykorzy-
staniu do ataków na komputery serwerów. 
Jednak należy mieć na uwadze, że przeję-
ta przez cyberprzestępcę drukarka nie tyl-
ko służy do tzw. eskalacji uprawnień, ale 
również zapewnia dostęp do cennych da-
nych. Haker ma pełny wgląd w dokumen-
ty drukowane nie tylko przez szeregowych 
pracowników, ale i zarząd. Według firmy 
analitycznej Quocirca 11 proc. incyden-
tów związanych z naruszeniem bezpie-
czeństwa, jakie zostały zgłoszone przez 
przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego ro-
ku, wiązało się ze środowiskiem druku. Aż 
59 proc. z nich doprowadziło do utraty da-
nych, co średnio kosztowało poszkodowa-
nego przedsiębiorcę 398 tys. dol. Nie mniej 
ciekawe dane przynoszą wyniki badań 
„Cost of a Data Breach Study” przeprowa-
dzonych przez Ponemon Institute. Agen-
cja badawcza wzięła pod lupę 500 firm, 

które doświadczyły ataku na infrastruktu-
rę druku. Średni czas wykrycia incydentu 
wyniósł 197 dni, natomiast na opanowanie 
zagrożenia firmy potrzebowały aż 69 dni.

STRACH I EDUKACJA
Chociaż analitycy przedstawiają mocne 
argumenty przemawiające za celowością 
zastosowania mechanizmów ochronnych 
w systemach druku, przedsiębiorców zwy-
kle to nie przekonuje. Jak wynika z danych 
IDC InfoBrief, 37 proc. przedsiębiorstw 
uważa, że ataki na infrastrukturę druku 
występują bardzo rzadko i nie warto po-

dejmować specjal-
nych działań w celu 
jej zabezpieczenia. 
To istotna informa-
cja zarówno dla do-
stawców urządzeń, 
jak i hakerów. Nie-
wykluczone, że ci 
ostatni – zachęceni 
beztroską użytkow-

ników – zaczną coraz częściej wykorzysty-
wać tę furtkę do ataków na firmową sieć.

Producenci sprzętu zdają sobie z  te-
go sprawę i podchodzą do tematu bezpie-
czeństwa druku z powagą. Najważniejsi 
dostawcy oferują wszechstronne portfo-
lio rozwiązań, w tym wbudowane funkcje 
zabezpieczeń sprzętowych, a także opro-
gramowanie do kontroli dostępu. W  ra-
zie potrzeby wchodzą też w różne alianse. 
Przykładowo Canon współpracuje ze zna-
nym dostawcą antywirusów, natomiast Bro-
ther z Y Softem – niezależnym dostawcą 
oprogramowania łączącego funkcje zarzą-
dzania i ochrony środowiska druku. Swoją 
drogą ważną rolę w tym segmencie rynku 
odgrywają także: Nuance, EveryonePrint, 
Papercut, Pharos, Print Audit oraz Ringdale.

Oczywiście w przypadku software’u nie-
zwykle ważne jest dbanie o systematycz-
ne aktualizacje, co eliminuje ewentualne 
zagrożenia, a przynajmniej minimalizu-
je ryzyko ich wystąpienia. O ile dostawcy 
oprogramowania wywiązują się należycie 
z tego zadania, o tyle użytkownicy często 
zawodzą. Typowym przykładem jest oma-
wiany już casus @HackerGiraffe. 

– Trzeba mieć na uwadze, że za około 
95 proc. wycieków danych odpowiada czyn-
nik ludzki, a nie luki w oprogramowaniu 

Znakomita część klientów 
pomija urządzenia 
drukujące w kontekście 
bezpieczeństwa.
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czy wektorowa penetracja systemów – pod-
kreśla Krzysztof Janiec, MPS Sales Specia-
list w Epsonie.

Producenci nie stoją z założonymi rę-
kami, lecz podejmują rozmaite akcje edu- 
kacyjne, w których tłumaczą przedsiębior-
com, dlaczego i w jaki sposób zabezpie-
czać sprzęt drukujący. Dzięki temu, mimo 
wszystko, świadomość klientów na temat 
opisywanego zjawiska powoli rośnie. Nie-
mniej trudno do końca ocenić, w  jakim 
stopniu jest to pokłosie działań dostawców, 
a w jakim strach przed drakońskimi karami 
za nieprzestrzeganie unijnych regulacji do-
tyczących ochrony danych osobowych. To 
zapewne wpływ obu tych zjawisk. 

– Czasami zostawiony na urządzeniu wy-
druk może poważnie uszczuplić budżet fir-
my. Od maja ubiegłego roku taki dokument 
może kosztować firmę tyle, co wyciek danych, 
bo nawet 20 mln euro lub 4 proc. rocznego  
obrotu. Dlatego proces drukowania i dostęp 
do urządzeń powinny być kontrolowane  
i poprzedzone uwierzytelnianiem, a dyski 
i dokumenty dodatkowo zabezpieczone ha-

słami – doradza Marta Kudła, IT Services 
Portfolio Manager w Konica Minolta.

POPYT NA BEZPIECZNE 
DRUKARKI
Rodzimi przedsiębiorcy, wybierając urzą-
dzenia drukujące, kierują się ich ceną, kosz-
tami eksploatacji oraz wydajnością. Tylko 
nieliczni pytają o poziom ich zabezpieczeń. 
Niemniej takie zapytania mogą pojawiać się 
coraz częściej. Jak wynika z ubiegłoroczne-
go badania IDC InfoBrief, aż 66 proc. firm 
przyznało, że funkcje ochronne mają istot-
ny wpływ na zakup urządzenia. Wpraw-
dzie tego rodzaju deklaracje nie zawsze idą 
w parze z konkretnymi czynami, pokazują 
jednak pewien trend. 

Do wyraźnej poprawy bezpieczeństwa 
druku powinny przyczynić się nowe mo-
dele sprzedaży, takie jak MSP. Firmy ocze-
kują, że usługodawcy nie tylko zapewnią 
profesjonalne zarządzanie drukiem, ale 
także należycie zadbają o dane. Zaistniała 
sytuacja stwarza dodatkowe możliwości 

dla integratorów, gdyż opracowanie sys-
temu zapewniającego bezpieczny obieg 
dokumentów wymaga stworzenia odpo-
wiedniej koncepcji. Nie ma bowiem uni-
wersalnego rozwiązania, które sprawdzi 
się w każdej firmie. 

– Integratorzy odpowiadają za funkcjo-
nalność i bezpieczeństwo połączonych sys-
temów i urządzeń pochodzących od różnych 
dostawców, tworzących określone środowi-
sko. Jeśli pojawia się potrzeba wdrożenia 
specjalnego rozwiązania ochronnego, to in-
tegrator zyskuje dodatkowe źródło przycho-
dów – wyjaśnia Krzysztof Janiec.

Mądry Chief Security Officer kieruje się 
mottem: „Każda organizacja jest tak silna 
jak jej najsłabsze ogniwo”. A rosnąca licz-
ba zagrożeń sprawia, że osoby odpowiada-
jące za cyberochronę muszą się mierzyć 
z nowymi wyzwaniami. Najlepszym przy-
kładem jest rynek urządzeń drukujących. 
Nowe systemy wielofunkcyjne stają się co-
raz bardziej inteligentne, ale tym samym 
podatne na ataki DDoS i otwierają furtkę 
do korporacyjnej sieci.

PIOTR MAKOWSKI  W przypadku ataków na firmowe urządzenia drukujące ani liczba, 

ani częstotliwość prób włamania nie jest kluczowa. Natomiast należy zwrócić uwagę na po-

tencjał zagrożeń i skalę strat. Choć świadomość firm w zakresie bezpieczeństwa druku stale 

rośnie – także dzięki unijnym oraz rządowym regulacjom – urządzenia wielofunkcyjne wciąż 

nie są traktowane jako równoprawny element firmowej infrastruktury IoT. Tym, 

co nas cieszy, są wyniki badań Canon Office Insights, przeprowadzonych w 2017 r. na grupie 

ponad 2,5 tys. pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w europejskich przedsię-

biorstwach. Aż 80 proc. z nich przyznało, że zamierza w najbliższym czasie usprawnić we-

wnętrzną politykę obiegu dokumentów pod kątem bezpieczeństwa.

KRZYSZTOF JANIEC  Jako dostawca systemów druku obsługujemy naturalnie wszelkie 

zapytania użytkowników dotyczące sprzętu, w tym z zakresu bezpieczeństwa. Nie zaob-

serwowaliśmy w ostatnich trzech latach widocznego wzrostu liczby reklamacji związa-

nych z atakami przez urządzenia drukujące marki Epson, choć zauważamy, że kwestie 

zabezpieczeń coraz częściej pojawiają się podczas wyboru sprzętu przez klientów. To bar-

dzo pozytywny symptom, świadczący o rosnącej świadomości użytkowników końcowych.

PIOTR BACA  Resellerzy powinni pomagać klientom w doborze odpowiednich rozwiązań, 

adekwatnych do posiadanej przez nich infrastruktury. Nasi partnerzy mają szansę wska-

zać słabe punkty i luki w systemie bezpieczeństwa druku oraz zaoferować rozwiązanie za-

pobiegające potencjalnemu wyciekowi danych. Strategia ochrony urządzeń drukujących 

zależy w dużym stopniu od profilu klienta. Zupełnie inne potrzeby w tym zakresie będzie 

miała mała firma, a inne wielka korporacja. Nasza rola polega na dostarczeniu szerokiego 

wachlarza produktów. Dzięki temu partner może zaproponować klientowi odpowiednie 

rozwiązanie, dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Piotr Makowski, 
Business Product 
Development 
Manager w dziale 
Document 
Solutions, Canon

Piotr Baca, 
Country Manager, 
Brother

Krzysztof Janiec, 
MPS Sales 

Specialist, Epson

Zdaniem specjalisty
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Krajobraz druku w 2019: 
usługi MPS, bezpieczeństwo  

i ekologia

Ich kluczową zaletą jest automatyza-
cja zadań związanych z wydrukiem, 
skanowaniem i archiwizacją doku-

mentów, podwyższenie współczynnika 
efektywności oraz uszczelnienie syste-
mu bezpieczeństwa. Odpowiedzią na te 
potrzeby są drukarki z serii Epson Work-
Force Pro, które dzięki udostępnianym 
narzędziom umożliwiają m.in. bardzo 
szybką integrację z istniejącą infrastruk-
turą lub budowę od podstaw zupełnie 
nowej. Podobnie jak inne produkty ja-
pońskiej marki, zaprojektowano je z naci-
skiem na ekologię, co – poza atutami CSR 
– bezpośrednio przekłada się na niskie 
TCO floty i zapewnia wymierne oszczęd-
ności w skali roku.

Usługi MPS wyznaczają 
kierunek rozwoju
Zmiana paradygmatu na rynku rozwią-
zań z zakresu druku dotyczy głównie ich 
środowiska. Dotychczas kluczowe by-
ło generowanie dokumentów i ich obieg 
(mowa zarówno o tych cyfrowych, jak  
i analogowych). Natomiast obecnie sam 
nośnik jest kwestią drugorzędną, a na 
pierwszy plan wysuwa się sprawne za-
rządzanie i wykorzystywanie zawartych 
w dokumentach informacji, jako główny 
czynnik efektywnego biznesu. Co ważne, 
do sprawnego działania niezbędna jest 
maksymalna automatyzacja procesów, 
jednak z opcją ich rozwoju i „uczenia się” 

W dzisiejszych czasach klienci biznesowi – obok prostej specyfikacji technicznej  
oraz ceny końcowej urządzeń – coraz większą wagę przywiązują  

do komplementarności rozwiązań. Istotne są szczególnie zintegrowane usługi 
umożliwiające stworzenie zarządzanego systemu obiegu informacji.

 w miarę rozwoju firmy. Przykładowo do 
przedsiębiorstwa wpływa faktura kosz-
towa, która po zeskanowaniu i rozpozna-
niu rodzaju dokumentu jest natychmiast 
kierowana do jednostki zajmującej się 
rozliczeniami w celu zaksięgowania,  
a efektem końcowym tego procesu jest 
terminowe zrealizowanie płatności.

Jak to się dzieje?
Podstawą tak zaawansowanego systemu 
obiegu informacji są urządzenia wielo-
funkcyjne, które umożliwiają realizację 
wyżej opisanego scenariusza w autono-
miczny sposób, bez ingerencji pracowni-
ka. Z poziomu samego sprzętu możliwe 
jest np. rozpoznawanie klasy dokumen-
tu, weryfikacja i jego dalsza dystrybucja 
zgodnie z wcześniej zaprogramowanymi 
regułami. Na tym jednak nie koniec – do 
integracji urządzeń w ramach floty wyko-
rzystywane są usługi zarządzania druku 

(MPS), które zapewniają centralne kon-
trolowanie eksploatacji sprzętu w taki 
sposób, by minimalizować czas ewentu-
alnych przestojów w pracy.

Skanowanie: kluczowy  
element procesu,  
nie zadanie sekretarskie
Dzięki zintegrowanej obsłudze LDAP 
przez aplikacje Epson Scan, takie jak Do-
cument Capture Pro, możliwa jest bły-
skawiczna dystrybucja dokumentów 
wewnątrz firmy. Odbywa się to bezpo-
średnio z płyty skanera na adres mailowy 
czy skonfigurowany zasób w chmurze 
(systemy Epson obsługują zarówno te 
wewnętrzne, firmowe, jak i otwarte,  
w rodzaju Google Drive czy OneDrive)  
z pominięciem etapu kopiowania na dysk 
i ręcznej wysyłki. Wysyłka dokumentów 
może odbywać się na adresy przypisa-
ne np. do określonych ich kategorii, co  
w efekcie umożliwia łatwą w obsłudze 
archiwizację i pełną integrację środowi-
ska zarówno dokumentów cyfrowych, jak  
i papierowych. 

Przede wszystkim 
bezpieczeństwo
Wśród przedsiębiorców z roku na rok co-
raz bardziej rośnie świadomość potrze-
by uszczelniania systemów, by uchronić 
się przed ewentualnymi wyciekami po-
ufnych informacji. Epson, zdając sobie 
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sprawę z powagi sytuacji, od wielu lat do-
starcza swoje urządzenia z narzędzia-
mi, które już na poziomie sprzętowym  
– w postaci np. modułów autoryzacyjnych 
– zapewniają odpowiednie zabezpiecze-
nie systemu obiegu informacji. Co więcej, 
administratorzy otrzymują również pełen 
zestaw rozwiązań software’owych, które 
umożliwiają zarządzenie flotą (także skła-
dającą się z urządzeń innych producentów) 
w taki sposób, żeby minimalizować ryzyko 
zarówno wycieku informacji, jak i kosztow-
nego przestoju sprzętu.

Autorskie aplikacje: 
efektywność i 100 proc. 
kompatybilności
Przykładem takiej aplikacji jest Epson 
Print Admin, czyli efektywne i wygodne 
w obsłudze, działające na serwerze narzę-
dzie do zarządzania i monitorowania zadań 
związanych z wydrukiem i skanowaniem. 
Rozwiązanie to zapewnia precyzyjne zde-
finiowanie grup użytkowników oraz ich 

dostępu do zasobów. Dzięki temu, by mini-
malizować ryzyko intencjonalnego wycie-
ku danych, administrator może dokładnie 
określić, komu i co wolno drukować, ska-
nować etc. Doskonałym uzupełnieniem 
systemu bezpieczeństwa jest również  
Epson Net Authentication Print – umożli-
wia bowiem wprowadzanie dodatkowych 
zabezpieczeń przez uwierzytelnianie użyt-
kowników za pomocą kart magnetycznych 
lub kodów PIN, a także dzięki ogranicze-
niu IP serwera wydruku Epson. W rezulta-
cie firma zyskuje pełną kontrolę nad tym, 
kto może korzystać z drukarki, a kto nie. Za 
pomocą Epson Net Authentication Print 
ogranicza się też użytkownikom dostęp do 
określonych dokumentów.

Drukuj więcej, płać mniej
Od ponad dekady Epson stawia na rozwój 
autorskiej technologii druku piezoelek-
trycznego – w uproszczeniu jest to proces 
precyzyjnego „wystrzeliwania” atramen-
tu, jednak bez konieczności jego podgrze-

wania. Dlatego w przypadku korzystania  
z atramentowych drukarek Epson przedsię-
biorstwo jest w stanie zaoszczędzić nawet 
do 96 proc. na rachunkach za prąd zuży-
wany podczas eksploatacji sprzętu dru-
kującego. Atramentowe urządzenia firmy 
Epson, w przeciwieństwie do drukarek la-
serowych, pozbawione są podzespołów 
wymagających częstej wymiany, takich jak 
bębny, grzałki i tonery. Dzięki uproszczonej 
budowie oraz obecności pojemnych zasob-
ników na tusz korzystanie z nich ogranicza 
się do uzupełniania atramentu oraz papie-
ru. Warto wspomnieć, że używane w rodzi-
nie WorkForce Pro tusze DURABrite Ultra  
i DURABrite gwarantują bardzo wysoką 
wydajność, co przekłada się na niski koszt 
druku w przeliczeniu na jedną stronę.

Biznes na odsiecz  
środowisku
Ekologiczność na każdym etapie życia 
jest od lat wyróżnikiem wszystkich urzą-
dzeń japońskiego producenta – mode-

KRZYSZTOF JANIEC
MPS Specialist, Epson

MPS? Jesteśmy 
przygotowani!
Sprzedaż kontraktowa ma coraz więk-
sze udziały w rynku. Są nią zainte-
resowani m.in. klienci, którzy przez 
lata korzystali z tak zwanej umowy 
serwisowej. W rozmowach o MPS-ie  

z odbiorcami końcowymi pojawia się 
wątek ceny za klik oraz TCO. Epson 
umożliwia zbudowanie przewagi nad 
konkurencyjną technologią laserową, 
biorąc pod uwagę oba te aspekty. Sku-
tecznie obniżamy koszty poszczegól-
nych elementów samego rozwiązania 
MPS-owego, serwisu, logistyki i ma-
gazynowania oraz gwarancji. Dzięki 
temu partnerzy mogą zaproponować 
klientowi atrakcyjną cenę kliku lub też 
podnieść własną marżę. Jeśli zaś chodzi  
o TCO, to odbiorcy coraz częściej biorą 
ten współczynnik pod uwagę. W rezul-
tacie pojawia się też przestrzeń do tego, 
aby przedstawić im ekologiczne cechy 
naszych rozwiązań druku. 

Wspieramy partnerów handlowo, 
jesteśmy gotowi pomóc w przedsta-
wieniu klientowi końcowemu samej 
usługi, następnie w przygotowaniu 
oferty, doborze odpowiednich urzą-
dzeń, a także dokładamy starań, aby 
dla danego projektu uzyskać możliwie 
najlepsze ceny u naszych regionalnych 
zwierzchników. W ramach wsparcia 
technicznego organizujemy szkole-

nia produktowe z zakresu technologii 
i narzędzi. Pomagamy też w przygo-
towaniu specyfikacji dopasowanej do 
projektu, biorąc pod uwagę względy 
techniczne, finansowe i inne. Partne-
rzy wraz z klientami mogą odwiedzać 
nasz warszawski showroom. Jesteśmy 
także obecni na rozmaitych eventach 
branżowych. Sami je również orga-
nizujemy. To zawsze dobra okazja do 
zaproszenia klientów i uzyskania in-
formacji o naszej ofercie MPS. 

Na życzenie w siedzibach odbior-
ców wykonujemy instalacje proof of 
concept. Odbiorcy biznesowi często 
chcą bowiem przetestować urządzenie, 
zanim przystąpią do dalszych rozmów. 
Dysponujemy flotą odpowiednich ma-
szyn, możemy je przygotować według 
wymagań kontrahenta i wdrożyć z po-
mocą naszych specjalistów. Pracuje-
my więc nad tym, aby Epson był przez 
partnerów brany pod uwagę jako pro-
ducent pierwszego wyboru, z którym 
można bezpiecznie budować usługi  
w zakresie druku biurowego u klien-
tów biznesowych.
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le urządzeń firmy Epson projektowane 
są z myślą o jak najmniejszej ingerencji  
w środowisko. Oprócz znacznie mniejsze-
go zapotrzebowania na energię elektryczną, 
w porównaniu z drukarkami laserowymi, 
rozwiązania Epson przez cały swój cykl ży-
cia generują aż o 94 proc. mniej odpadów 
(wg niezależnego ośrodka badań BLI). Co 
więcej, są także znacznie bardziej przyjaz- 
ne dla zdrowia korzystających z nich osób, 

ponieważ w trakcie drukowania nie emitu-
ją szkodliwego ozonu ani odkładających się  
w organizmie nanocząsteczek tonera.

Druk piezoelektryczny 
gwarantem jakości
Wspomniana metoda druku piezoelek-
trycznego zapewnia precyzyjniejszą 
kontrolę wydruku niż w przypadku tra-
dycyjnych rozwiązań. Ponadto zmien-
na wielkość kropli tuszu, która wynosi do  
3 pikolitrów, umożliwia osiągnięcie po-
tencjalnie najwyższej rozdzielczości. Nie 
mniejsze znaczenie dla jakości mają rów-
nież same tusze – najnowsza generacja 
atramentu DURABrite Ultra i DURABrite 
gwarantuje doskonałą reprodukcję kolorów 
oraz odporność na wodę, promieniowanie 
UV i ścieranie. Warto także zaznaczyć, że 
dzięki tuszom Epsona wydruki znacznie le-
piej znoszą upływ czasu, zachowując naj-
wyższe parametry przez wiele lat. Oznacza 
to, że jest to idealne rozwiązanie do archiwi-
zowania wszelkich dokumentów.

Intuicyjna obsługa
W urządzeniach marki Epson priory-
tetowo potraktowano prostotę obsługi. 
Szczególnie widać to w przypadku bizne-
sowej linii WorkForce Pro – należące do 
niej modele, takie jak np. Epson Work-
Force Pro WF-C5790DWF, mają duży  
i czytelny wyświetlacz. Z kolei nieskom-
plikowany interfejs umożliwia wykonywa-
nie zaawansowanych zadań związanych  
z wydrukiem osobom bez specjalistycznej 
wiedzy. W wyposażeniu znalazł się także 
moduł NFC oraz łączność bezprzewodowa, 
co sprawia, że dokumenty można druko-
wać bezpośrednio z tabletów i smartfonów.  
Co więcej, każda z osób pracujących  
w firmie zlokalizowanej na kilku piętrach  
z pewnością doceni możliwości druku po-
dążającego, który zapewnia jej korzystanie 
z najbliższej drukarki w ramach sieci, a nie 
– jak było w przeszłości – przypisanej tylko 
do jednego działu czy piętra.

MAREK ZBARACHEWICZ
Senior Sales Manager, Epson

Corporate Social 
Responsibility...
...to podejście do biznesu, na które 
decyduje się obecnie wiele przedsię-
biorstw. Ważny jest w nim aspekt eko-
nomiczny – nastawienie na zysk, ale 
zysk nie za wszelką cenę. Czyli bez 

niezahamowanego drenażu zasobów 
naturalnych, z szacunkiem dla pracow-
ników własnych oraz klientów. Z CSR 
wiąże się pojęcie „zero waste”: myślenie  
o rzeczach, których na co dzień uży-
wamy, w dłuższej perspektywie. Na 
przykład: zamiast pić wodę z plasti-
kowej, jednorazowej butelki, kupuje-
my przenośny kubek i go napełniamy.  
Epson działa w duchu CSR i „zero wa-
ste”, odcinając się od tradycyjnego mo-
delu produkcji, w którym działa jeszcze 
większość producentów. My dążymy 
do gospodarki w obiegu zamkniętym. 
Nasze urządzenia produkujemy ze zre-
generowanych materiałów. Zobowią-
zaliśmy się wewnętrznie, że do 2050r. 
ograniczymy emisję CO2 o 90 proc.,  
a także produkcję odpadów.

Przykładem biurowa maszyna do 
recyklingu papieru, przetwarzają-
ca w suchym procesie do 14 tys. stron 
dziennie. Z CSR są zgodne także na-
sze biznesowe urządzenia drukujące  
w technologii atramentowej, ze wzglę-
du na dużej pojemności worki z mate-
riałami eksploatacyjnymi, co ogranicza 

do minimum odpady. Dodatkowo wor-
ki te podlegają recyklingowi – stworzy-
liśmy w tym celu specjalny program.  
Z pracą naszych atramentowych ma-
szyn wiąże się bardzo niskie zuży-
cie energii. Dużego polskiego klienta,  
z którym rozmawialiśmy o kilku ty-
siącach urządzeń, zapytałem o aspek-
ty związane z ochroną środowiska. 
Stwierdził, że są mu bliskie, a organi-
zacja ma nawet szefa CSR. Zaczęliśmy 
liczyć zużycie prądu dla takiego wo-
lumenu maszyn. Okazało się, że firma 
może zaoszczędzić w trakcie cztero-
letniego kontraktu 1 mln zł na energii. 
Wcześniej klient nie pomyślał o tym pa-
rametrze. Skojarzył go i docenił, kiedy 
rozmowa zeszła na tematy związane  
z ekologią.

Warto więc zastanowić się, jak wyko-
rzystać przewagi druku atramentowego 
i urządzeń Epsona również w kontekście 
argumentów ekologicznych. One będą 
coraz częściej przemawiać do przed-
siębiorstw. Pozwolą zapomnieć o cenie 
jednostkowego urządzenia jako podsta-
wowym parametrze zakupowym. 
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Druk dla klienta biznesowego:  
moment zmiany

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw i instytucji często zaczyna się  
w ich biurowej części, co ma przełożenie na rynek druku.

KAROLINA MARSZAŁEK

Ponad połowa czytelników portalu 
CRN.pl uważa, że rynek biznesowe-

go sprzętu drukującego już teraz staje się 
coraz bardziej rynkiem systemów obiegu 
dokumentów. Ponad 40 proc. responden-
tów jest natomiast zdania, że realizacja 
takiego scenariusza to dopiero kwestia 
nieodległej przyszłości.

Działania producentów biurowych 
rozwiązań drukujących wskazują, że 
choć oba kierunki rozwoju –  cyfrowy 
i papierowy – są dla nich ważne, to cią-
gle wiele jest do zrobienia w dziedzinie 
samego druku. Przykładowo producenci 
kojarzeni dotychczas ze sprzedażą trans-
akcyjną, wkładają obecnie bardzo dużo 
wysiłku, aby zaistnieć wraz ze swoimi 
partnerami w sferze usług związanych 
z firmowymi wydrukami. Ci natomiast, 
którzy od dawna są mocno osadzeni na 
rynku usług, starają się rozszerzyć swój 
zasięg, biorąc na celownik mniejszych 
partnerów i mniejszych klientów koń-
cowych.

Jednocześnie wielu integratorów 
przyznaje, że mimo rozwoju oferty MPS-
-owej bardzo wielu odbiorców bizneso-
wych jest zainteresowanych po prostu 

Materiał przygotowano na podstawie  
dwóch ankiet zamieszczonych na CRN.pl, 

w których wzięło udział 30 czytelników.

Źródło: CRN Polska, czerwiec 2019

CZY OBECNE DZIAŁANIA 
PRODUCENTÓW Z RYNKU 

DRUKU BIUROWEGO POMAGAJĄ 
RESELLEROM, KTÓRZY CHCĄ 

ROZWINĄĆ USŁUGI  
W TYM OBSZARZE?

Nie, ogólnie rzecz biorąc

Tak, ale tylko w przypadku 
niektórych producentów

Jeszcze za wcześnie, aby to oceniać

zakupem drukarek lub urządzeń wielo-
funkcyjnych. Z kolei przedsiębiorstwa 
IT, które postawiły na procesy związane 
z szeroko zakrojoną digitalizacją doku-
mentów w firmach i instytucjach, z jed-
nej strony pokonują z niemałym trudem 
uprzedzenia klientów końcowych, któ-
rzy nie mają jeszcze doświadczenia na 
tym polu, a z drugiej starają się spełnić 
wysokie wymagania klientów bizneso-
wych, którzy cyfryzację już doceniają.

Wygląda więc na to, że rynek znalazł 
się w  miejscu, w  którym integratorzy 
– szczególnie ci zamierzający rozwijać 
usługi (czy to związane z tradycyjnym, 
czy cyfrowym dokumentem) – potrze-
bują realnego wsparcia ze strony produ-
centów działających w obszarze druku 
biurowego. Wydaje się też, że adresaci 
tych oczekiwań podejmują coraz to nowe 
działania, aby ich kanał sprzedaży takie 
wsparcie dostał. Wskazują na to komuni-
katy, jakimi dzielą się od jakiegoś czasu 
podczas spotkań z  partnerami. Tym-
czasem – jak wynika z rezultatów innej 
czerwcowej ankiety CRN.pl – integrato-
rzy są ciągle do tych wysiłków nastawieni 
sceptycznie (patrz wykres).

Ankieta CRN.pl

47%

23%

30%
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Świat druku

Ani miniony, ani bieżący rok nie przyniosły rewolucji na rynku druku biurowego. 
Na tę zanosiło się jeszcze trzy lata temu, kiedy gorący stał się temat biura
 bez papieru. Tymczasem zmiany, choć następują, to w tempie ewolucji.

KAROLINA MARSZAŁEK Fo
t. 
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Rynek  
druku  

biurowego:
wartość  
dodana  

i cyfryzacja 
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Stosunkowo szybko rośnie świado-
mość klientów biznesowych od-
nośnie do roli floty drukującej 

w organizacji. Towarzyszy temu chęć do 
jej optymalizacji pod względem funk-
cji, szeroko pojętego bezpieczeństwa 
i  kosztów utrzymania, a  także coraz 
większe zainteresowanie eliminacją pa-
pieru wszędzie tam, gdzie można z nie-
go zrezygnować. Nie znaczy to jednak, 
że w biznesie drukarkowym panuje sen-
na atmosfera. Dojrzałość i  nasycenie 
tego rynku powoduje, że producenci co-
raz częściej „spotykają się” w segmencie 
MŚP, gdzie ciągle jest dużo do zrobienia, 
zarówno jeśli chodzi o zwykłą sprzedaż 
urządzeń drukujących, jak i usług. 

Właśnie rozwój tych drugich nada-
je obecnie rynkowi druku firmowe-
go największą dynamikę. Nowoczesne 
maszyny drukujące i oprogramowanie 
z  jednej strony mają usprawniać procesy 
związane z ciągle popularnym drukiem 
tradycyjnym i zarządzania nim, z dru-
giej pomagać przedsiębiorcom w pro-
cesie digitalizacji. Branie pod uwagę  
– we współpracy z klientami końcowy-
mi – obu aspektów istnienia floty druku-
jącej w biurach jest konieczne, aby dalej 
rozwijać się w  tym biznesie. Zwłasz-
cza że minionego roku na rynku druku  
nie można określić jako szczególnie 
przełomowego.

– Obserwowaliśmy kontynuację tren-
dów znanych z poprzedniego okresu. Stan 
rynku też specjalnie się nie zmienił. Mam 
tu na myśli przede wszystkim nasyce-
nie i dojrzałość rynku druku biznesowe-
go, który charakteryzuje podział między 
czołownych graczy. Wszyscy dostawcy 
skupiali się głównie na utrzymaniu po-
siadanego portfolio odbiorców oraz na 
wzbogacaniu oferty o dodatkowe elemen-
ty – mówi Krzysztof Janiec, MPS Sales 
Specialist w Epsonie. 

Według niego w tym kontekście bar-
dziej niż same urządzenia sprawdzały 
się usługi związane z drukowaniem, ta-
kie jak pakiety serwisu, utrzymania czy 
kompleksowe usługi MPS, umożliwiają-
ce – poza generowaniem dodatkowych 
przychodów – zaspokajanie szeroko ro-
zumianych potrzeb klientów, a  dzięki 
temu nawiązywanie i pogłębianie rela-
cji z nimi. 

RELACJE RÓWNIE WAŻNE  
JAK SPRZEDAŻ
Nawiązywanie i pogłębianie relacji sta-
je się coraz istotniejszym elementem 
współpracy integratora z odbiorcą biz-
nesowym w zakresie druku biurowego. 
Wiąże się z koniecznością zaoferowania 
wartości dodanej oraz sprzedaży coraz 
bardziej zaawansowanych usług outsour-
cingu. Nawet firmy integratorskie, które 
mają w tym duże do-
świadczenie, twier-
dzą, że ciągle są 
klienci zaintereso-
wani po prostu kup-
nem pudełka. Tych 
jednak właśnie wy-
jątkowo łatwo jest 
stracić, chociaż-
by dlatego, że bardzo mocno rozwija się 
sprzedaż internetowa i retailowa. 

– W obliczu wojny cenowej, która ma 
tam miejsce, sama sprzedaż pudełka sta-
je się zbyt ryzykowna, nawet jeśli do tej  
pory klient powracał po nie do tej samej 
firmy. Zadbanie o to, by w oczach odbior-
cy końcowego zyskać miano specjalisty 
od druku, ale również od bezpieczeństwa 
czy od automatyzacji zadań biurowych, 
powoduje zabezpieczenie biznesu i marż 

– przekonuje Piotr Baca, Country Mana-
ger Brothera. 

Nie dziwi zatem, że producenci coraz 
częściej oferują parterom kanałowym 
„usługi w pudełku”. Przy czym nie są ni-
mi raczej zainteresowane duże przed-
siębiorstwa integratorskie, nastawione 
na maksymalizację marży i dysponujące 
mocno rozwiniętym zapleczem specja-
listów z różnych dziedzin, dzięki czemu 

są w  stanie podej-
mować pewne ry-
zyko finansowe, 
realizując niełatwe 
projekty u  dużych 
klientów. Takie fir-
my IT stoją na sta-
nowisku, że im 
więcej samodziel-

ności mają w kreowaniu i świadczeniu 
usługi oraz wartości dodanej u klienta, 
tym lepiej. 

„Usługi w  pudełku” otwierają za to 
drzwi do rozszerzenia działalności mniej-
szym firmom partnerskim. Jak można 
usłyszeć od producentów, transformu-
jąc swój biznes, czasem lepiej odpuścić 
i zarobić mniej, skupiając się na tym, aby 
przyzwyczaić klientów do nowego spo-
sobu współpracy i docenienia tego, co 

Coraz częściej mówi się  
o wykorzystaniu 
sztucznej inteligencji  
w obiegu dokumentów. 

Oferując rozwiązania drukujące firmom  
i instytucjom, warto brać pod uwagę, że…

…współczesne drukarki to wyspecjalizowane komputery do przetwarzania dokumentów,

…rośnie rola aplikacji wspomagających procesy związane z pracą z dokumentem  

   w firmach,

…druk tradycyjny jest ważny, ale zwiększa się rola dokumentu cyfrowego  

   w przedsiębiorstwach,

…siła sprzedaży internetowej i retailowej jest na tyle duża, że opłaci się rozwijać usługi 

   w zakresie druku,

…klienci biznesowi dojrzewają i coraz częściej oceniają ofertę firmy IT pod innym kątem

   niż tylko cena rozwiązań,

…rośnie znaczenie pogłębiania relacji z klientami biznesowymi i oferowania im wartości

   dodanej, którą docenią,

…zwiększa się rola TCO w rozmowach o wdrożeniu,

…ważna jest dogłębna znajomość oferty „drukarkowych” producentów, którzy 

   dostosowują się do potrzeb partnerów reprezentujących różny poziom kompetencji 

   w zakresie druku (aby wybrać najlepszą dla siebie), 

…na usługi MPS należy patrzeć jak na wstęp do bardziej zaawansowanych usług 

   związanych z zarządzaniem dokumentem i informacją w firmie,

…skaner i jego funkcje są coraz ważniejszym elementem urządzenia drukującego (rośnie 

   też rola oddzielnych skanerów dokumentowych).
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firma IT oferuje im poza maszyną druku-
jącą. Warto też zwracać uwagę na to, czy 
producent zapewnia łatwe finansowanie 
rozwiązań za pomocą leasingu lub dzier-
żawy. Takie „pudełkowe” narzędzia fi-
nansujące powstają na przykład na bazie 
umów pomiędzy producentami a banka-
mi lub dzięki zaangażowaniu ich wła-
snych wyspecjalizowanych działów. 

WZROST WAGI TCO
Producenci zwracają uwagę, że jeśli cho-
dzi o podejście do kupowania rozwiązań 
drukujących przez klientów bizneso-
wych, zacierają się różnice między Polską 
a Europą Zachodnią. Dowodzi tego cho-

ciażby fakt, że coraz mniejszą rolę przy 
wyborze odgrywają parametry technicz-
ne i cena. 

– Rynek staje się coraz bardziej wy-
magający. Klienci oczekują coraz wyż-
szej jakości oraz niezawodności sprzętu. 
Wymaga to wprowadzenia bardziej za-
awansowanych rozwiązań w  obszarze 
monitorowania stanu i serwisu. Z drugiej 
strony obserwujemy rosnącą świadomość 
wagi bezpieczeństwa dokumentów i roli, 
jaką w cyklu życia informacji odgrywa-
ją właśnie urządzenie drukujące – mówi 
Barbara Boryczka, Product Marketing 
Manager w Ricohu. 

Specjalistka uważa, że takie podejście 
klientów to ogromna szansa na zwiększe-

nie przychodów integratorów.  Przedsię-
biorstwa analizują koszty i widzą, że warto 
zainwestować w nowoczesne rozwiąza-
nia, które zapewniają bezpieczne i efek-
tywne współużytkowanie dokumentów. 

– Klienci nauczyli się już, że zakup naj-
tańszych rozwiązań rzadko ma uzasadnie-
nie ekonomiczne. Drukarki i sprzęt MFP, 
które sprawdzają się w firmach, to urzą-
dzenia przede wszystkim szybkie, wy-
dajne i tanie w eksploatacji, co raczej nie  
idzie w parze z niską ceną – dodaje Ma-
riusz Sawicki, Business Unit Manager 
w ABC Dacie.

Warto więc nauczyć się rozmawiać 
z klientami, biorąc pod uwagę czynnik 
Total Cost of Ownership, czyli rozpatru-

Zdaniem specjalisty

SZYMON TRELA  Rynek biznesowych urządzeń drukujących powinien być w 2019 r. stabilny, 

z niewielkimi wzrostami. Z pewnością utrzymany zostanie trend polegający na zwiększaniu 

udziału urządzeń kolorowych względem monochromatycznych, szczególnie w segmencie 

sprzętu A3, oraz wzrost udziału modeli wielofunkcyjnych kosztem jednofunkcyjnych. O ile nie 

wystąpią nadzwyczajne zdarzenia w skali makroekonomicznej, powinien to być w miarę spo-

kojny okres. Następuje także zmiana roli urządzeń drukujących, zwłaszcza wielofunkcyjnych, 

w firmach. Coraz częściej jest to sprzęt odpowiedzialny już nie tylko za wsparcie obsługi doku-

mentów (tak papierowych, jak i cyfrowych), ale stający się elementem zaawansowanego sys-

temu obiegu dokumentów, systemu pracy zespołowej lub rozwiązania wideokonferencyjnego.

 

LESZEK BAREJA  Integratorzy druku muszą zmienić swoje kompetencje: z tych typowo 

związanych z drukiem – jak kontrola dostępu czy kontrola kosztów – na te, które umożliwiają 

integrację drukarek z programami i systemami oraz tworzenie aplikacji na urządzenia druku-

jące. Bardzo ważna staje się wiedza na temat bezpieczeństwa danych. Ponieważ drukarka nie 

jest tylko odbiornikiem plików do druku, ale także elementem systemów biznesowych, należy 

zadbać o ochronę danych, mając na względzie mechanizmy ich szyfrowania. 

BARBARA BORYCZKA  Urządzenie drukujące nie jest już pudełkiem do kopiowania i druko-

wania stojącym gdzieś w rogu biura. Staje się ważnym elementem łańcucha obiegu dokumen-

tów, inteligentną pomocą w codziennej pracy. Jednocześnie wszyscy producenci obserwują 

spadek nakładów per urządzenie. Dokument, który jeszcze kilka lat temu musiał być wydruko-

wany na papierze i podpisany – obecnie z powodzeniem może funkcjonować tylko w postaci 

cyfrowej. Również producenci muszą więc oferować wartość dodaną do urządzenia drukują-

cego oraz usługi dodatkowe. W innym wypadku pozostaną w tyle w wyścigu na innowacje. 

MARIUSZ SAWICKI  Integratorzy systemów druku powinni charakteryzować się przede 

wszystkim rozległą wiedzą na temat wdrażania rozwiązań. Przy czym nie chodzi tu tylko o naj-

popularniejszy wydruk podążający, lecz także o inne narzędzia usprawniające pracę w biurach. 

Przykładem mogą być rozwiązania do skanowania i archiwizacji dokumentów. Po zamianie na 

formę cyfrową mogą zostać rozpoznane przez system i skierowane w odpowiednie miejsce, 

aby trafić do konkretnej bazy danych. Do implementacji takich systemów wymagana jest oczy-

wiście ich znajomość, a także wiedza dotycząca samych urządzeń drukujących, które trzeba 

odpowiednio skonfigurować. Integrator powinien proponować klientom gotowe rozwiązania 

sprzętowe i programowe, które zoptymalizują środowisko druku jak również procesy w firmie.

Szymon Trela, 
Product Manager 
CEE ISD, Sharp

Barbara Boryczka, 
Product Marketing 
Manager, Ricoh

Leszek Bareja, 
Product Manager, 

Xerox

Mariusz Sawicki, 
Business Unit 
Manager, ABC 

Data
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jąc całkowity koszt posiadania aktywów 
przez dane przedsiębiorstwo. Podczas 
obliczania TCO oprócz kosztów zaku-
pu urządzeń trzeba uwzględnić: kosz-
ty instalacji, użytkowania, utrzymania, 
efektywność w odniesieniu do usług za-
rządzanych, awaryjność i wreszcie likwi-
dację maszyn (a  ta podlega przepisom 
utylizacji i także generuje koszty). W kon-
tekście TCO coraz istotniejszy staje się też 
aspekt ekologiczny danego rozwiązania.

Odbiorcy końcowi długo byli eduko-
wani odnośnie do całkowitych kosztów 
posiadania różnych rozwiązań, również 
drukujących –  zarówno przez produ-
centów, jak i dużych integratorów. Skut-
ki tej edukacji są wreszcie odczuwalne 
również w dziedzinie druku biurowego. 
Coraz wyższa świadomość TCO wymu-
sza na integratorach przygotowanie się 
do rozmowy z klientem pod tym właśnie 
kątem, co dla niektórych może być prze-
szkodą. Jednak zdobycie odpowiednich 
umiejętności w tym zakresie będzie skut-
kować uzyskiwaniem wyższej marży i re-
alizacją bardziej złożonych projektów. 

CYFROWE BIURA 
Rosnące zainteresowanie eliminacją pa-
pieru w miejscach, w których może to 
nastąpić, widać najczęściej u  dużych 
klientów. Generalnie czynnikiem napę-
dzającym rynek w tej dziedzinie są zmia-
ny prawne, m.in. RODO, projekt EDZ RP 
czy zmiana przepisów dotyczących pro-
wadzenia dokumentacji pracowniczej, 
a  ponadto konieczność zwiększenia 
wydajności procesów workflow w  or-
ganizacji i ochrony informacji. Dlatego 
integratorzy coraz częściej łączą u klien-
tów dwa światy – dokumentu analogo-
wego i cyfrowego. Z ankiety na CRN.pl 
wynika, że tylko 17 proc. firm IT obsta-
je przy tym, że tradycyjny druk biurowy 
jest ciągle najważniejszy w segmencie 
biznesowym. Jednocześnie trend pole-
gający na digitalizacji biur przyczynia się 
do rozwoju oferty producentów w zakre-
sie skanowania.

– W dobie pracy z dokumentami cyfro-
wymi coraz częściej najważniejszą funkcją 
naszych maszyn jest skanowanie, w tym 
skanowanie do chmury. Te i inne funkcje 
urządzeń, o których wcześniej mówiliśmy 
jako o drukujących, obecnie czynią je ra-
czej rozwiązaniami do wspierania proce-
sów biznesowych – mówi Szymon Trela, 
Product Manager CEE ISD w Sharpie. 

Coraz częściej mówi się o  wykorzy-
staniu na tym polu technologii sztucz-
nej inteligencji, która procesy biurowego 

skanowania ma uczynić jeszcze bardziej 
funkcjonalnymi. Nieprędko jednak to na-
stąpi – wciąż daleka jest droga do pełnej 
automatyzacji usług skanowania. 

– Na przykład faktura kosztowa po za-
księgowaniu powinna być przesłana do 
osoby, działu odpowiedzialnego za rozli-
czenia i skutkować zleceniem płatności. 
W tym kontekście urządzenia wielofunk-
cyjne stają się służebnym, aczkolwiek 
absolutnie niezbędnym elementem śro-
dowiska IT, a szczególną rolę odgrywa-
ją zaimplementowane w samym sprzęcie 
oprogramowanie i funkcje. Przykładowo 
z poziomu sprzętu, bez interwencji użyt-
kownika, możliwe jest rozpoznawanie 
klasy dokumentu, weryfikacja i jego dys-
trybucja zgodnie z ustalonymi regułami 
– mówi specjalista Epsona. 

Producenci nie mają wątpliwości, że in-
tegratorzy powinni kłaść w rozmowach 
nacisk na rolę i  funkcje skanerów, sta-
nowiących niejako bramę do cyfrowego 
świata w biurach, oraz dobór odpowied-
niego oprogramowania. Trend polegający 
na digitalizacji dokumentów i zarządza-
niu cyfrową informacją przyniesie z cza-
sem większe niż obecnie zainteresowanie 
profesjonalnymi archiwami cyfrowymi, 
których wdrażanie przysporzy integra-
torom dodatkowych korzyści, a których 
funkcjonalności ani roli w sprawnym za-
rządzaniu przedsiębiorstwem klienci 
jeszcze nie do końca potrafią docenić. 

Quocirca:  
papier zostaje

Według badania Print 2025 przepro-

wadzonego przez Międzynarodowy 

Instytut Badawczy Quocirca urzeczy-

wistnienie się idei biura bez papieru jest 

znacznie mniej prawdopodobne niż idei 

biura o zredukowanym zużyciu papie-

ru (less-paper office). Wciąż aż 78 proc. 

menedżerów uważa, że drukowanie jest 

ważne dla ich codziennej aktywności 

biznesowej, choć do 2025 r. ta wartość 

ma się zmniejszyć do 64 proc. (odwrót 

od papieru ma najszybciej przebiegać  

w sektorze publicznym). Co jednak cie-

kawe, 41 proc. respondentów spodziewa 

się, że objętość materiałów drukowa-

nych w ich organizacjach będzie wzra-

stać. Według Quocirca małe i średnie 

firmy będą potrzebowały wsparcia za-

ufanych doradców. Apetyt na cyfryzację 

w połączeniu z ciągłym zapotrzebowa-

niem na używanie papieru to pole do 

popisu dla dostawców MPS, MDS i roz-

wiązań workflow.

Zdaniem integratora

Michał Gembal, dyrektor marketingu, Arcus
Obecnie w firmach liczy się efektywność pracy, przy jak najmniejszym nakładzie 

kosztów i ograniczeniu do minimum ryzyka popełnienia błędu. W warunkach wyso-

kiej konkurencyjności panujących w prawie każdej branży przedsiębiorstwa biorą pod 

uwagę wszystkie elementy, które umożliwią wyprzedzenie konkurencji. Należą do nich 

m.in. efektywna, bezpieczna i oszczędna firmowa infrastruktura druku, jak również na-

rzędzia do zarządzania drukiem i obiegiem dokumentów. Od wielu lat wdrażamy 

Managed Document Solutions, z którymi wiąże się odejście od nieefektywnych roz-

wiązań typu jedno biurko – jedna drukarka i zastosowanie urządzeń wielofunkcyjnych 

działających w formule Internetu rzeczy oraz oprogramowania i pakietów dodatko-

wych usług, dostosowanych do potrzeb klienta. Jednym z filarów tych działań jest  

audyt, który może obejmować zarówno kwestionariusze online, jak i dokładne badanie 

procesów zarządzania dokumentami w firmie oraz bezpieczeństwa przetwarzanych 

dokumentów i informacji. Nasze doświadczenie pokazuje, że ogromną wartością dla 

klientów jest ujednolicenie platformy sprzętowej dostosowanej do potrzeb użytkowni-

ków i wprowadzenie regulacji środowiska druku jako elementu zarządzania. 
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Bezpieczeństwo
druku w firmie

Informacje przechowywane i prze-
twarzane przez przedsiębiorstwo 
stanowią jego cenny zasób, które-

go utrata może znacząco wpłynąć na 
zdolność działania. O ile świadomość 
konieczności ochrony systemów infor-
matycznych jest powszechna, o tyle wiele 
fi rm wciąż nie zdaje sobie sprawy z zagro-
żeń płynących z niewłaściwej ochrony 
danych, które przepływają przez biuro-
we drukarki, urządzenia wielofunkcyjne 
i skanery. 

Bezpieczeństwo druku w fi rmach to 
poważny problem. Jak wynika z analizy 
fi rmy Quocirca, która w grudniu 2018 r. 
przebadała 250 przedsiębiorstw z ca-
łego świata, w aż 59 proc. z nich doszło 
do wycieku danych w trakcie drukowa-
nia. Przeciętnie taki incydent przekła-
dał się na straty wysokości 1,5 mln zł. 
W dobie upowszechniania się Internetu 
rzeczy należy pamiętać, że każde urzą-
dzenie podłączone do sieci, w tym także 
drukarka, może stanowić wektor ataku 
na fi rmową infrastrukturę. 

Bardzo istotny jest zatem wybór 
sprzętu, który zapewnia regularne ak-

Zapewnienie bezpieczeństwa fi rmowym danym powoli urasta 
do rangi jednego z priorytetów kadry zarządzającej.

PIOTR BACA, COUNTRY MANAGER BROTHER POLSKA

tualizacje oprogramowania, a także jest 
zabezpieczony przed nieautoryzowa-
nym dostępem spoza sieci. Dlatego dru-
karki Brother mają wbudowaną obsługę 
protokołu IPsec, służącego do obsługi 
bezpiecznych połączeń oraz wymiany 
kluczy szyfrowania pomiędzy urządze-

niami wewnątrz sieci. Dzięki temu nie 
ma potrzeby instalowania oprogramo-
wania pośredniego ani używania ze-
wnętrznego sprzętu zabezpieczającego. 
Urządzenia mają do dyspozycji także fi ltr 
IP i kontrolę protokołów.

Równie ważne jak ochrona sprzętu przed 
atakiem z zewnątrz okazuje się zadbanie, 
by fi rmowe dane były odpowiednio za-
bezpieczone przed nieautoryzowanym 

wykorzystaniem przez pracowników 
przedsiębiorstwa. Niewłaściwe zabezpie-
czenie fi rmowej dokumentacji podczas 
procesów jej druku i skanowania może być 
równie kosztowne jak atak hakerski. Roz-
wiązaniem opisanego problemu jest wdro-
żenie systemu autoryzacji korzystania 
z urządzenia. Wybrane modele drukarek 
i skanerów Brother mają opcję zabezpiecze-
nia dostępu kodem PIN, dzięki czemu jedynie 
upoważnieni pracownicy mogą korzystać 
z niektórych funkcji sprzętu. 

Urządzenia Brother pozwalają także 
na ograniczenie ingerencji z poziomu 
interfejsu, co utrudnia potencjalny atak 
za pomocą malware’u. Firmy coraz czę-
ściej inwestują również w odpowiednie 
szkolenia pracowników z zakresu bez-
piecznego druku, dzięki czemu zmniej-
szają ryzyko dostania się poufnych danych 
w niepowołane ręce wskutek pomyłki 
lub nieuwagi. Jednocześnie w ten sposób 
zwiększają społeczną świadomość pro-
blemu, z korzyścią dla biznesu, a także 
sprzedawców bezpiecznych rozwiązań.

Wyciek danych podczas 
drukowania nie musi 
być normą.
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Świat druku

Cena wciąż 
decyduje

„Klienci na polskim rynku nie mają jeszcze pełnej świadomości korzyści 
wynikających z kompleksowego, usługowego modelu obsługi druku. 

Zainteresowanie nim pojawia się zazwyczaj wskutek naszej inicjatywy, gdy 
handlowcom uda się dotrzeć do klientów z przekonującymi argumentami”   

– mówi MICHAŁ GAC, WICEPREZES ZARZĄDU GMP GROUP.

CRN Co w głównej mierze będzie w najbliższym czasie 
decydowało o sytuacji na rynku druku w naszym kraju?
MICHAŁ GAC Powoli zaczyna się ożywienie w sektorze pu-
blicznym i pojawiają się duże projekty. Zauważalne są też 
znaczące zamówienia z sektora B2B, chociaż póki co braku-
je spektakularnych kontraktów. Generalnie jednak na rynku 
druku w naszym kraju widać zastój. 

Z czego on wynika?
Polski rynek jest mocno nasycony resellerami, mamy duże 
zagęszczenie firm sprzedających produkty wielu różnych 
dostawców. Dla przykładu w USA na rynku są obecne tyl-
ko dwie firmy: HP i Xerox. Nie ma tam więc tak zabójczej 
konkurencji jak u nas. To efekt świadomych wyborów ame-
rykańskich resellerów: po co sprzedawać produkty zagra-
nicznych producentów, skoro mamy własnych.

Z punktu widzenia użytkownika większy wybór to jed-
nak dobra wiadomość…
Nie wpływa to jednak dobrze na rynek. U nas wciąż argu-
mentem przy zakupie są koszty. Klienci, owszem, sprawdzają 
oferty różnych dostawców, ale w ostatecznym rozrachunku 
o wyborze decyduje zazwyczaj cena: wygrywa ten, kto da 
wyższy upust albo tańszy klik. W Anglii na przykład róż-
nice cenowe nie mają aż takiego znaczenia, klienci szukają 
przede wszystkim dobrych, sprawdzonych rozwiązań. U nas 
klienci oczekują bardzo niskich cen, bo tak ich przyzwyczaili 
dostawcy – przez obecność dużej liczby resellerów na rynku. 

Jak duże jest w naszym kraju zainteresowanie usługo-
wym modelem druku?
Klienci u nas nie mają świadomości korzyści wynikających 
z usługowego modelu druku. W zasadzie więc sami z siebie 
nie oczekują od nas takich rozwiązań. Owszem, sprzedaje-
my je obecnie w zdecydowanej większości przypadków, ale 
dopiero gdy przekonamy do nich klientów. To przeważnie 

inicjatywa działu handlowego, a nie świadomy wybór klien-
ta. Dla nas model usługowy jest korzystny, bo zapewnia nam 
ciągłość biznesu.

Czy widać różnice branżowe w podejściu do korzystania 
z modelu usługowego?
W sektorze publicznym model usługowy w zasadzie nie wy-
stępuje. Jeśli już, to mieszany – zakup drukarek połączony 
z wybranymi usługami. Pojawia się większe zapotrzebowa-
nie w środowiskach biznesowych, na przykład w bankach. 
Nie spotkałem się jednak jeszcze nigdzie z sytuacją, żeby od 
początku zamówienie dotyczyło kompleksowego systemu 
w modelu usługowym. Pojawia się dopiero po naszej aktyw-
ności marketingowej i dotarciu z argumentami do mene-
dżerów w firmach. Sprzedajemy kompleksowe rozwiązania 
usługowe, ale to raczej efekt naszego przekonywania klienta 
niż odpowiedź na potrzeby zgłaszane na etapie zamówienia.

Co przekonuje potencjalnych kontrahentów?
Klientów zazwyczaj przekonuje argument, że gdy kupią ca-
łościową usługę, będą mieć z głowy problem z obsługą druku 
i serwisem urządzeń drukujących. To do klientów najbardziej 
przemawia, bo zwykle chcą mieć z drukarkami święty spo-
kój – jak się coś wydarzy, to ma być szybka reakcja ze strony 
usługodawcy i tyle. Dlatego też, na przykład obsługując jedną 
z dużych sieci handlowych, musimy być w pełnej gotowości. 
Przed świętami Bożego Narodzenia czy w innych okresach 
wzmożonych zakupów pełnimy nawet całodobowe dyżury. 

Jakie jest na polskim rynku zainteresowanie opro-
gramowaniem poszerzającym możliwości urządzeń 
drukujących, wspomagającym nie tylko sam proces dru-
kowania, ale też zarządzanie obiegiem dokumentów?
Na przykład Xerox wydał około 100 aplikacji do tych za-
dań. W Polsce jest jednak niewielkie zainteresowanie ni-
mi. Na naszym rynku klienci oczekują przede wszystkim, 
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by drukarka działała spraw-
nie, by się nie zacinała, nie roz-
mywała druku itp. Dodatkowe 
zapotrzebowanie dotyczy je-
dynie prostych rzeczy – OCR-a 
czy wysyłania wydruku na ad-
res e-mail. Prawdziwe emocje 
pojawiają się u  klientów tyl-
ko w kwestii ceny. Ona wciąż 
decyduje o kształcie polskie-
go rynku druku. Tym bardziej 
że maszyny wszystkich pro-
ducentów mają już takie same 
lub podobne funkcje w  stan-
dardzie. Wśród klientów nie 
ma natomiast na razie duże-
go zainteresowania kwestiami 
dotyczącymi jakości i szybko-
ści obsługi lub dodatkowych 
usług czy funkcji realizowa-
nych za pomocą specjalizowa-
nego oprogramowania. 

Jakie czynniki będą miały decydujący wpływ na rozwój ca-
łego rynku druku w najbliższej przyszłości? 
Do ciekawej sytuacji może dojść po przejęciach Sharpa, który 
będzie wzmacniał swoją pozycję na rynku, mając możliwość ofe-
rowania niskich cen. To z kolei może doprowadzić do dalszego, 
powszechnego spadku marż. Poza tym obserwujemy generalnie 
spadek sprzedaży papieru, co prawdopodobnie wpłynie na dal-
szy rozwój rynku druku. Na razie sytuacja wygląda tak, że jedni 
na tym tracą, ale inni zyskują, jednym firmom sprzedaż spada, 
innym rośnie. Kto ostatecznie zyska, trudno powiedzieć. 

Co wówczas zrobią resellerzy? Jak rozwinie się sytuacja na 
polskim rynku?

Młodzi gracze powinni myśleć 
o konsolidacji. Nasz rynek nie 
jest jeszcze w pełni profesjo-
nalny, nie ma na nim dużych, 
mocnych podmiotów. Na przy-
kład w  Izraelu znam firmę, 
która zatrudnia 160 osób, ale 
proces dochodzenia do takiej 
pozycji na drodze konsolidacji 
trwał kilka lat. O tym kierunku 
rozwoju powinni też myśleć 
resellerzy w  Polsce. Konso-
lidacja jest szansą na rozwój, 
daje możliwość przenikania 
się wiedzy, umacniania pozy-
cji na rynku i zajmowania no-
wych obszarów. 

Czy Pana zdaniem będzie 
rosło zainteresowanie dru-
karkami atramentowymi 
w segmencie biznesowym?
Niedawno można było obser-

wować zachłyśnięcie się tą technologią. Jakość wydruku jest 
rzeczywiście dobra, ale drukarki atramentowe muszą się co 
jakiś czas kalibrować i zużywają przy tym dodatkowo tusz. 
To podnosi cenę wydruku. Technologia druku laserowego 
doszła już w zasadzie… do ściany i niewiele nowego da się 
wymyślić. Jak jest z technologią atramentową, nie wiem. Py-
tanie: kto jednak będzie zainteresowany wydajnością rzę-
du 150 stron na minutę? Może będą i tacy klienci – zależy, 
co komu będzie potrzebne. Pojawiające się potrzeby mogą 
mieć istotny wpływ na dalsze zainteresowanie tą czy inną 
technologią.

Rozmawiał 
andRzej GontaRz 

Młodzi gracze 
rynkowi powinni 
myśleć  
o konsolidacji.
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Świat druku

Według producentów rozwiązań drukujących klienci biznesowi 
będą coraz bardziej podatni na te argumenty sprzedażowe, 

które do tej pory do nich raczej nie trafiały, bądź nie zwracali na nie uwagi, 
zajęci dokładnymi danymi technicznymi charakteryzującymi maszyny. 

KAROLINA MARSZAŁEK
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Druk  
w firmie:   
biznes na emocjach

Producenci dążą do tego, aby resellerzy i  ich 
klienci biznesowi patrzyli na rozwiązania dru-
ku jako na narzędzia, które mogą usprawnić 

działanie przedsiębiorstw i instytucji na naprawdę 
różnych płaszczyznach. Jednocześnie w przekazie 
tym tradycyjny wydruk zdaje się wyraźnie schodzić 
na plan dalszy. Integratorzy natomiast, podczas spo-
tkań warsztatowych z przedstawicielami producen-
tów, wciąż uparcie dopytują o przyziemne szczegóły, 
dotyczące np. maksymalnej liczby wydruków możli-
wych do uzyskania przez dany model. I wiedzą, co ro-
bią. Będąc najbliżej klienta, najlepiej orientują się, co 
go interesuje tu i teraz. 

Jednak wdrożenie, o którym opowiedziano podczas 
czerwcowego zjazdu partnerów Epsona dowodzi, że 
na wybór odbiorcy coraz większy wpływ będą mia-
ły również argumenty inne niż technikalia. Jakie? Na 
przykład te związane z samopoczuciem pracowników. 
To skargi zatrudnionych, a nawet ich obawy o własne 
zdrowie spowodowały, że z dwuosobowych pokojów 
w jednym z dużych urzędów zaczęto usuwać laserowe 
urządzenia i optymalizować infrastrukturę w oparciu 
o „korytarzowe” rozwiązania atramentowe. 

Polepszanie warunków pracy to zatem jeden z czyn-
ników, który już teraz wpływa na rynek i który warto 
brać pod uwagę, przygotowując argumenty sprzeda-
żowe dla klienta końcowego. Mówienie o spełnianiu 
„indywidualnych potrzeb odbiorcy” nie jest niczym 

nowym w sprzedaży, ale zdaje się, że obecnie nabiera  
nowego wymiaru.

EKOLOGIA? JEŚLI NIE POMOŻE, TO… 
…nie zaszkodzi. Faktem jest, że producenci rozwiązań 
drukujących coraz mocniej podkreślają ekologiczne 
podejście do procesu produkcyjnego swoich maszyn. 
Składają przy tym konkretne deklaracje i wskazują na-
prawdę ciekawe rozwiązania. 

– W ciągu 6 lat udało nam się zredukować zużycie 
energii o 29 proc. w przypadku urządzeń drukujących 
w kolorze oraz o 10 proc. w przypadku modeli monochro-
matycznych – mówi Katarzyna Idzkiewicz, Marketing 
Coordinator w Brotherze. 

Epson za cel stawia sobie natomiast 90-proc. reduk-
cję emisji CO2 podczas procesu produkcji do 2050 r.  
To samo w sobie duże wyzwanie, a wydaje się, że stano-
wi ono dopiero początek. Ten sam producent promuje 
biurową maszynę do odzyskiwania papieru ze zuży-
tych arkuszy. A zatem, choć wątki tzw. green IT nie są 
nikomu obce, niemniej obecnie przekaz proekologicz-
ny nabiera konkretnych kształtów. 

Producenci zaczynają również mówić o społecznej 
odpowiedzialności biznesu i radzić partnerom, aby 
zaczęli doceniać przekaz związany z CSR. Przestaje 
on być obcy dla coraz większej grupy klientów, a wraz 
ze zmianą pokoleniową jego siła będzie rosła. Spe-
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Potrzeba szkoleń,  
usług i motywacji

Integratorzy zajmujący się m.in. wdrażaniem rozwiązań drukujących 

będą musieli wcześniej czy później spojrzeć na tego rodzaju infra-

strukturę przez pryzmat CSR-u, cyfrowej transformacji, technologii 

IoT lub AI. Już teraz konieczna jest umiejętność myślenia o rozwiąza-

niach drukujących jako elemencie składowym systemów zarządza-

jących w firmach. Mniejsi integratorzy będą w tym celu potrzebowali 

dużego zaangażowania i pomocy ze strony producentów – chociaż-

by w postaci „pudełkowych usług” – nie tylko w zakresie technologii, 

ale i finansowania rozwiązań dla klientów końcowych. Za ideami eko-

logii i CSR-u natomiast, na które będzie powoływać się coraz więcej 

producentów, muszą iść szkolenia rozwijające u partnerów umiejęt-

ności rozmowy z klientami na ten temat, argumentowania, wyko-

rzystania emocji i nowych filozofii w handlu. Prawdopodobnie sami 

vendorzy też muszą się tego nauczyć. Warto, aby producenci two-

rzyli portfolio przeprowadzonych wdrożeń, w których argumenty 

proekologiczne i prospołeczne rzeczywiście pomogły ich wykonaw-

com w sprzedaży określonych rozwiązań. 

włoskiego partnera, która pozwala na… zamawianie posiłku przez 
panel urządzenia wielofunkcyjnego. 

Nowatorskie funkcje swoich drukarek podkreśla też Brother. 
Podczas majowego spotkania partnerskiego przedstawiciele pro-
ducenta zwracali uwagę na narzędzie Custom UI, dzięki które-
mu partner w prosty sposób może projektować bezpieczny work 
flow zgodny z potrzebami klientów, czy Remote UI – zapewnia-

jące zdalny dostęp firmowemu administrato-
rowi (lub integratorowi) do paneli urządzeń 
działających u klienta. W najbliższym czasie 
Brother zapowiada wprowadzenie rozwią-
zania umożliwiającego zamówienie materia-
łów eksploatacyjnych z panelu urządzenia. 
Wprawdzie w mniejszym stopniu będzie to 
zapewne interesować dużych integratorów, 

którym zależy na tym, aby wartość dodana dołączona do „pudeł-
ka” pochodziła od nich samych, ale na rozdrobnionym rynku IT 
wiele firm rozwiązania z zakresu druku dostarcza niejako przy 
okazji i mogą one docenić nowe, „łatwe” funkcje. 

Producentom, którzy obok maszyn MFP oferują również inne 
zaawansowane systemy biurowe, np. typu visual, zależy na tym, 
aby integratorzy łączyli kompetencje i prezentowali odbiorcom 
biznesowym całe biurowe ekosystemy. O takim podejściu mówią 
na przykład Ricoh i Sharp. Jak tłumaczy Szymon Trela, Product 
Manager CEE ISD w Sharpie, urządzenia wielofunkcyjne, ra-
zem z innymi produktami – interaktywnymi monitorami, lap-
topami, oprogramowaniem oraz rozwiązaniami bazującymi na 
chmurze – stanowią część całościowego rozwiązania dla biur, 
a ograniczeniem w znajdowaniu nowych zastosowań dla urzą-
dzeń wielofunkcyjnych jest tylko wyobraźnia. Dlatego warto 
pomyśleć o poszerzaniu kompetencji, np. w dziedzinie visual 
solutions i Digital Signage. 

cjaliści podkreślają, że do rozmów, w których obecne 
mają być argumenty proekologiczne i prospołeczne, 
trzeba się dobrze przygotować. Jednocześnie raczej 
nie warto ich stosować podczas spotkań z szefami IT 
u klienta. Skuteczniej trafią one do zarządzających, 
którzy są odpowiedzialni za całe przedsiębiorstwo 
i mogą podejmować decyzje, biorąc pod uwagę nie 
tylko względy techniczne i finansowe, ale również 
wizerunkowe.

Nie można jednak zapominać o tym, że za argumen-
tami odnoszącymi się do korzyści związanych z CSR, 
idą również typowo ekonomiczne, przykładowo doty-
czące redukcji zużycia prądu czy też żywotności ele-
mentów składających się na rozwiązania drukujące. 
Dlatego, zanim się ich użyje, trzeba dobrze przemy-
śleć przekaz, ustalić adresatów oraz umieć zwrócić im 
uwagę na zarówno na korzyści marketingowe i PR-owe 
jak również ekonomiczne oraz społeczne. Mieszanka 
możliwych do uzyskania profitów i – co tu dużo mó-
wić – emocji związanych z proekologicznymi ideami… 
może być naprawdę wybuchowa. Co przy tym ważne, 
trudno jest posługiwać się argumentami CSR, jeśli sa-
memu się w ich sens nie wierzy. 

INTELIGENCJA, PERSONALIZACJA 
I FAJERWERKI
Według producentów rosną oczekiwania wielu klien-
tów biznesowych odnośnie do „umiejętności” urządzeń 
drukujących. Zwłaszcza że maszyny te stają się coraz 
bardziej zaawansowane, a nawet in-
teligentne. Co to właściwie znaczy? 
Barbara Boryczka, Product Marke-
ting Manager w Ricohu, tłumaczy, 
że na znaczeniu zyskuje możliwość 
bardzo elastycznej rozbudowy funk-
cjonalności, również poprzez łatwe 
wgrywanie rozmaitych aplikacji 
chmurowych. Urządzenia drukujące w coraz wyższym 
stopniu wykorzystują potencjał sztucznej inteligencji, 
co chociażby minimalizuje ryzyko wystąpienia usterek. 
Taka maszyna jest w stanie samodzielnie zareagować na 
nieprawidłowości w działaniu i wysłać zgłoszenie do 
serwisu. 

Zmienia się sposób obsługi urządzeń drukujących na 
taki, który jest bliższy użytkownikom smartfonów, a więc 
nam wszystkim. Do „podręcznych komputerów” upo-
dabnia je sposób instalowania dodatkowych programów 
i komunikacji z usługami chmurowymi. 

– Oprócz aplikacji ściśle związanych z dokumentami, 
jak Xerox Audio Document, która skanuje dokumenty 
i dostarcza je użytkownikom w postaci pliku audio, po-
jawiają się rozwiązania naprawdę nowatorskie – mówi 
Leszek Bareja, Product Manager w Xeroxie. Przykła-
dem prawdziwego fajerwerku na tym polu jest aplikacja 

Za pośrednictwem 
drukarki można już… 
zamawiać jedzenie.
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Nadeszła era inteligentnych 
urządzeń drukujących

Coraz większe znaczenie cyfryza-
cji wymusza ogromne zmiany w 
sposobie działania i zakresie funk-

cji urządzeń drukujących. Wprowadzona 
w bieżącym roku na rynek seria – Ricoh IM 
C2000(A)/IM C2500(A), IM C3000(A)
/IM C3500(A), IM C4500(A)/IM C5500(A), 
IM C6000 – to zupełnie nowa generacja 
kolorowych, inteligentnych urządzeń dru-
kujących A3. Stworzono ją z myślą o nowo-
czesnym środowisku pracy. Poszczególne 
modele wyposażono w pakiet funkcji za-
pewniających wysoki standard bezpie-
czeństwa danych, nowy dotykowy panel 
sterowania oraz platformę AlwaysCurrent 
Technology, dzięki której użytkownik uzy-
skuje natychmiastowy dostęp do aktualiza-
cji i najnowszych aplikacji. To rozwiązanie 
umożliwia sukcesywne rozszerzanie możli-
wości nowej generacji inteligentnych MFP. 
Z kolei za sprawą nowej platformy Ricoh 
Intelligent Support producent wprowadza 
również zupełnie nową jakość w obszarze 
opieki serwisowej.

RICOH INTELLIGENT SUPPORT
Ricoh Intelligent Support to innowacyj-
na platforma monitorująca stan urządzeń 
i umożliwiająca zdalne wykonywanie 
niektórych zadań serwisowych. System 
wykorzystuje najnowsze rozwiązania 
techniczne i bazuje na zaawansowanej 
analizie danych. Zapewnia to bardzo pre-
cyzyjną kontrolę poprawności przebiegu 
wszystkich procesów i znaczne obniżenie 
ryzyka wystąpienia awarii. 

PLATFORMA RICOH SMART 
INTEGRATION
Platforma Ricoh Smart Integration da-
je dostęp do szerokiego pakietu aplikacji, 
dzięki którym na urządzeniu drukującym 
można korzystać z wielu popularnych 

Proste. Skalowalne. Personalizowane. 
Ricoh redefi niuje możliwości nowoczesnych urządzeń drukujących.

usług chmurowych. Ułatwia to bezpieczne 
współużytkowanie dokumentów i zapew-
nia lepszą ich dostępność. Usługa Ricoh 
Smart Integration jest oferowana w wygod-
nym modelu abonamentowym. Aplikacje 
aktywowane są w prosty sposób bezpośred-
nio z urządzenia i dostępne od ręki. 

PROSTOTA OBSŁUGI
Najnowszą generację japońskich inteligent-
nych MFP wyróżnia prostota obsługi. Panel 
dotykowy działa na podobnej zasadzie jak 
telefon lub tablet, a samo menu jest proste 
i przejrzyste. W razie potrzeby można je 

personalizować, aby wyświetlało jedynie 
najczęściej używane funkcje. Ponadto spój-
ny interfejs na wielu urządzeniach mar-
ki Ricoh sprawia, że użytkownik uczy się 
ich obsługi tylko raz. Co ważne, inteligent-
ny panel sterowania prowadzi go krok po 
kroku podczas wykonywania rutynowych 
czynności, takich jak np. wymiana tonera.

EKOLOGIA
Japońscy inżynierowie z Ricoha zadbali, aby 
nowe MFP nie generowały wysokich kosz-
tów, umożliwiając oszczędzanie energii oraz 
obniżenie emisji CO2. Funkcja Auto off  timer 
zapewnia automatyczne ustawienie godziny 
wyłączenia maszyny. Z kolei czujnik ruchu 
wybudza panel sterowania, gdy wykryje, że 
do urządzenia podchodzi użytkownik. Dzię-
ki temu MFP zużywa mniej energii elek-
trycznej, a mimo to nie trzeba długo czekać, 
aż będzie gotowe do pracy. Warto podkre-
ślić, że obudowy wszystkich modeli stwo-
rzono z materiałów, które można poddać 
recyklingowi i ponownie wykorzystać do 
wyprodukowania innych urządzeń.

System uwierzytelniania do urządzeń – produkty marki Ricoh oferują w standardzie 

narzędzia do uwierzytelniania dostępu do MFP.

System operacyjny Ricoh i cyfrowy podpis – dzięki niemu na MFP można zainstalować 

tylko zatwierdzone aplikacje, a zanim każda z nich zacznie działać, musi zostać 

zaaprobowana cyfrowym podpisem.

IEEE 2600 – urządzenia drukujące marki Ricoh są zgodne z tym standardem. 

Oznacza to, że zapewniają kontrolę dostępu, szyfrowanie danych na dysku twardym, 

szyfrowanie połączenia i nadpisywanie danych.

Trusted Platform Module – umożliwia sprawne szyfrowanie i chroni ważne dane 

przed nieuprawnionymi osobami.

Urządzenia drukujące przetwarzają obraz dokumentu na wewnętrznym dysku twardym. 

Dzięki Ricoh Data Overwrite Security Solution te dane są na bieżąco nadpisywane przed 

rozpoczęciem następnego zadania, a w wypadku nieuprawnionego dostępu do dysku 

twardego drukarki będą niewidoczne.

Bezpieczeństwo danych

AdvertorialAdvertorial





CRN nr 6/201948

RR
A
P
O
R
T

Świat druku

Producenci OEM opanowali już trzy czwarte polskiego rynku 
materiałów eksploatacyjnych pod względem jego wartości. I choć bieżące 

trendy wyraźnie nie sprzyjają dostawcom zamienników, ci jednak przekonują,  
że wciąż nie brakuje miejsca dla marek premium.

KRZYSZTOF PASŁAWSKI
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Generalnie polski rynek mate-
riałów eksploatacyjnych do 
urządzeń drukujących wciąż 

się kurczy, chociaż w nieznacznej ska-
li. W 2018 r. nastąpił 1,4-proc. spadek 
wobec 2017  r. w  ujęciu ilościowym 
oraz 0,4-proc. pod względem warto-
ści sprzedaży – ustalili analitycy IDC. 
Przy czym w II poł. ub.r. miał miej-
sce minimalny wzrost zbytu liczony 
w sztukach (0,5 proc.), ale jednocze-
śnie pogłębił się dołek w ujęciu war-
tościowym (2,4 proc.), co wskazuje na 
spadek średnich cen tego typu pro-
duktów. Mniej jest przestrzeni do 
działania dla dostawców rozwiązań 
alternatywnych. W 2018 r. udział pro-
ducentów materiałów oryginalnych 
zwiększył się do ponad 54 proc., bio-
rąc pod uwagę ilość dostarczonych to-
nerów i atramentów, a jednocześnie 
sięgnął ponad 74 proc. pod względem 
wartości polskiego rynku. 

Liczba sprzedanych zamienników 
topnieje z  kilku powodów. Jednym 
z nich jest upowszechnienie technolo-
gii stałego zasilania w atrament, gdzie 
podstawę stanowią tanie tusze. Ilu-
struje to zmianę strategii producen-
tów drukarek, którzy przez długie lata 
oferowali tanie urządzenia i stosunko-
wo drogie materiały eksploatacyjne. Od 
jakiegoś czasu widać jednak trend po-
legający na podnoszeniu średnich cen 
sprzętu, a jednocześnie dążeniu do ob-
niżenia kosztów druku OEM, choćby 
poprzez zwiększanie wydajności kaset. 
W każdym razie produkty atramentowe 
stanowiły w 2018 r. około 60 proc. sprze-
danych materiałów pod względem ilo-
ści, ale wartościowo tylko 18  proc. 
rynku – wynika z danych IDC. Należy 
przypuszczać, że ze względu na coraz 
szersze zastosowanie systemów stałe-
go zasilania w atrament ten segment zo-
stanie w końcu zupełnie zdominowany 

Tusze  
i tonery:  
kurcząca się  
alternatywa

przez dostawców OEM. Rywalizacja 
pomiędzy OEM-ami a dostawcami za-
mienników będzie miała więc miejsce 
w segmencie druku laserowego.

Koncerny OEM umacniają ponad-
to swoją pozycję, zachęcając partne-
rów do świadczenia usług zarządzania 
drukiem, których jednym z elementów 
stała się dostawa materiałów eksploata-
cyjnych. To chroni daną markę przed 
konkurencją zarówno ze strony alter-
natywy, jak i innych dostawców OEM. 
Wprawdzie na rynku funkcjonują pro-
ducenci zamienników, którzy oferują 
MPS, jednak dostawcy urządzeń mają 
w tym obszarze zdecydowanie silniejszą 
pozycję ze względu na kompleksowość 
oferty. Co istotne, zmieniają się pre- 
ferencje klientów, co objawia się przede 
wszystkim spadkiem zainteresowania 
najtańszymi produktami zastępującymi 
oryginalne materiały, przez co te drugie 
tracą swoje udziały w rynku. 
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Zdaniem resellera

Zbigniew Sobociński, obsługa e-sklepu, Magusz.com.pl 
Klienci biznesowi coraz rzadziej kupują najtańsze zamienniki „no name” za około 10 zł. 

Jeśli już decydują się na alternatywę, to przynajmniej ze średniej półki cenowej. Im więk-

sza firma, tym częściej zamawia materiały OEM. Nie wydaje się jednak, żeby kupowano 

ich ostatnio coraz więcej. W sklepie internetowym duże znaczenie dla wielkości sprze-

daży mają nie tyle trendy rynkowe, co pozycjonowanie strony, więc jest istotne, żeby 

o to dbać. Gdy witryna jest mniej widoczna w wyszukiwarce, odbija się to na jej obro-

tach. My zajmujemy się sprzedażą materiałów i sprzętu. Nie weszliśmy w usługi druku, 

bo wymaga to inwestycji. W tym celu potrzebna jest wiedza, ludzie i doświadczenie.

Zdaniem eksperta

Przemysław Kowalski, Program Manager, IDC 
Liczba drukowanych stron w polskich firmach stale maleje, ale w powolnym tempie. 

Dzięki temu oraz stabilnym warunkom ekonomicznym rynek materiałów eksploata-

cyjnych do drukarek zanotował tylko symboliczny spadek w mijającym roku. Wśród 

najważniejszych trendów należy wymienić: znaczący wzrost sprzedaży urządzeń ze 

stałym zasilaniem w atrament, coraz większe zainteresowanie drukiem atramentowym 

w biurach i rosnącą popularność usług zarządzania drukiem w firmach różnej wielkości. 

Wszystko to w konsekwencji prowadzi do osłabienia pozycji producentów materiałów 

alternatywnych. Najbliższa przyszłość przyniesie im nowe wyzwania, przede wszystkim 

ze względu na planowane przez HP Inc. wprowadzenie urządzeń laserowych Neverstop. 

Bardzo atrakcyjna cena wkładów z tonerem do samodzielnego napełniania może po-

ważnie zmienić udziały na rynku materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laserowego.

UWAGA NA „CZARNĄ LISTĘ”
Istotnym czynnikiem, który stopniowo 
modyfikuje układ sił na korzyść producen-
tów OEM, są ich działania prawne w ra-
mach ochrony patentów. Szczególnie dużą 
aktywność na tym polu przejawia HP. Po-
dejmowane kroki obejmują m.in. inspekcje 
dostaw materiałów eksploatacyjnych do 
klientów, audyty magazynów partnerów 
handlowych, regionalizację materiałów 
eksploatacyjnych i umieszczanie specjal-
nych etykiet bezpieczeństwa na opako-
waniach, które umożliwiają identyfikację 
i określenie ścieżki sprzedaży produktu. 

Producent z  Palo Alto opublikował 
„czarną listę” dostawców zamienników, 
z którymi nie wolno handlować jego part-
nerom pod groźbą konsekwencji, takich 
jak odebranie rabatów i innych bonusów 
czy nawet wykluczenie z programu part-
nerskiego. Jeśli chodzi o europejskie firmy 
umieszczone w wykazie „Do not trade”, 
na razie są to dwa niemieckie przedsię-
biorstwa (oraz jedno brytyjskie, które już 
zwinęło biznes). HP przekonuje, że takie 
działania mają na celu ochronę klientów 
i partnerów. Jednak nie wszyscy producen-
ci sprzętu deklarują tak rygorystyczne po-
dejście. Przykładowo Canon zapewnia, że 
kładzie nacisk raczej na edukację klientów.

– Oficjalnie nie podejmujemy działań 
blokujących wykorzystanie zamienników. 
Jednocześnie staramy się uświadamiać 
klientów na temat przewag konkurencyj-
nych oryginalnych materiałów – twierdzi 
Piotr Makowski, Business Development 
Manager w Canonie.

Dla sytuacji na rynku istotne jest to, że 
same zapowiedzi wspomnianych kro-
ków mogą skłonić część importerów czy 
resellerów do mniejszego zaangażowania 

czy nawet rezygnacji z najtańszych pro-
duktów „no name”. Co wprawdzie może 
przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników, ale niekoniecznie stanowi 
dobrą wiadomość dla resellerów.

– Jeżeli firmy OEM zamierzają zmo-
nopolizować rynek, to po osiągnięciu tego 
celu resellerzy i  do-
stawcy poniosą więk-
szy koszt produktów 
oryginalnych. Nie-
stety, intencje produ-
centów oryginałów 
wykraczają poza dba- 
łość o  konsumenta. 
Zapisy w  zamówie-
niach publicznych faworyzują OEM. To 
w naszej ocenie może być realne zagrożenie 
dla konsumentów – uważa Artur Majew-
ski, ekspert ds. marki Activejet w Actionie. 

Spokojni o swoją przyszłość nie mogą 
być nawet dostawcy alternatywy z wyż-
szych półek. W związku z presją ze strony 
producentów urządzeń drukujących fir-

my te muszą inwestować w dostosowanie 
się do wymagań patentowych i nadzór nad 
procesem produkcji, aby nie ryzykować na-
ruszeń prawa. 

Paweł Piórkowski, dyrektor zarządza-
jący spółki Rafcom, ocenia, że dla dostaw-
ców zamienników uruchomienie choćby 

części produkcji mate-
riałów premium na te-
renie Polski to sposób 
na zachowanie, a nawet 
zwiększenie swoich 
udziałów w coraz bar-
dziej kurczącym się ryn-
ku. Twierdzi, że takie 
rozwiązanie sprawdza 

się z uwagi na szybką reakcję na zamó-
wienia, jak również pełną kontrolę nad 
jakością produktów, czego nie gwarantu-
je według niego produkcja w krajach azja-
tyckich. Chociaż i tam problemy zdarzają 
się jednak coraz rzadziej.

– Chińscy dostawcy obecnie bardziej niż 
kiedyś dbają o jakość produktów, bo zda-
li sobie sprawę, że na konkurencyjnym 
rynku nie dadzą rady sprzedać byle czego 
– mówi Paweł Piórkowski, który mimo 
to zdecydował się na uruchomienie fa-
bryki w Polsce. 

FIRMY KUPUJĄ W INTERNECIE
Polskie firmy coraz częściej kupują urzą-
dzenia i materiały eksploatacyjne online 
bezpośrednio od e-tailerów, a nie od in-
tegratorów czy resellerów obsługujących 
klientów biznesowych. W ten sposób sta-
rają się obniżyć koszty druku. 

Chińscy kooperanci 
bardziej niż kiedyś 
dbają o jakość 
produktów.
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Świat druku

Zdaniem producenta

Edyta Ciszkiewicz, Product Sales & Marketing Manager, Xerox
Niepewność związana z dostawami materiałów eksploatacyjnych przy 

sprzedaży pudełkowej powoduje, że resellerzy chętniej proponują klientom 

rozwiązania kontraktowe. Świadczy o tym rosnąca liczba umów tego rodzaju 

zawierana przez partnerów Xerox. MPS wymaga jednak od firm IT dodatko-

wych kompetencji, zatrudnienia i przeszkolenia osób, które będą świad- 

czyły klientom tego typu usługi. Wiąże się to z długoterminowymi inwestycja-

mi, budowaniem nowej strategii sprzedaży i podjęciem ryzyka. Nie wszyscy 

resellerzy są na to gotowi. Dlatego wielu z nich nadal działa w modelu  

transakcyjnym. 

Paweł Piórkowski, dyrektor zarządzający, Rafcom
W czasach, gdy producenci OEM coraz uważniej przyglądają się dostaw-

com zamienników, szukając podmiotów naruszających ich prawa, dostawca 

oraz reseller powinien postawić na bezpieczne produkty, takie jak ponownie 

uzupełniane kasety. Presja na producentów tzw. klonów (nowych zamienni-

ków wkładów oryginalnych) i ryzyko uwikłania się w spór prawny dotyczący 

patentów będzie skłaniał dostawców i resellerów do coraz bardziej ostrożne-

go wyboru materiałów eksploatacyjnych, które oferują klientom. Szansę na 

utrzymanie się na rynku mają ci dostawcy marek alternatywnych, którzy bę-

dą współpracować z renomowanymi producentami o ustabilizowanej pozycji 

prawnej dotyczącej przestrzegania praw patentowych.

Artur Majewski, ekspert ds. marki Activejet, Action
Aby sprzedaż materiałów eksploatacyjnych w modelu MPS była opłacalna, 

przedsiębiorstwo musi dużo drukować przez cały okres umowy. Jeżeli drukuje 

nieregularnie, w małej lub średniej ilości miesięcznie, może się okazać, że 

dla klienta zakup w modelu usługowym jest znacznie droższy niż w transakcyj-

nym. Dlatego integrator przed wprowadzeniem MPS-u powinien przeprowa-

dzić audyt, aby ocenić, czy taka opcja ma uzasadnienie. Podpisanie kontraktu 

na MPS na dwa czy trzy lata powoduje, że klient zamyka się na dostawy mate-

riałów od innych firm. W tym czasie ceny mogą się zmienić w taki sposób, że 

będzie niepotrzebnie przepłacał za tusze czy tonery.

– Jeżeli taki trend będzie się upo-
wszechniał, dystrybutorom trudno 
będzie konkurować cenowo z interne-
towymi detalistami. Wyjściem dla nich 
może okazać się inwestycja w sprzedaż 
materiałów eksploatacyjnych w ramach 
do potrzeb konkretnego klienta uslugi 
MPS – uważa Wojciech Adamski, me-
nedżer działu oferty i zakupów w spół-
ce Black Point.

Producenci OEM przekonują, że 
sprzedaż w  modelu usługowym jest 
znacznie bardziej korzystna dla resel-
lerów ze względu na wyższe marże niż 
na zakupach „pudełkowych”. Wartość 
ma stanowić w tym przypadku lojal-
ność klientów – bez konkurencji przy 
każdorazowej sprzedaży, jak w modelu 
transakcyjnym. Do tego dochodzi prze-
widywalność przychodów przez cały 
okres obowiązywania umowy (czyli co 
najmniej rok, a zwykle dłużej).

W ocenie niektórych dostawców nie 
jest to jednak opcja opłacalna w każdej 
sytuacji. Nie ma chociażby większego 
sensu w małych organizacjach, gdzie 
działa jedna czy kilka maszyn i niewie-
le się drukuje. Istotne jest też, czy w ob-
sługiwanej firmie pracują kompetentne 
osoby, w tym specjaliści z działu IT, któ-
ry może zapewnić wsparcie na miejscu, 
tak aby partner nie musiał osobiście zaj-
mować się najdrobniejszymi sprawami.

– Pełna opłacalność wdrożeń w tym 
modelu zaczyna się od przedsiębiorstw 
zatrudniających więcej niż 20–30 pra-
cowników. Dla małych firm nadal naj-
lepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż 
transakcyjna, zarówno urządzeń dru-
kujących, jak i materiałów eksploata-
cyjnych –  uważa Krzysztof Janiec, 
MPS Sales Specialist w Epsonie.

MPS TAKŻE  
DLA KONSUMENTÓW
Niektórzy przekonują jednak, że MPS 
opłaca się wdrożyć nawet w małych fir-
mach, o ile drukują wystarczająco du-
żo. O opłacalności takiego modelu dla 
partnera i klienta powinien zdecydować 
audyt, który należałoby przeprowadzić 
przed podpisaniem umowy. 

– Nie ma przy tym znaczenia wielkość 
przedsiębiorstwa, ale faktyczne potrze-

by dotyczące druku – podkreśla Grze-
gorz Konik, Country Supplies Sales 
Lead w HP Inc.

Zapowiada przy tym, że HP w bie-
żącym roku planuje wprowadzić 
w Polsce usługi druku także dla użyt-
kowników domowych. Mają polegać 
na tym, że konsumenci płacący abona-
ment będą mogli miesięcznie druko-
wać określoną liczbę stron. Jeśli będą 
potrzebne nowe wkłady, zostaną au-
tomatycznie wysłane bezpośrednio do 
użytkownika.

Jak przyznają zarówno producenci, 
jak też integratorzy, przejście na MPS 
wymaga inwestycji. Chodzi głównie 
o rozwianie obaw potencjalnych klien-

tów wynikających z braku wiedzy na 
temat tej formy współpracy z dostaw-
cami. Dodatkowym problemem oka-
zuje się konieczność zatrudnienia 
nowych osób, co jest niezbędne do te-
go, żeby prowadzić takie działania na 
opłacalną skalę.

– Model usługowy to najbardziej 
perspektywiczna forma współpracy 
z klientami biznesowymi. Jednak, aby 
oferować klientom MPS, resellerzy mu-
szą dysponować odpowiednim opro-
gramowaniem, jak też być logistycznie 
przygotowani do obsługi kontraktowej 
klientów różnej wielkości, którzy prowa-
dzą zróżnicowaną działalność – podsu-
mowuje Piotr Makowski z Canona.
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Zamienniki oryginalnych tuszów 
i  tonerów mają w  Polsce wielu 
zwolenników. Nie bez przyczy-

ny są więc przedmiotem permanentnych  
ataków ze strony producentów sprzętu. 
Jeszcze do niedawna zarzucali oni do-
stawcom materiałów alternatywnych, że 
wprowadzają na rynek produkty, które nie 
gwarantują zadowalającej jakości wydru-
ków. Niemniej w ostatnim czasie producen-
ci zmienili retorykę i ostrzegają klientów, 
że stosowanie alternatywnych tuszów  
bądź tonerów może uszkodzić drukarkę.

– To nietrafiony argument. Tusze i tone-
ry Asarto objęte są dożywotnią gwarancją, 
natomiast taśmy do drukarek igłowych 
24-miesięczną. Jeśli nasze materiały eks-
ploatacyjne spowodują awarię drukarki, 
zapewniamy bezpłatną naprawę lub wy-
mianę urządzenia. Bylibyśmy wyjątkowo 
nieroztropni, gdybyśmy zdecydowali się na 
taki krok, nie mając pewności, że produkty 
Asarto są bezpieczne – mówi Paweł Nowak 
z firmy Polcan, odpowiedzialny za dział 
wsparcia marek własnych.

Wprawdzie zdarzają się przypadki, 
że stosowanie zamienników skutkuje 
uszkodzeniem urządzenia drukującego, 
ale dotyczy to najtańszych materiałów, 
najczęściej tuszów i tonerów regenero-
wanych w przydomowym garażu. Nie-
mniej producenci OEM celowo wrzucają 
wszystkich dostawców materiałów alter-
natywnych do jednego worka.

– Taka strategia jest bardzo wygodna, 
ale nie do końca uczciwa wobec klientów. 
Tym bardziej że producenci zdają sobie 
sprawę, że rynek alternatywnych mate-
riałów eksploatacyjnych jest bardzo zróż-
nicowany. Zamienniki dobrej jakości nie 
wpływają na żywotność drukarki. W lwiej 
części przypadków produkty oryginalne 
i alternatywne tworzy się zazwyczaj z iden-

tycznych materiałów i przy użyciu tej samej 
technologii – dodaje Paweł Nowak.

OSZCZĘDNOŚCI BEZ RYZYKA
Gra na rynku druku toczy się o  wyso-
ką stawkę. Wiele urządzeń drukujących 
jest sprzedawanych na granicy opłacal-
ności, a ich producenci zarabiają przede 
wszystkim na materiałach eksploatacyj-
nych. Niemniej klienci często decydują się 
na zakup zamienników, tańszych nawet 
o 80 proc. od oryginalnych produktów.  
Co ważne, marki klas premium, takie jak 
np. Asarto, nie ustępują pod względem  
jakości materiałom OEM. Topowi produ-
cenci zamienników dbają o wysoki poziom 
swojego asortymentu, kontrolując ich wy-
dajność w badaniach laboratoryjnych. 

Tonery, tusze oraz taśmy mają ponadto 
certyfikaty ISO 9001 (system zarządzania 
jakością), ISO 14001 (system zarządzania 
środowiskiem) oraz ISO 19572, ISO 19798, 
ISO 24711 (normy dla procedur określają-
cych wydajność). Zamienniki sygnowane 
marką Asarto uzyskują też wysokie oceny 

w testach redakcyjnych „PC World”. Li-
sta wyróżnień jest długa i znajdują się na 
niej m.in. „PC World poleca” (2019) oraz  
„Najlepsza wydajność” (2017).

ZIELONE ASARTO
Rocznie w Polsce sprzedaje się ok. 4 mln 
różnego rodzaju wkładów do drukarek. 
Szacuje się, że zaledwie 15 proc. podlega 
utylizacji, reszta trafia na wysypiska śmie-
ci. Zużyte kartridże zawierają szkodliwe 
dla środowiska resztki proszku i tuszu, 
a rozkład obudów wykonanych ze sztucz-
nych tworzyw trwa kilkaset lat. Polcan, 
będący właścicielem marki Asarto, bie-
rze odpowiedzialność za stan środowiska. 
Firma w procesie produkcji wykorzystuje 
materiały z recyklingu oraz komponen-
ty biodegradowalne. Producent zajmuje 
się również darmową utylizacją swoich 
rozwiązań. Adresy biur firmy Polcan, do 
których można w celu darmowej utyliza-
cji dostarczyć zużyte opakowania po tu-
szach i tonerach Asarto, znajdują się na 
stronie www.asarto.pl/gwarancja.

Materiały eksploatacyjne Asarto cieszą się dużą popularnością wśród resellerów  
i klientów. Produkty sygnowane tą marką są utożsamiane z bezpieczeństwem  

oraz wysoką wydajnością.

MMaatteerriiaałłłyy eekksspplllooaattaaccyyjjnee AAssaarrttoo cciieesszząą ssiię ddduużżżąą ppooppuulllaarnnoośścciiiąą wwśśśśrrróóóóóódddddd rreesseelllleerróóóww

Asarto: 
bardzo dobra alternatywa
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Nadchodzą zombie z Windows 7

Aż 22 proc. firm IT spodziewa się, że pozosta-
nie przy Windows 7 po zakończeniu wsparcia dla 
systemu w styczniu 2020 r. To może stanowić du-
że zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. 
Na razie jedynie 14 proc. przedsiębiorstw przeszło 
w 100 proc. na Windows 10, ale ponad jedna trze-
cia (34 proc.) zmigrowała mniej niż połowę swoich 
urządzeń – wynika z danych Adaptiva. Przy czym 
aż 27 proc. uważa, że przejście na Windows 10 zaj-
mie im ponad rok.

Brak szybkiego postępu wynika z wielu czynni-
ków, w tym z czasu migracji, szczupłego personelu 
IT i kosztów. Adaptiva przewiduje więc, że firmy 
będą poszukiwać sposobów na przyspieszenie 
zmiany systemu.

Głównym czynnikiem skłaniającym przed-
siębiorstwa do wdrożenia Windows 10 jest jego 
ciągłe wsparcie ze strony Microsoftu (89 proc.). 
W następnej kolejności wskazano na bezpieczeń-
stwo (72 proc.) – w tym kontekście zwłaszcza ak-
tualizacja BitLockera (szyfrowanie danych) oraz 
narzędzia ochrony tożsamości i dostępu przekonu-
ją ankietowanych do „Dziesiątki”. Dużo mniejsze 
znaczenie mają uniwersalne aplikacje (21 proc.). 

Słabnie też zainteresowanie funkcjami takimi jak 
interfejs dotykowy (11 proc.) i Cortana (3 proc.).

W badaniu opublikowanym w maju br. wzięło 
udział ponad 450 specjalistów IT z różnych branż, 
głównie administratorów systemów i menedżerów 
IT. Dwie trzecie reprezentowało duże firmy z co 
najmniej 1 tys. urządzeń.
  Źródło:  Adaptiva 2019 Windows 10 Enterprise Impact Survey

Czas (inne priorytety działu IT, spadek wydajności pracowników) 65,2%

Kompatybilność aplikacji 45,6%

Koszty (fachowców, sprzętu, aplikacji, infrastruktury) 38,6%

Szkolenie użytkowników 32,9%

Migracja danych użytkowników 32,3%

Gotowość infrastruktury 23,0%

Przepustowość sieci 20,7%

Kompetencje zespołu IT 20,7%

Egzekwowanie polityki zgodności 15,2%

Optymalizacja bezpieczeństwa urządzeń końcowych 13,9%

Co jest największym problemem we wdrożeniu 
i utrzymaniu Windows 10 w twojej firmie?

IT za 1 mld zł w leasingu

W 2019 r. wartość sprzętu IT i oprogramowania 
wziętego w leasing ma sięgnąć 1,006 mld zł – pro-
gnozuje Związek Polskiego Leasingu, do którego 
należy 31 firm z tej branży. Oznaczałoby to wzrost 
o 14,8 proc. wobec 2018 r. (876 mln zł). Dodatko-
wo przewiduje się, że zasoby IT o wartości niemal 
100 mln zł zostaną sfinansowane pożyczką inwe-
stycyjną przez podmioty zrzeszone w ZPL.

Z danych za zeszły rok wynika, że z leasingu 
IT najczęściej korzystają małe przedsiębiorstwa, 
o obrotach do 5 mln zł rocznie. W ich przypadku 
wartość urządzeń i oprogramowania sfinansowa-
nych przez firmy zrzeszone w ZPL w ub.r. wynio-
sła prawie 384 mln zł. Dla średnich podmiotów, 
o  przychodach 5–20  mln  zł, suma ta wyniosła 
199,3 mln zł. Duże przedsiębiorstwa (obroty po-
nad 20 mln zł) wzięły w leasing sprzęt i software 
za ponad 382 mln zł, jednak na tę kwotę złożyło 
się znacznie mniej podmiotów niż w segmencie 
drobnych biznesów. Z leasingu bardzo rzadko ko-
rzystają natomiast jednostki publiczne (0,9 mln zł 
w 2018 r.).

Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Rynek systemów  
chłodzących nadal gorący

Przychody na rynku sys-
temów chłodzących centra 
danych będą rosły o blisko 
15 proc. co roku. Global-
nie do 2021 r. mają sięgnąć 
14,3  mld dol. Dane obej-
mują urządzenia i usługi. 
Prognoza zakłada, że za-
potrzebowanie na coraz 
większą wydajność w da-
ta center będzie wymagać 

wdrożeń systemów chłodzących, zwłaszcza efek-
tywnych kosztowo i przyjaznych środowisku. Naj-
szybciej powinien rosnąć popyt na rozwiązania do 
chłodzenia cieczą, co dotyczy szczególnie ośrodków 
o dużej wydajności, w których działa wiele urzą-
dzeń. Jednak w ujęciu wartościowym największe 
wpływy przyniosą usługi utrzymania i  serwisu. 
Centra danych, także firmowe, będą potrzebować 
asysty zewnętrznych partnerów w tym zakresie. 

Źródło:  MarketsandMarkets
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Uniwersalne i lekkie laptopy pozostaną popularne

IT coraz bardziej oderwane od... IT

Decyzje w sprawie wydatków na IT będą co-
raz częściej podejmowali menedżerowie odpo-
wiedzialni za biznes, a nie działy informatyczne. 
IDC przewiduje, że w 2019 r. europejskie przed-
siębiorstwa wydadzą na infrastrukturę informa-
tyczną 399 mld dol. (na sprzęt, oprogramowanie 
i usługi). Ponad połowa tych środków (59 proc.) 
będzie pochodzić z budżetu IT, a reszta (41 proc.) 
– z zasobów innych działów (Line of  Business). Co 
istotne, wydatki LOB będą rosły szybciej: średnio 
rocznie o 5,9 proc. do 2022 r., podczas gdy jedno-
stek IT – o 2,9 proc. „Ten trend rewolucjonizuje 
sposób, w jaki firmy dokonują inwestycji” – pod-
kreślają analitycy.

W 2019 r. LOB wydadzą najwięcej na urządzenia, 
oprogramowanie i usługi informatyczne w takich 
branżach jak bankowość i produkcja. Natomiast 
w handlu detalicznym, usługach profesjonalnych 
i produkcji dyskretnej (surowców, materiałów) 
wzrost nakładów na IT ze strony działów bizne-
sowych powinien rosnąć najszybciej.

LOB skłaniają do przyspieszenia inwestycji na-
stępujące zjawiska: konsumeryzacja aplikacji, po-
wszechne wykorzystanie rozwiązań chmurowych 
oraz trend BYOD. Menedżerowie, decydując o za-
kupach, pomijają akceptację działów IT, bo nie-
kiedy zajmuje to dużo czasu i opóźnia wdrożenia. 

Źródło:  IDC

Sprzedaż komputerów oraz ta-
bletów w 2019 r. spadnie łącz-
nie o 3 proc. – prognozuje IDC. 
W kolejnych latach rynek będzie 
się nadal kurczył w średnim tem-
pie 1,6 proc. rocznie.

Jednak jest też lepsza wiado-
mość – sprzęt drożeje. Średnie 
ceny sprzedaży, liczone w  do-
larach, zwiększą się o 2,6 proc. 
w  porównaniu z tymi z  2018  r. 
Oznacza to, że przychody dostawców będą po-
dobne jak w zeszłym roku. Wartość zakupów PC 
i tabletów sięgnie na świecie 237 mld dol.

Co istotne, na niektóre urządzenia popyt będzie 
rósł. Dotyczy to modeli 2w1, ultracienkich note- 
booków oraz komputerów dla graczy. Ponadto we-
dług prognoz analityków w bieżącym roku firmy 
będą kupować więcej pecetów w związku z wy-

mianą urządzeń z Windows 7 na 
nowsze. W ramach modernizacji 
sprzętu przedsiębiorstwa mają czę-
ściej niż dotychczas zamawiać ul-
tracienkie notebooki oraz 2w1.

Nadal nie ma dobrych wieści dla 
sprzedawców w segmencie konsu-
menckim. W 2019 r. klienci domowi 
mają kupić o 6 proc. mniej kompute-
rów i tabletów niż w ub.r. Do 2023 r. 

średni spadek może sięgnąć 2,7 proc. 
rocznie. Dołek jest spowodowany głównie odwro-
tem od klasycznych notebooków. Konsumenci, po-
dobnie jak przedsiębiorcy, coraz częściej wolą lekkie 
i cienkie laptopy albo sprzęt 2w1. Można liczyć na 
wzrost sprzedaży tego rodzaju urządzeń, zwłaszcza 
z dolnej półki cenowej. Większym  popytem mają się  
także cieszyć tańsze wersje PC dla graczy.

Źródło: IDC

Produkt
Dostawy  
w 2019 r.   
(mln szt.)

Udział  
w rynku  
w 2019 r.

Dostawy 
w 2023 r. 
(mln szt.)

Udział  
w rynku  
w 2023 r.

Średni wzrost rok 
do roku w latach 

2019–2023

2w1 (notebooki konwertowalne oraz modele z odłączanym ekranem) 39,7 10,1% 47,6 12,9% 4,60%

Desktopy i stacjonarne stacje robocze 89,1 22,7% 78,7 21,4% -3,10%

Klasyczne tablety 113,9 29,1% 95,1 25,9% -4,40%

Klasyczne notebooki i mobilne stacje robocze 72,4 18,4% 49,3 13,4% -9,10%

Ultracienkie notebooki (o grubości poniżej 21 mm) 77,4 19,7% 97 26,4% 5,80%

Razem 392,5 100% 367,7 100% -1,60%

Prognoza dla rynku komputerów i tabletów
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Właściciele komputerów zawie-
szają coraz wyżej poprzeczkę 
dostawcom sprzętu i kompo-

nentów. Niezależnie od tego, czy są to gra-
cze, graficy komputerowi czy projektanci 
CAM/CAD, oczekują od urządzeń krótkie-
go czasu rozruchu, szybkiego uruchamia-
nia aplikacji i sprawnego przeglądania stron 
internetowych. Technologia Intel Optane, 
bazująca na nieulotnej pamięci 3D Xpoint, 
tysiąc razy trwalszej i szybszej niż Flash 
NAND, zapewnia sprostanie oczekiwaniom 
najbardziej wymagających użytkowników.

Po raz pierwszy pojawiła się ona dwa 
lata temu w komputerach stacjonarnych, 
w ubiegłym roku zaś trafiła do laptopów. 
Moduły Optane Memory, umieszczone 
pomiędzy procesorem i pamięciami ma-
sowymi SATA (HDD, SSHD, SATA SSD), 
przechowują najczęściej używane dane 
i aplikacje, dzięki czemu użytkownik szyb-
ciej uzyskuje dostęp do potrzebnych infor-
macji. Wykorzystanie pamięci 3D Xpoint 
sprawia, że nawet wolny dysk twardy dzia-
ła niemal tak szybko jak nośnik SSD.

W portalach internetowych można zna-
leźć wiele testów, które potwierdzają tę 
tezę. Gizmodo zbadał pracę komputera 
z dyskiem HDD wspomaganym przez Intel 
Optane Memory i bez wsparcia akcelerato-
ra. W tym drugim przypadku uruchomienie 
pliku w Adobe Premiere zajęło 52 s, a duże-
go projektu w Adobe Photoshop – 37 s. Na-
tomiast przy zastosowaniu pamięci Intel 
Optane 32 GB uzyskano odpowiednio 11 i 7 s.

Dużym wzmocnieniem dla mobilnych 
stacji roboczych jest ósma generacja pro-
cesorów Intela. Dzięki niej na rynku po raz 
pierwszy pojawiły się notebooki z sześcio-
ma rdzeniami i taktowaniem 4,8 GHz. Na-
tomiast wraz z wprowadzeniem do oferty 
chipsetów 300 urządzenia mobilne zyska-
ły kartę sieciową działającą w standardzie 

802.11ac, złącze USB 3.1 Gen 2 i obsługę 
technologii Intel Optane. A już niebawem 
komputery przenośne będą wyposażane 
w mobilne wersje procesorów dziewiątej 
generacji o architekturze 14 nm Coffee Lake. 
Są one przeznaczone do przenośnych sta-
cji roboczych i laptopów gamingowych. No-
we procesory poza wyższą wydajnością (od 
swoich poprzedników) gwarantują dłuższy 
czas pracy na zasilaniu bateryjnym, obsługę 
układu WiFi 6 AX200 i technologii Optane.

Intel w Tech Data
Układy Intela, występujące m.in. w mo-
bilnych stacjach roboczych Della, HP oraz 
Lenovo, podnoszą komfort obsługi kom-
putera, przyspieszają ładowanie systemu, 
a  także skracają czas wczytywania apli-
kacji czy dużych plików. Jednak mnogość 
rozwiązań oraz dynamiczne zmiany zacho-
dzące w tym segmencie rynku wymagają 
coraz większych kompetencji w zakresie 
konfiguracji sprzętu.

– Tech Data ma w swoim portfolio sta-
cje robocze z modułami Intel Optane, a tak-
że mobilnymi procesorami ósmej generacji, 
a już wkrótce pojawi się dziewiąta genera-
cja chipów. To oznacza dalszy rozwój mobil-
nych stacji roboczych, przeznaczonych dla 
inżynierów, projektantów oraz grafików. 
Patrzymy na ten segment rynku z dużym 
optymizmem. Technologia Intela otwiera 
też nowe możliwości przed resellerami ofe-
rującymi sprzęt komputerowy. Jako dystry-
butor udzielamy silnego wsparcia w zakresie 
konfiguracji sprzętu Della, HP oraz Lenovo. 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjali-
stami – mówi Piotr Kozłowski, Business 
Unit Manager z Tech Daty. 

Niektóre modele mobilnych stacji robo-
czych charakteryzują się szczególnie du-
żymi możliwościami w  zakresie doboru 
komponentów, co ułatwia dopasowanie ich 
konfiguracji do potrzeb oraz portfela użyt-
kowników. Jednym z przykładów jest rodzi-
na produktów ThinkPad z serii P, w skład 
której wchodzą modele P72, P71, P52s i P51s. 
Laptopy zostały przetestowane pod kątem 
wydajnej i płynnej obsługi najbardziej wy-
magających aplikacji. Z grupy notebooków 
Lenovo znakomicie w specjalnych zastoso-
waniach radzi sobie ThinkPad X1 Carbon. 
Natomiast z oferty HP na uwagę zasługuje 
ZBook Studio X360 – notebook 2w1 z ob-
racaną o 360 stopni klawiaturą. HP określa 
swojego laptopa jako „najbardziej wydajny 
na świecie komputer konwertowalny”. Je-
śli klient zdecyduje się na 2,5-calowy dysk 
HDD, można wspomóc go układem Intel 
Optane, tym samym znacznie poprawiając 
osiągi „twardziela”. Szybkość i bardzo duże 
możliwości w zakresie rozbudowy należą 
do największych atutów komfortowej sta-
cji roboczej Dell Precision 3540. Notebook 
opracowany został z myślą o obsłudze apli-
kacji CAD oraz zaawansowanych narzędzi 
do obróbki i tworzenia grafiki. 

Laptopy  z układami Intel Optane, proce-
sorami ósmej generacji Intela są dostępne 
w ofercie Tech Daty. Niebawem w portfolio 
dystrybutora pojawią się stacje z procesora-
mi dziewiątej generacji.

Technologie wprowadzane przez Intela od lat wyznaczają nowe trendy w segmencie 
mobilnych stacji roboczych. Najnowsze, rewolucyjne układy tego producenta 
wspomagają pracę laptopów Della, HP i Lenovo.

Układy Intela  
czyli laptopy na sterydach

Specjaliści od stacji roboczych w Tech Data 
Dell – Radosław Grabowski,  

Radoslaw.Grabowski@techdata.com
HP – Marcin Ruta, Marcin.Ruta@techdata.pl

Lenovo – Michał Zacharek,  
Michal.Zacharek@techdata.comWięcej informacji: pl.techdata.com
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Zdążyliśmy się już przyzwyczaić 
do wyświetlaczy w  przestrzeni 
publicznej. Statyczne bądź dyna-

miczne obrazy dostarczane przez Digi-
tal Signage mają przyciągać i angażować 
klientów w placówkach handlowych, re-
stauracjach, centrach wystawienniczych 
i konferencyjnych, na dworcach czy lotni-
skach. Kuszące treści są wyświetlane na 
coraz większych, jaśniejszych oraz cień-
szych ekranach. Także coraz bardziej 
inteligentnych, bo umożliwiających inte-
rakcję, a nie tylko jednostronny przekaz. 

Dostawcy zgodnie przyznają, że najbar-
dziej kojarzony z rozwiązaniami Digital 
Signage handel detaliczny niezmiennie 
pozostaje najlepszym odbiorcą tego typu 
systemów. Widać to zwłaszcza w przy-
padku galerii i dużych sieci handlowych, 
które chętnie inwestują w nowe środki 
przekazu, aby przyciągnąć więcej nabyw-
ców. Poza przestrzenią handlową i gale-
riami do dużych klientów należy zaliczyć 
lotniska i dworce. Jednak Digital Signage 
szybko się demokratyzuje i od dłuższe-
go czasu na rynku jest wiele produktów 

Z jednej strony pojawianie się zupełnie nowych technologii i udoskonalanie istniejących, 
z drugiej – spadek cen rozwiązań. Zwłaszcza integratorom łączącym ze sobą świat IT 

i AV nie brakuje atutów w rozmowach z klientami.
TOMASZ JANOŚ

Fo
t. 

A
d

ob
eS

to
ck

tworzonych z myślą nie tylko o dużych 
klientach. To właśnie mniejsze punkty 
handlowe i usługowe tworzą obecnie no-
we perspektywy sprzedażowe. 

– W tym sektorze dostrzegamy obec-
nie największy potencjał. Jeżeli w jakimś 
mniejszym punkcie handlowym dzisiaj nie 
ma jeszcze monitorów DS, możemy zakła-
dać, że w najbliższych latach na pewno je 
tam zobaczymy – mówi Mariusz Orze-
chowski, dyrektor przedstawicielstwa 
NEC Display Solutions Europe w Polsce.

Co oczywiste, mali odbiorcy inwestu-
ją w proste systemy, często oparte na po-
jedynczych nośnikach. Tego typu klienci 
oczekują od dostawcy oferty, która umoż-
liwi im bezproblemowe stworzenie 
nieskomplikowanego, a przy tym kom-
pletnego rozwiązania DS.

Kamil Węglarz, Products Sales Spe-
cialist w Aten Poland, zwraca uwagę, że 
restauracje typu fast food czy lodziarnie 
jeszcze nie tak dawno korzystały z papie-
rowych planszy z ofertą. Dziś wyświe-
tlana jest ona na ekranach i wzbogacona 
o atrakcyjne animacje. Takie rozwiązania 

są zarządzane przez dział IT lub działa-
ją automatycznie, zgodnie z  wcześniej 
ustalonym harmonogramem. Także sieci 
punktów obsługi operatorów telekomuni-
kacyjnych i banki wciąż pozostają znaczą-
cymi odbiorcami systemów DS. W wielu 
tego typu placówkach albo powstają nowe 
instalacje, albo ich właściciele inwestu-
ją już w wymianę systemów tworzonych 
wiele lat temu. 

Specjaliści za bardzo obiecujący uwa-
żają też rynek edukacyjny – szkoły, zarów-
no podstawowe, średnie, jak i uczelnie, 
coraz śmielej sięgają po rozwiązania DS 
w  formie systemów informacyjnych. 
Wyświetlanie ogłoszeń czy aktualności 
w postaci cyfrowej zaczyna powoli wy-
pierać tradycyjne gabloty z wydrukami. 
To samo tyczy się innych użytkowników, 
którzy wykorzystują DS nie tylko do po-
kazywania reklam, ale też do przekazy-
wania informacji. Należą do nich hotele 
(nazwy sal, harmonogramy) oraz zakłady 
produkcyjne (informacje nt. bezpieczeń-
stwa, stanu produkcji). Dotyczy to nawet 
firm handlowych, które mogą wykorzy-

Digital Signage: 
możliwości rosną



rozwiązania. Rozdzielczość, powtarzal-
ność poszczególnych partii LED, jedno-
rodność obrazu, spójność kolorystyczna 
w porównaniu z innymi nośnikami, dy-
stans, z jakiego odbiorca patrzy na nośnik, 
i wreszcie koszty – to istotne zagadnienia, 
które klient powinien rozważyć. 

– W dobie pojedynczych monitorów 
o przekątnej długości 98 cali spektrum wy-
boru optymalnego nośnika staje się coraz 
szersze. I tu kluczową rolę może odegrać 
integrator, który pomoże klientowi w za-
kupie właściwego rozwiązania – twierdzi 
Mariusz Orzechowski.

Zwraca się też uwagę, że 
rozwiązania LED dają du-
żą swobodę w definiowaniu 
kształtu obrazu, co umożli-
wia zmianę typowego wy-
obrażenia o ekranie DS, jako 
prostokąta wyświetlającego 
treść reklamową. To samo ty-
czy się instalacji na zewnątrz 
– proste wyświetlacze dio-
dowe kojarzone z  reklamą 
zewnętrzną mogą być za-
stępowane ekranami o wy-
sokiej rozdzielczości, które 
automatycznie dopasowują 
nie tylko treść, ale również 

jasność obrazu do pory dnia.
Technologię LED coraz 

częściej wykorzystuje się 
do budowy dużych ścian wideo – efek-
towniejszych, bo bez widocznych połą-
czeń między poszczególnymi modułami. 
Ekrany diodowe bardziej nadają się też 
do zastosowań na zewnątrz, ze względu 
na dużą odporność na warunki środowi-
skowe – wilgoć, śnieg, zanieczyszczenia. 
Dzięki temu nie wymagają takiej zabudo-
wy jak ekrany LCD.

Jeszcze kilka lat wstecz klienci inwe-
stowali w nośniki DS zlokalizowane we-
wnątrz swoich obiektów, np. w pobliżu kas. 
Dziś widać wyraźną tendencję do wycho-
dzenia na zewnątrz z przekazem DS. 

Zdaniem integratora

 Michał Łakomy, Senior Enterprise Account Manager, Integrated Solutions
Głównym naszym klientem jest szeroko pojęty retail. Na rozwiązaniach Digital Signa-

ge w coraz większym stopniu bazuje też informacja dla pasażerów – w tym przypadku 

obserwujemy duży wzrost zainteresowania technologią LCD. Tradycyjnym odbiorcą są 

wszelkie centra sterowania lub monitoringu, w których kontroluje się najróżniejsze pro- 

cesy. Do kluczowych klientów zaliczamy ponadto stacje telewizyjne, które wykorzystu-

ją DS do scenografii i w reżyserkach. Co oczywiste, to bardzo wymagający użytkownicy, 

kładący większy nacisk na jakość obrazu niż chociażby retailerzy.

Obok tradycyjnego podejścia, czyli dostarczania i składania rozwiązania z poszcze-

gólnych komponentów, zaczęliśmy oferować Digital Signage w formie usługi z chmury 

(DSaaS). Chcemy ułatwić klientom uruchamianie DS, udostępniając im serwer w naszym 

centrum danych i dostarczając treści do punktów emisji. Może to być kompleksowa usłu-

ga, bo we współpracy z klientem jesteśmy w stanie także zarządzać całą emitowaną 

treścią, również w wariancie abonamentu. Taka oferta powinna cieszyć się zainteresowa-

niem, bo próg wejścia w Digital Signage szczególnie dla dużych klientów – wymagają-

cych rozbudowanych instalacji, ich utrzymania i serwisowania – jest wysoki. Wybierając 

usługę, dostają to wszystko za stałą, miesięczną opłatę.

stać system DS do pobie-
rania danych o  sprzedaży 
i wyświetlania stopnia reali-
zacji wyznaczonych celów. 

– Obecnie elastyczność 
systemów DS pozwala na ich 
dopasowanie do niemal każ-
dego scenariusza, w którym 
wymagane jest wyświetla-
nie konkretnych informacji 
– uważa Adam Kaczmarek, 
menedżer projektów bizne-
sowych w ViDiS-ie.

Systemy DS pełnią wte-
dy wielorakie funkcje – re-
klamową, informacyjną czy 
alarmową. Dużym potencja-
łem rozwoju charakteryzują 
się od jakiegoś czasu placów-
ki medyczne, uczelnie i centra polskich 
miast, a więc sektor samorządowy. Doty-
czy to także domów kultury, rozmaitych 
urzędów i środków transportu.

– W najbliższej przyszłości z pewnością 
na znaczeniu zyskają również zaawanso-
wane i intuicyjne rozwiązania DS do in-
stalacji w domach. Szersze zastosowanie 
znajdą rozwinięte technologie do interak-
cji z klientem w ochronie zdrowia, hotelach 
i sklepach – przekonuje Tomasz Sławiński, 
Product Manager w Actionie.

TECHNOLOGIA LED ZYSKUJE  
NA POPULARNOŚCI
Za te same pieniądze można dziś kupić 
monitor o większej przekątnej czy roz-
dzielczości niż jeszcze kilka lat temu, więc 
klienci inwestują w coraz bardziej okaza-
łe wyświetlacze, ściany wideo czy LED-
-owe. Zmieniają się też same technologie. 

– Instalacje DS najpierw opierały się 
na zewnętrznych komputerach PC, potem 
na odtwarzaczach OPS (Open Pluggable 
Specification), urządzeniach z systemem 
Android, aż wreszcie mamy monitory ze zin-
tegrowanymi tanimi komputerami Rasp- 
berry Pi – mówi Mariusz Orzechowski.

Zwraca też uwagę, że rośnie zaintere-
sowanie technologią LED, tym bardziej 
że ceny tego rodzaju wyświetlaczy sta-
ły się bardziej przystępne. Moda na no-
śniki LED będzie mieć duży wpływ na 
rynek w przyszłości, przy czym bardzo 
istotną kwestią może okazać się jakość 
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ZA TE SAME PIENIĄDZE MOŻNA DZIŚ KUPIĆ MONITOR O WIĘKSZEJ PRZEKĄTNEJ 

LUB ROZDZIELCZOŚCI NIŻ JESZCZE KILKA LAT TEMU, WIĘC KLIENCI INWESTUJĄ W CORAZ BARDZIEJ 

OKAZAŁE WYŚWIETLACZE, ŚCIANY WIDEO ORAZ LED (FOT. NEC).
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Stąd przybywa instalacji na wystawach 
sklepowych i  elewacjach budynków, 
a wiele z takich projektów opiera się wła-
śnie na modułach LED.

DS TO TAKŻE PROJEKTORY
Projekcja stwarza dodatkowe możliwo-
ści w sektorze Digital Signage. Może być 
wykorzystywana do tworzenia obrazów 
znacznie większych, niż zapewniają wy-
świetlacze cyfrowe, oraz takich, których 
tradycyjny ekran nie jest w stanie po-
kazać. Choć od dawna znajdowała się 
w arsenale rozwiązań DS, to od pewne-
go czasu – za sprawą projektorów lase-

rowych – w tej kategorii można mówić 
o nowym otwarciu.

Norbert Gościński, Account Manager 
Professional Display w Epsonie, zauważ, 
że dzięki rozwojowi technologii lasero-
wej, obniżeniu kosztów oraz wzrostowi 
trwałości źródeł światła do 20 tys. godzin 
i więcej – używanie projektorów do insta-
lacji Digital Signage staje się z roku na rok 
coraz powszechniejsze. Co więcej, obec-
nie urządzenia te oferują jasność nawet 
na poziomie 15 tys. lumenów, w efekcie 
dając dużą niezależność od warunków 
oświetleniowych, a co za tym idzie coraz 
szersze możliwości wykorzystania zalet 
projekcji. Nieuniknioną zmianą będzie 

też coraz częstsze stosowanie ekranów 
w niestandardowych formatach, kształ-
tach czy wymiarach.

Używanie projektorów laserowych 
o  wysokich jasnościach otwiera przed 
branżą DS nowe możliwości. Nie trzeba 
ograniczać się wyłącznie do tworzenia 
nośnika reklamowego z całej ściany, po-
nieważ projektory – dzięki maskowaniu 
oraz technologii mappingu – umożliwia-
ją aranżacje wypełniające całą przestrzeń 
i lepsze dostosowanie przekazu reklamo-
wego do potencjału miejsca i założeń. Ro-
snąca jasność obrazu a także spadające 
cenom urządzeń sprawiają, że systemy 
Digital Signage bazujące na projektorach 

KAMIL WĘGLARZ  Najważniejszym aspektem poza wyświetlaniem samej treści jest możli-

wość jej personalizacji, uwzględniającej konkretnego odbiorcę i porę dnia. Kluczowa w tym 

przypadku jest wymiana danych pomiędzy wyświetlaczem a systemem, nie tylko w celu 

przesłania obrazu, ale i zbierania informacji oraz późniejszej ich weryfikacji. Zaawansowane 

systemy są w stanie personalizować treść po analizie odbiorcy, uwzględniając jego wiek, 

płeć i czas, jaki poświęcił na odbiór wyświetlanej treści.

NORBERT GOŚCIŃSKI  Do tej pory największymi nabywcami nośników DS były głównie 

centra handlowe. Jednak od pewnego czasu coraz częściej takie instalacje pojawiają się 

w salonach firmowych poszczególnych marek, a także w mniejszych sklepach, gdzie rekla-

ma jest ograniczona do osób zainteresowanych określonym asortymentem. Dzięki rosną-

cej jasności obrazu oraz spadającym cenom urządzeń instalacje bazujące na projektorach 

coraz częściej można spotkać w miejscach, które przez wzgląd na dużą ilość światła za-

stanego do niedawna uniemożliwiały swobodną projekcję. W tym przypadku należy pod-

kreślić, że sam przekaz informacyjny w porównaniu z technologiami monitorowymi czy 

diodowymi poszerzony jest o walory artystyczne.

ROBERT TOMASZEWSKI  Jeśli chodzi o zmiany zachodzące na rynku, to w dużym stop-

niu związane są one z tym, że klienci końcowi szukają rozwiązań, które są coraz łatwiejsze 

w obsłudze. Zarówno w kwestii instalacji, jak i zarządzania treścią. Coraz częściej w sys-

temach znajdują się rozwiązania różnych producentów monitorów, więc klienci poszuku-

ją możliwości zarządzania wszystkimi tymi systemami jednocześnie. Część producentów 

wprowadza do oferty monitory z SoC (Android, WebOs), które pozwalają na instalację  

zewnętrznego oprogramowania. Największą dynamiką cechują się obecnie ściany LED. 

Dalszy rozwój tej technologii spowodować może wyparcie części reklamowych ścian  

wideo złożonych z monitorów.

MARIUSZ ORZECHOWSKI  W w sektorze retail mamy do czynienia z Digital Signage 3.0. 

To kolejna faza rozwoju, której istotą jest dążenie do budowania coraz bliższych relacji 

z klientem i spersonalizowanego procesu sprzedaży poprzez wykorzystanie najnowszych 

wizualnych technologii i rozwiązań w połączeniu z IoT i Big Data. Potrzeba bycia coraz 

bliżej klienta, zwiększania jego komfortu zakupowego sprawia, że bardzo widocznym 

trendem jest także omnichannel. To nic innego jak wywołanie efektu zakupowej synergii 

poprzez wykorzystanie wielu kanałów sprzedaży i komunikacji.

Kamil Węglarz, 
Products Sales 
Specialist, Aten

Robert 
Tomaszewski, 
Business 
Development 
Manager 
Professional 
Displays, iiyama

Norbert Gościński, 
Account Manager 

Professional 
Display, Epson

Mariusz 
Orzechowski, 
dyrektor NEC 

Display Solutions 
Europe

Zdaniem specjalisty
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wdrażane są np. w centrach 
handlowych, czyli miejscach 
charakteryzujących się du-
żą ilością światła, co  jeszcze 
niedawno wykluczało je w 
takich zastosowań.

– Niewątpliwą nowością 
jest to, że dziś nośnikami re-
klamy mogą stać się… sa-
me produkty. W połączeniu 
z technologią mappingu 3D 
w  punktach sprzedaży bę-
dzie można w ten sposób za-
prezentować zarówno cechy 
danego produktu, jak i  je-
go opcje, na przykład kolo-
rystyczne – mówi Norbert 
Gościński.

INTERAKCJA, ALE TA MNIEJ 
WYRAFINOWANA
Zdaniem dostawców szeroko pojęte roz-
wiązania interaktywne – dotykowe czy 
oparte na sensorach – wciąż zyskują na 
popularności. Dzięki nim można odejść 
od wciąż przeważającej komunikacji typu 
„one to many” na rzecz przekazu „one to 
one”, dostosowanego do zachowania i ty-
pu odbiorcy. W niedalekiej przyszłości 
będzie coraz więcej tego typu instalacji, 
a najlepiej sprawdzą się wyświetlacze in-
teraktywne. W najprostszym rozwiązaniu 
odbiorca wybiera pozycje z menu lub np. 
wskazuje na planie centrum handlowego 
sklep i dowiaduje się o nim więcej, pozna-
je asortyment, promocje itp. Możliwe są 
także bardziej kreatywne zastosowania, 
w przypadku których użytkownik pisze 
czy rysuje po ekranie. 

– Jeśli chodzi o interaktywne kioski, ale 
także ścianki wyświetlające ofertę, mamy 
coraz więcej zapytań o rozwiązania dla re-
stauracji czy szerzej dla branży hotelarsko-
-gastronomicznej – mówi Maciej Dzidzik, 
Product Manager LFD w BenQ.

Według niego zdecydowanie wzrosło 
zainteresowanie monitorami dotykowy-
mi w sektorze edukacyjnym. Chętnie uży-
wają ich wyższe uczelnie, ale znajdują też 
zastosowanie w mniejszych firmach i kor-
poracjach. Takie urządzenia instalowane 
są zarówno w salach konferencyjnych, jak 
i w recepcjach – stanowią wówczas inte-
raktywne kioski informacyjne. 

Jednak interakcyjność może opierać 
się nie tylko na ekranach dotykowych, 
ale także wykorzystywać różne sensory, 
w tym czujniki ruchu. Detekcja obecności 
człowieka inicjuje wtedy zmiany w wy-
świetlanych treściach. 

– Czujniki ruchu są tańsze i łatwiejsze 
do wdrożenia niż bardziej wyrafinowa-
ne rozwiązania, takie jak połączenie DS 
z zaawansowaną analityką, a więc rozpo-
znawaniem twarzy, płci czy wieku przeby-
wających w pobliżu ekranów osób w celu 
spersonalizowania wyświetlanych treści. 
Na tego typu systemy nie ma dziś wielu 
chętnych – uważa Michał Łakomy, Senior 
Enterprise Account Manager w Integra-
ted Solutions. 

CHMURA UŁATWIA ŻYCIE 
Warto podkreślić, że rozwiązania DS nie 
tylko stają się coraz bardziej dostosowa-
ne do wymagań odbiorców, ale także speł-
niają oczekiwania komunikujących się 
z tymi odbiorcami użytkowników. Nowe 
systemy dają możliwość przesłania ma-
teriałów na ekran, jak również szybkiego 
tworzenia efektownej treści bez pomo-
cy działu graficznego i błyskawicznej jej  

dystrybucji. Dzięki temu moż-
na szybciej reagować na ak-
tualne wydarzenia i tworzyć 
jeszcze bardziej spersonali-
zowany kontent. Spełnienie 
oczekiwań klientów to także 
bardziej przystępne cenowo 
produkty o  dużo większym 
potencjale personalizacji i do-
pasowania we wdrożeniu.

Wobec zachodzących zmian 
w  sposobach dostarczania 
usług istotny wpływ na roz-
wiązania DS ma cloud com- 
puting. Coraz więcej syste-
mów Digital Signage oferuje 
pełne pakiety oprogramowa-
nia zainstalowane w  chmu-

rze. Zapewnia to dużo większą swobodę 
w tworzeniu sieci wyświetlaczy i zarzą-
dzaniu nimi z dowolnego miejsca z do-
stępem do internetu. Systemy takie dają 
możliwość nie tylko administrowania tym, 
co i kiedy jest wyświetlane na ekranach,  
ale także przygotowywania treści z pozio-
mu przeglądarki internetowej.

Dla klientów chmura z jedną konsolą do 
zarządzania treściami jest bardzo atrak-
cyjnym rozwiązaniem. Opartą o  cloud 
ofertą typu all in one będą zainteresowa-
ni, bo otrzymają zarówno sprawnie funk-
cjonujący system przekazywania treści 
do sieci punktów emisji, jak i – co ważne 
– pojedynczy punkt kontaktu dla wspar-
cia technicznego. 

Podsumowując, przyszłość Digital Sig- 
nage jest bardzo interesująca, ponieważ je-
go rola nie została raz na zawsze określona. 
Użytkownicy, zwłaszcza ci z segmentu re-
tail, wciąż zastanawiają się, jak za pomocą 
DS skuteczniej wpływać na swoich klien-
tów. Tym bardziej że taki system może być 
czymś więcej niż nośnikiem treści rekla-
mowych i informacyjnych, ale stanowić 
część większego ekosystemu, który pomo-
że właścicielom lepiej rozumieć, na czym 
polega ich biznes. Zatem nie tylko dostar-
czać treści odbiorcom, ale także uzyski-
wać od nich komunikaty zwrotne. Można 
więc zakładać, że DS coraz częściej będzie 
elementem większego systemu,  złożo-
nego również z  kamer, sensorów, bea- 
conów, znaczników RFID, przetwarzania 
w chmurze oraz jednej konsoli do zarzą-
dzania całością.

W retailu mamy  
do czynienia z Digital 
Signage 3.0.

STOSOWANIE PROJEKTORÓW LASEROWYCH O WYSOKICH JASNOŚCIACH OTWIERA 

PRZED BRANŻĄ DS NOWE MOŻLIWOŚCI (FOT. EPSON).
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W tym celu firma wykorzystu-
je wieloletnie doświadczenie 
z  obszaru rozwiązań KVM  

(z uwzględnieniem przełączania obra-
zu) i wprowadza na rynek nowe produkty 
służące do bezproblemowego wdrażania 
i obsługi instalacji audio-wideo. A ponie-
waż branże IT i AV w coraz większym 
zakresie wykorzystują te same techno-
logie, łatwiejsze staje się integrowanie 
systemów dystrybucji obrazu z siecią IP, 
co ogranicza koszty, czas oraz stopień 
skomplikowania wdrożenia. 

– Można zaryzykować stwierdzenie, że 
nasza oferta AV jest dziś kompletna i nie 
ma w niej luk. Mamy matryce, w tym mo-
dułowe, o różnej liczbie portów i z obsłu-
gą rozmaitych technik, m.in.: HDMI, DVI, 
HDBaseT, a także wciąż powszechnie wy-
korzystywanego VGA. Mamy nieustannie 
rozwijany system sterowania, przełączni-
ki prezentacyjne, rozdzielacze sygnału, ca-
łą gamę extenderów zapewniających wiele 
sposobów przesyłania obrazu i  dźwięku  
– mówi Tomasz Kruszyński, Country  
Manager w firmie ATEN.

ATEN VIDEO OVER IP 
– DLACZEGO WARTO?
Na rozwiązania ATEN AV over IP warto 
postawić z wielu powodów, które najła-
twiej wytłumaczyć na przykładzie kon-
kretnych produktów. Takich chociażby 
jak extendery (nadajniki i  odbiorniki) 
VE8900/VE8950, dostarczające bez-
stratny sygnał AV 1080p/4K na długich 
dystansach za pośrednictwem standar-
dowej sieci Gigabit Ethernet. Urządzenia 
zostały zaprojektowane tak, aby sprostać 
wyzwaniom, jakie napotykają integrato-
rzy systemów podczas wdrażania AV over 
IP, oraz ułatwić im tworzenie skutecz-
nych, łatwych w użyciu i ekonomicznych 
rozwiązań Digital Signage. Mają przy tym 
wiele zalet, takich jak:

nieograniczona skalowalność i ela-
styczność (od prostej konfiguracji punkt-
-punkt do obsługi nawet 1 tys. odbiorników 
– dając taki wybór, rozwiązanie zapewnia 
„wszystko w  jednym”: funkcjonalność 
extendera, przełącznika oraz matrycy 
z obsługą ścian wideo);

nieskomplikowana konfiguracja IP 
(za pomocą przycisków na panelu przed-
nim można swobodnie przełączać źródła; 
prosta instalacja nie wymaga dużego do-
świadczenia z obszaru IT, nie trzeba też 
długo uczyć się obsługi rozwiązania);

więcej za mniej dzięki połączeniom 
łańcuchowym (sieć AV można łatwo roz-
budowywać i bez kolejnych przełączników  
sieciowych, zwiększających koszty);

brak dodatkowych serwerów i opro- 
gramowania (urządzeniami AV over IP 
bezproblemowo zarządza się za pomo-
cą przeglądarki internetowej, logując się 
do dowolnego nadajnika lub odbiornika.

W  rezultacie rozwiązania VE8900/ 
/VE8950 sprawdzają się w różnych miej-

scach, takich jak: lotniska, kampusy, centra 
konferencyjne i galerie handlowe. 

ROZWIĄZANIE DOCENIONE 
PRZEZ BRANŻĘ
W świecie idealnym obsługa nawet bar-
dzo rozbudowanej instalacji nie powinna 
być trudna – do tego dążyli konstrukto-
rzy rozwiązań VE8900/VE8950. Na ich 
obudowach umieścili duże, czytelne wy-
świetlacze i przyciski do ustawiania oraz 
przełączania źródeł, dzięki którym nie są 
potrzebne żadne zewnętrzne systemy ste-
rowania (w  bardziej skomplikowanych 
wdrożeniach przyda się interfejs prze-
glądarki). Pracę z extenderami ATEN-a 
ułatwiają także wyraźnie opisane porty, 
zintegrowane z obudową uchwyty do wy-
godnego montażu oraz diody LED do szyb-
kiej diagnostyki. Kolejną korzyścią dla 
użytkownika jest wspomniana już możli-
wość łączenia urządzeń w łańcuch w ce-
lu prostego zwiększania zasięgu sieci AV, 
bez nadmiaru okablowania i stosowania 
dodatkowych przełączników sieciowych 
(co ogranicza koszty w przeliczeniu na 
port sieciowy).

Użytkowe zalety rozwiązań tajwańskiej 
marki zostały docenione przez branżę. Ob-
sługujący technologię 4K extender Video 
over IP VE8950 otrzymał Red Dot Design 
Award 2018, jedną z najbardziej presti-
żowych na świecie nagród w dziedzinie 
wzornictwa. VE8950 został wyróżniony 
za skoncentrowany na użytkowniku pro-
jekt, ułatwiający integratorom systemo-
wym wdrażanie dużych rozwiązań Digital 
Signage oraz ścian wideo.

ATEN, jeden z najbardziej doświadczonych i największych tajwańskich producentów, 
zachęca integratorów do zwiększenia możliwości rozwoju przez naturalne połączenie 

dwóch światów – IT i AV.

Digital Signage  
z technologią Video over IP

Więcej informacji: www.atenpoland.com

tel. 514 120 220, office@pl.aten.com,

Działa na rynku od 40 lat i specjalizuje się 

w opracowywaniu systemów łączności 

oraz technik dostępu i współużytkowania 

zasobów. Firmie przyświeca motto:  

„Po prostu lepsze połączenia”. Roz-

wiązania tej marki łączą użytkowników 

w każdym miejscu i o dowolnym czasie, 

zapewniając komunikację i możliwość 

udostępniania informacji. Oferowane są 

w Polsce od 1997 r. Polskie biuro ATEN, 

wraz nowoczesnym showroomem, zostało 

otwarte w kwietniu 2018 r. w Warszawie.
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Serwery NAS firmy QNAP są wyposażone w zestaw oprogramowania, które 
umożliwia przekształcenie ich w centrum zarządzania systemem Digital Signage.

Darmowa aplikacja Signage Sta-
tion, przeznaczona dla serwerów 
QNAP Turbo NAS, rozwijana jest 

już od pięciu lat. Umożliwia łatwe tworze-
nie multimedialnych reklam, przesyłanie 
ich do serwera i prezentowanie na podłą-
czonych do sieci urządzeniach. Wszystko, 
czego potrzeba do ich odtwarzania, to re-
komendowana przez QNAP przeglądarka 
internetowa Google Chrome. Oczywiście 
możliwe jest odtwarzanie różnych treści 
na różnych odbiornikach w tym samym 
czasie.

W aplikację Signage Station wbudo-
wano bezpłatne oprogramowanie iArtist  
Lite, wyposażone w 16 typów specjalnych 
widżetów pomagających szybko i w pro-
sty sposób tworzyć kreatywne, animowa-
ne reklamy. Signage Station dodatkowo 
udostępnia użytkownikom wiele dar-
mowych szablonów nadających się do 
różnych zastosowań. Ułatwiają one two-
rzenie prezentacji z profilami bizneso-
wymi przedsiębiorstw, uzupełnionych 
atrakcyjnymi materiałami wideo i muzy-
ką. Właściciele restauracji i innych pod-
miotów usługowych mogą z  łatwością 
przygotowywać i  aktualizować tablice 
z menu. Dostępna jest też funkcja tworze-
nia animowanych reklam, dzięki czemu 
eliminuje się z działań marketingowych 
nudne drukowane plakaty.

KAŻDY MOŻE BYĆ ARTYSTĄ
Oprogramowanie iArtist Lite zaopatrzo-
no w funkcję „przeciągnij i upuść”, która 
ułatwia dodawanie wideo, pływających 
napisów, zdjęć i slajdów PowerPoint do 
projektu. Dzięki koncepcji warstwowej 
listy odtwarzania oraz funkcji linii cza-
su można dowolnie aranżować kolejność 

wyświetlania obiektów multimedial-
nych. iArtist Lite ma wbudowane liczne 
szablony, opracowane z myślą o różnych 
rodzajach prowadzonego biznesu i sce-
nariuszach prezentacji, co zapewnia 
oszczędność czasu i wysiłku projektan-
ta. Do stworzonej treści można dodawać 
też użyteczne widżety odtwarzające au-
dio, prezentujące aktualny czas lub treści 
ze strumienia RSS.

Dzięki oprogramowaniu iArtist Lite da 
się zapisać zaprojektowaną treść na kom-
puterze jako projekt i przesłać do wielu 
serwerów NAS z zainstalowaną aplika-
cją Signage Station. Oczywiście możli-
we jest też późniejsze aktualizowanie 
stworzonych w  ten sposób projektów. 
Treści zapisane na serwerze są dostępne 
dla wszystkich uprawnionych użytkow-
ników, co zwiększa efektywność pracy 
przy przedsięwzięciach angażujących 
wiele osób. Do treści uzyskuje się do-
stęp także w sposób zdalny (przez otwo-
rzenie konkretnego publicznego adresu 
URL serwera), aby np. wyświetlić ją pod-
czas spotkania biznesowego czy opubli-
kować w portalach społecznościowych.

CENTRUM MULTIMEDIALNE 
CINEMA28
Łatwe zarządzanie treściami multime-
dialnymi umożliwia również przewi-

dziana dla serwerów QNAP NAS aplikacja 
Cinema28. Zmienia ona te urządzenia 
w  centrum multimedialne –  zapewnia 
wspólny interfejs do zarządzania wszyst-
kimi zgromadzonymi zdjęciami, plikami 
muzycznymi i filmami. Pliki multimedial-
ne przesyła się strumieniowo z systemu 
NAS (lub innych połączonych systemów 
pamięci masowej) do każdego z podłączo-
nych urządzeń w różnych pomieszcze-
niach. Wystarczy przeciągnąć i upuścić 
pliki lub listy odtwarzania do podłączo-
nego sprzętu, aby je na nim odtworzyć.

Dzięki łatwemu w obsłudze interfej-
sowi można szybko sprawdzić stan każ-
dego urządzenia, w tym zweryfikować, 
które jest obecnie używane, przez któ-
rego użytkownika NAS oraz jakie pliki 
multimedialne są właśnie odtwarzane. 
Aplikacja Cinema28 zapewnia również 
korzystanie z głośników podłączonych 
do gniazd wyjść liniowych oraz portów 
USB serwera i urządzeń Bluetooth. Do 
odtwarzania wideo wykorzystuje się: 
port HDMI NAS, aplikację HD Player, 
jak również urządzenia DLNA, Apple TV 
i Chromecast.

Aplikacja Cinema28 jest w pełni zinte-
growana z wbudowaną w serwery QNAP 
wyszukiwarką Qsirch, umożliwiającą 
szybkie znajdowanie plików multime-
dialnych. Wystarczy wprowadzić słowa 
kluczowe i zastosować filtry, aby szyb-
ko uzyskać dostęp do potrzebnych treści 
i rozpocząć ich odtwarzanie.

Autoryzowanymi dystrybutorami ser-
werów plików QNAP w Polsce są: AB, ABC  
Data, EPA Systemy oraz Konsorcjum FEN.

Cyfrowa reklama z serwerów 
QNAP

Kontakt dla partnerów: GRZEGORZ BIELAWSKI, 

COUNTRY MANAGER, QNAP, GBIELAWSKI@QNAP.COM
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HCI na fali wznoszącej

Nowa technologia odświeża cen-
tra danych, realizując dążenie ich 
użytkowników do zwiększania 

prostoty, elastyczności i hybrydowości we 
wdrażaniu infrastruktury. Zdaniem Se-
bastiana Lagany, zajmującego się w IDC 
badaniami rynku platform i technologii 
infrastrukturalnych, rozwiązania HCI 
(Hyper-Converged Infrastructure) coraz 
lepiej radzą sobie z obsługą krytycznych 
dla biznesu obciążeń, zmniejszając złożo-
ność centrum danych i zwiększając przy-
stępność cenową infrastruktury. Według 
analityka segment ten będzie nadal po-
większał swój udział w całym rynku sys-
temów konwergentnych.

Pytani przez CRN Polska eksperci przy- 
znają zgodnie, że hiperkonwergencja znaj-

Rynek infrastruktury hiperkonwergentnej dojrzewa i będzie szybko rósł, bo klienci 
coraz chętniej rezygnują z oddzielnych rozwiązań pamięci masowej, serwerów i sieci  

na rzecz integracji, jaką zapewnia HCI.
TOMASZ JANOŚ
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duje się na fali wznoszącej. Stanisław Lesz-
czyński, Regional Sales Manager Eastern 
Europe w Nutanixie,  zauważa, że rynek 
rozwiązań HCI rośnie w tempie przekra-
czającym wszelkie prognozy analityków.

Nabywcami rozwiązań hiperkonwer-
gentnych są banki, firmy telekomunika-
cyjne, ubezpieczeniowe, sieci handlowe, 
instytucje publiczne czy firmy typu soft- 
ware house, a także mali i średni klien-
ci z bardzo ograniczonymi zasobami, je-
śli chodzi o personel IT. Wiele wdrożeń 
obejmuje wszelkiego rodzaju środowiska 
wirtualne. Bardzo popularnym przykła-
dem zastosowania są wirtualne desktopy 
oraz wirtualne aplikacje.

– Gorącym tematem w  obszarze VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure) jest mi-

gracja do Windows 10 i w zasadzie wyłącz-
nie rozwiązania hiperkonwergentne są 
w stanie sprostać wyzwaniom, jakie wią-
żą się z takim przedsięwzięciem. Dużo HCI 
sprzedajemy też z przeznaczeniem dla śro-
dowisk testowo-rozwojowych, analitycz-
nych i zdalnych biur w segmencie ROBO 
– mówi Stanisław Leszczyński.

Zdaniem Mikołaja Wiśniaka, Manager 
Systems Engineering z VMware’a, ros- 
nące zainteresowanie polskich firm roz-
wiązaniami hiperkonwergentnymi wy-
nika z  chęci znacznego uproszczenia 
zarówno samego wdrożenia, jak i póź-
niejszego zarządzania infrastrukturą. 
Przestrzeń dyskową tworzy się na ba-
zie dysków umieszczonych bezpośred-
nio w  serwerach odpowiadających za 
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przypomina, że pierwotnie była ona 
stosowana w tych obszarach, które nie 
miały znaczenia krytycznego. Obecnie 
rozwiązania klasy HCI są na tyle doj-
rzałe, że mogą stanowić podstawę funk-
cjonowania wszystkich aplikacji, nawet 
tych najbardziej istotnych dla biznesu, 
jak systemy CRM, ERP czy do zarządza-
nia produkcją.

HCI NA KŁOPOTY KADROWE
Według analizy rynkowej VMware’a nie 
ma już odwrotu od rozwiązań hiperkon-
wergentnych, czego potwierdzeniem 
ma być to, że każdy wiodący dostawca 
klasycznych macierzy oferuje już dziś 
rozwiązania klasy HCI. Co szczególnie 
istotne, hiperkonwergencja może pomóc 
rozwiązać problemy z deficytem kadro-
wym na polskim rynku IT.

Według raportu ManpowerGroup 
52 proc. polskich firm ma trudności ze 
znalezieniem nowych pracowników, a na 
samym rynku IT brakuje ok. 50 tys. fa-
chowców. Co gorsza, nawet jeśli już się 
ich znajdzie, często nie posiadają odpo-
wiednich umiejętności. Problemy kadro-
we są szczególnie odczuwalne przez te 
polskie przedsiębiorstwa, które chcą się 
szybko rozwijać i otwierać nowe oddziały 
– w kraju i za granicą. Nie dość, że stwo-
rzenie odpowiedniego lokalnego zaple-
cza IT ma swoją cenę, to jeszcze brakuje 
personelu technicznego w terenie. Roz-
wiązania hiperkonwergentne mają być re-
medium na tego rodzaju kłopoty.

Stanisław Leszczyński zauważa, że 
hiperkonwergencja uwalnia działy 
utrzymania od znacznej części zadań. 
Przytacza szacunki IDC, według których 
dzięki HCI działy utrzymania mogą za-
oszczędzić do 60 proc. kosztów operacyj-
nych. Dlatego nowego typu infrastruktura 
sprawdza się tam, gdzie poszukiwane są 
oszczędności i wymagana jest duża ela-
styczność. Potrzebują jej klienci, 

Kto rządzi  
na rynku HCI?

IDC przedstawia dwa różne zestawie-

nia dostawców na rynku HCI. Biorąc 

pod uwagę markę, liderami są: Dell EMC 

(28,6 proc. rynku), Nutanix (14,8 proc.) 

i HPE (5,4 proc.). Drugi ranking dotyczy 

dostawców oprogramowania zapewnia-

jącego podstawowe funkcje hiperkon-

wergentne (niezależnie od tego, pod 

jaką marką rozwiązanie jest sprzedawa-

ne). W tym wypadku pierwsza trójka to: 

VMware (38,1 proc.), Nutanix (9,8 proc.) 

i HPE (5,4 proc.).

Zdaniem integratora

 Jacek Forysiak, wiceprezes zarządu ds. techniki, Atende
W przypadku dużych klientów HCI często znajduje zastosowanie celowe, związane  

na przykład z zapewnieniem wydajności kluczowej dla biznesu aplikacji. Taką sytuację 

mieliśmy ostatnio w Atende z klientem Eveline Cosmetics. Z kolei dla mniejszych firm 

infrastruktura hiperkonwergentna to po prostu kompaktowe data center, zapewniające 

„wszystko w jednym”: platformę sieciową, obliczeniową, wirtualizację i storage. W dodat-

ku łatwe do rozbudowy o kolejne węzły, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Polski rynek IT jest 

może jeszcze zbyt ostrożny, ale zaczyna doceniać zalety rozwiązań chmurowych. 

Coraz więcej aplikacji tworzonych jest w oparciu o nowe technologie. Odnotowujemy 

ostatnio wzrost zainteresowania HCI, który może być początkiem dynamicznego skoku 

sprzedaży. Przy dotychczasowym, konwencjonalnym podejściu infrastruktura IT często 

ograniczała świat biznesu we wprowadzaniu innowacji. Rozwiązania hiperkonwergent- 

ne to technologiczna odpowiedź na potrzeby firm oczekujących produktów szybkich  

we wdrożeniu, skalowalnych, a przy tym łatwych w zarządzaniu i elastycznych.

wirtualizację, bez konieczności budowy  
oraz użycia sieci SAN opartej na Fibre 
Channel. HCI spełnia też wszelkie wy-
magania dotyczące nowoczesnych roz-
wiązań storage pod kątem odporności na 
awarię, jak również wydajności. Można 
nawet zbudować rozwiązanie przewyż-
szające klasyczne macierze, wykorzystu-
jące najnowsze techniki przechowywania 
danych.

Rozwiązania HCI generalnie spraw-
dzają się w niemal każdym zastosowaniu, 
w  którym pamięć masowa jest wyko-
rzystywana przez wirtualne aplikacje 
wymagające najwyższej wydajności. Mi-
kołaj Wiśniak wymienia więc wdrożenia: 
SAS, SAP, Oracle, SQL i HPC, metro-kla-
stry, specjalistyczne klastry zarządzają-
ce i DMZ, małe oddziały dwuserwerowe, 
a także platformy testowo-deweloperskie. 

– Interesującym i ważnym przykładem 
użycia technologii HCI są też farmy desk-
topów wirtualnych. Możemy w ich przy-
padku zmniejszyć współczynnik TCO 
nawet o 40 proc. w porównaniu z trady-
cyjną architekturą bazującą na klasycznej 
macierzy zewnętrznej – mówi przedsta-
wiciel VMware’a.

Według specjalistów na pierwsze im-
plementacje tego typu rozwiązań decy-
duje się najczęściej przemysł. To dlatego, 
że odpowiadają one potrzebom wyni-
kającym z transformacji, jaką przecho-
dzi wspomniana branża. Dochodzi tam 
do zmiany procesów przygotowania 
i  wytwarzania produktów, w  oparciu 
o tworzone cyfrowe modele, co wyma-
ga platformy graficznej (VDI) i przecho-
wywania danych w chmurze. W dodatku 
fabryki borykają się z brakiem ludzi do 
pracy, a wyzwaniem staje się zarządza-
nie IT zarówno na miejscu, jak i w od-
działach (ROBO – Remote Office/Branch  
Office). Systemy produkcyjne generują 
miliony informacji (IoT), a dzięki kore-
lacji dużej ilości danych (Big Data) moż-
na automatycznie modelować strategie 
dla zarządu i odpowiednio szybko reago-
wać na zmiany (przy użyciu BI).

Ostatecznie nietrudno zaobserwować, 
jak szybko zmieniła się rola infrastruk-
tury hiperkonwergentnej w środowisku 
firmowego IT. Grzegorz Dobrowolski, 
dyrektor sprzedaży rozwiązań Data 
Center i Enterprise Networking w Cisco, 
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którzy muszą szybciej odpowiadać na  
wyzwania rynku, wdrażając nowe aplika-
cje i modyfikując istniejące. 

Systemy hiperkonwergentne są bardzo 
popularne w mniejszych firmach, które 
nie mają rozbudowanych zespołów IT. 
Wynika to stąd, że są łatwe do wdrożenia 
oraz skonfigurowania.

– Ustawienie klastra tradycyjnymi me-
todami zajmowało nawet kilka dni, bo 
wymagało integracji wielu różnych ele-
mentów. Dzięki rozwiązaniom zintegro-
wanym trwa to nie dłużej niż godzinę 
– mówi Grzegorz Dobrowolski. 

Infrastruktura jest dużo prostsza i ła-
twiejsza w  rozbudowie, dzięki czemu 
unika się przeskalowania lub niedosza-
cowania projektów IT. Ma to ogromne 
znaczenie w  firmach, które dopiero się 

rozwijają i nie są w stanie przewidzieć, ja-
ka moc obliczeniowa będzie im potrzebna 
w przyszłości. Zdaniem przedstawiciela 
Cisco w przypadku uruchamiania i opty-
malizacji aplikacji mobilnych duże zna-
czenie będzie miała obsługa kontenerów 
w rozwiązaniu HCI.

CZY HCI NIE MA WAD?
W obszarze infrastruktury rozwiązania 
hiperkonwergentne to obecnie gorący 
temat. Jak twierdzą dostawcy, wiele no-
wych inicjatyw informatycznych zakłada 
wykorzystanie tej technologii.

– Prognozy analityków mówią, że w cią-
gu najbliższych 2–3 lat co trzecia aplikacja 
będzie działać w środowiskach hiperkonwer-
gentnych – twierdzi Stanisław Leszczyński.

Warto podkreślić, że HCI może być 
kluczowym elementem umożliwiającym 
transformację działów IT i całych firm. Ma 
przyśpieszać cyfryzację i być czynnikiem 
sprzyjającym wzrostowi innowacyjności. 
W dodatku, ze względu na takie właściwo-
ści jak skalowalność oraz prostota w obsłu-
dze, może być dobrym rozwiązaniem dla 
każdego typu środowisk.

Właśnie wygoda użycia ma być głów-
ną przewagą hiperkonwergencji nad tra-
dycyjną infrastrukturą. Uruchamiając 
HCI w trybie „plug-and-play”, integrator 
i klient nie muszą martwić się o kompa-
tybilność komponentów obliczeniowych 
i pamięci. Tę pracę wykonał za nich już 
dostawca – produkt wyposażony w roz-
wiązanie Software-Defined Storage i opro-
gramowanie do zarządzania pamięcią. 

GRZEGORZ DOBROWOLSKI  Na polskim rynku rozwiązania klasy HCI są wciąż mniej 

popularne niż w krajach zachodnich, ale to się zmienia. Coraz więcej firm je wdraża, 

inne uważnie przyglądają się tej technologii. Co ciekawe, nie są to jedynie małe przedsię-

biorstwa, ale również korporacje, które planują wdrożenie nowych usług lub rozbudowę 

infrastruktury. Systemy hiperkonwergentne są już na tyle dojrzałe, że mogą stanowić 

podstawę funkcjonowania wszystkich aplikacji biznesowych, nawet tych krytycznych, 

takich jak CRM, ERP czy zarządzanie produkcją. 

DOMINIK THEMERSON  Każdy z nas ma styczność z hiperkonwergencją na co dzień. 

HCI to chociażby nasz smartfon, w którym mamy procesor, pamięć, system operacyjny

 i aplikacje – wszystko od jednego dostawcy – z pojedynczym przyciskiem do aktualizacji 

oprogramowania i jednym punktem wsparcia dla całego rozwiązania. To tylko przykład,

jak szybko klasyczne produkty są zastępowane hiperkonwergentnymi. Jedyną w zasadzie 

barierą stającą przed masowym rozwojem infrastruktury HCI jest, nie do końca słuszna, 

obawa działów IT przed automatyzacją.

STANISŁAW LESZCZYŃSKI  Rynek rozwiązań hiperkonwergentnych rośnie w tempie 

przekraczającym wszelkie prognozy analityków. Średni wzrost globalnej sprzedaży 

znajduje się na poziomie 60 proc. rok do roku, co przy stagnacji na rynku tradycyjnych 

rozwiązań serwerowo-macierzowych stanowi imponujący wynik. Przewidujemy, że 

w Polsce ta dynamika będzie jeszcze większa. To dlatego, że infrastruktura hiperkonwer-

gentna sprawdza się tam, gdzie poszukiwane są oszczędności, a także wymagana jest 

duża elastyczność.

MIKOŁAJ WIŚNIAK  O atrakcyjności rozwiązań HCI decyduje przede wszystkim prostota 

zarządzania, niski próg wejścia w nową technologię, brak konieczności budowy sieci SAN, 

elastyczność i skalowalność, które są powiązane z wielkością platformy do wirtualizacji. 

Co ciekawe, infrastruktura hiperkonwergentna może pomóc rozwiązać problem z deficy-

tem kadrowym na polskim rynku IT. Oczywiście nie każda technologia HCI jest taka sama

i warto przyjrzeć się kilku rozwiązaniom na rynku, by znaleźć produkt najbardziej odpo-

wiedni dla siebie lub dla konkretnego klienta.

Grzegorz 
Dobrowolski, 
dyrektor 
sprzedaży 
rozwiązań Data 
Center i Enterprise 
Networking, Cisco

Stanisław 
Leszczyński, 
Regional Sales 
Manager Eastern 
Europe, Nutanix

Dominik 
Themerson, 

Regional Business 
Development 

Manager HCI Sales 
CEE, Dell EMC

Mikołaj Wiśniak, 
Manager Systems 

Engineering, 
VMware

Zdaniem specjalisty
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Platformę cechuje też zazwyczaj bardzo 
duża niezawodność, bo dostawca dokład-
nie przetestował każdy element systemu. 
W dodatku wykorzystanie SDS sprawia, że 
łatwe staje się przydzielanie kluczowych 
zasobów tym aplikacjom, które mają wyż-
szy priorytet. Nie oznacza to, że hiperkon-
wergentna oferta jest pozbawiona wad. 
Z punktu widzenia klienta zastosowanie 
HCI może prowadzić do uzależnienia od 
jednego dostawcy – jego sprzętu i zintegro-
wanego z nim oprogramowania. Migracja 
na inną platformę, gdy zmienią się potrze-
by, może okazać się trudna.

TOP5 – platformy HCI
Zarówno dla klientów, jak i ich partnerów 

handlowych ustalenie, który producent 

dysponuje najlepszym rozwiązaniem HCI, 

nie jest wcale łatwym zadaniem. 

Pomocny może być raport Gartnera 

„Critical Capabilities for Hyperconverged 

Infrastructure”, w którym analitycy rynku 

ocenili dostawców infrastruktury hiper-

konwergentnej w sześciu kategoriach 

zastosowań HCI: Business-Critical, Cloud, 

Consolidated, Edge, ROBO (Remote 

Office/Branch Office) oraz VDI (Virtual 

Desktop Infrastructure). W każdym z tych 

obszarów wykorzystania infrastruktury 

hiperkonwergentnej Gartner ocenił moż-

liwości dostawców, przyznając punkty 

w skali od 1 do 5. Poniżej przedstawiamy 

platformy HCI wraz z uśrednionymi 

ocenami ze wszystkich kategorii.

 4,26  
 Nutanix Enterprise  
 Cloud Platform

Rozwiązanie zapewnia natywną wirtuali-

zację pamięci masowej, moc obliczenio-

wą, bezpieczeństwo danych, programowo 

definiowaną sieć, oprogramowanie do 

zarządzania oraz własne lub pochodzące 

od niezależnych dostawców hiperwizo-

ry. Platforma firmy Nutanix jest dostępna 

w ramach jednorazowej licencji, umowy

licencyjnej dla przedsiębiorstw lub 

w formie abonamentu na usługę Nutanix 

Xi Cloud. W ostatnim roku producent za-

prezentował szereg nowych produktów 

z dziedziny HCI, w tym usługę Beam,

ułatwiającą optymalizację kosztów 

i osiąganie zgodności ze standardami 

bezpieczeństwa.

 4,26    
   Dell EMC VxRail

Producent konsekwentnie udoskonala 

swoje sztandarowe rozwiązanie VxRail, 

które wykorzystuje oprogramowanie dla 

HCI VMware vSAN i vRealize oraz firmowe 

serwery PowerEdge. VxRail jest oferowa-

ne jako rodzina w pełni zintegrowanych 

appliance’ów, z których każdy został za-

projektowany do innych zastosowań. 

Środowisko da się bezproblemowo roz-

budowywać o nowe węzły, z możliwością 

łączenia różnych modeli w ramach klastra 

VxRail.

 4,19    
   HPE SimpliVity

Hewlett Packard Enterprise swoją 

strategię HCI oparło na technologii 

przejętej w 2017 r. za 650 mln dol. firmy 

SimpliVity. HPE SimpliVity wykorzystu-

je oprogramowanie OmniStack, usłu-

gi danych, wirtualizację serwerów od 

zewnętrznych dostawców, możliwości 

obliczeniowe i zarządzanie HPE oraz ar-

chitekturę sieciową (fabric) od przejętej 

w ubiegłym roku firmy Plexi. Rozwiązanie 

jest oferowane jako appliance oparty 

na serwerach HPE i może być zarządzane 

za pomocą oprogramowania HPE 

OneSphere lub OpenStack.

 4,17    
   VMware

Producent oferuje rozwiązanie z zakresu 

infrastruktury hiperkonwergentnej bazują-

ce na platformie obejmującej wirtualizację 

serwerową vSphere, wirtualizację pamięci 

masowej vSAN oraz zarządzanie vCenter. 

VMware HCI jest dostępne jako gotowy 

appliance od takich producentów, jak 

Dell, Hitachi czy Lenovo, może być też 

wdrażane na certyfikowanych komponen-

tach sprzętowych lub na węzłach vSAN-

Ready. VMware, którego większościowym 

właścicielem jest Dell Technologies, 

zapewnia też usługę HCI as a Service 

na platformie VMware Cloud on AWS, 

ułatwiając wdrażanie hybrydowego 

środowiska centrum danych.

 3,93    
   Cisco HyperFlex

W rozwiązaniu HyperFlex producent 

połączył swoje oprogramowanie 

HX Data Platform z platformami oblicze-

niowymi UCS (Unified Computing 

System). HCI jest w oferowane jako 

appliance w pełni integrujący architektu-

rę sieciową (fabric), komponenty oblicze-

niowe oraz zarządzanie, wykorzystujący 

przy tym oprogramowanie do wirtualizacji 

zewnętrznego dostawcy. Do swojego roz-

wiązania Cisco dodało ostatnio obsługę 

Hyper-V, rozciągnięte klastry (stratched 

clusters) oraz wsparcie dla ekosystemów 

kontenerowych.

Także opcje skalowania, jakie oferu-
je HCI, mogą nie być odpowiednie we 
wszystkich przypadkach użycia. Wy-
bierając podejście hiperkonwergentne, 
przedsiębiorstwa będą zwykle musiały 
jednocześnie zwiększać zarówno pojem-
ność pamięci masowej, jak i wielkość mocy 
obliczeniowej. Jeśli firmie będzie zależeć 
tylko na dodatkowej pamięci albo wyłącz-
nie mocy, to w ten sposób skaże się na nie-
potrzebne koszty. Barierą utrudniającą 
intensywny rozwój tej technologii jest, nie 
do końca słuszna, obawa działów IT przed 
pozbawiającą ich pracy automatyzacją.

– Wyjściem jest przekwalifikowanie się 
administratorów sieci i pójście w kierunku 
developmentu usług sieciowych – uważa 
Dominik Themerson, Regional Business 
Development Manager HCI Sales CEE 
w Dell EMC. 

Niewątpliwie hiperkonwergencja bę-
dzie coraz bardziej popularna również 
na polskim rynku. Nie dojdzie jednak do 
transformacji z dnia na dzień. Czeka nas 
raczej długotrwały proces, wymagający 
zmiany nie tylko rodzaju infrastruktury, 
ale też sposobu funkcjonowania samego 
świata IT.
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CRN Wśród klientów i part-
nerów panuje przekonanie, że 
Synology kieruje swoją ofertę 
głównie do gospodarstw do-
mowych oraz małych i średnich 
firm. Tymczasem zaprezento-
wane właśnie nowości, jak kil-
ka modeli macierzy all-flash 
czy narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję do głę-
bokiej analizy wideo, zdecydo-
wanie temu przeczą. Jak zatem 
definiujecie swoją główną gru-
pę docelową?
JASON FAN Często pojawiają się 
takie opinie, ponieważ postawili-
śmy na maksymalne uproszczenie 
obsługi naszych urządzeń. Tym-
czasem okazało się, że jest to prio-
rytet nie tylko dla użytkowników 
domowych, ale także administra-
torów w wielu firmach, i to wca-
le nie najmniejszych. Oczywiście 
kontynuujemy linię naszych naj-
prostszych produktów, np. serwerów NAS mieszczących od 
jednego do czterech dysków, których głównymi cechami są: 
cicha praca, niski pobór energii, niezawodność oraz wydaj-
ność w zupełności wystarczająca dla osób prywatnych i SOHO. 
Natomiast od kilku lat duży nacisk kładziemy na rozwijanie 
oferty dla średnich przedsiębiorstw, skupiamy się na rozbu-
dowie funkcjonalności urządzeń, automatyzacji działań admi-
nistracyjnych i zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzanych 
w nich danych.

Wasza konkurencja w swoich największych macierzach za-
pewniła możliwość zainstalowania alternatywnego syste-
mu operacyjnego, bazującego na systemie plików ZFS. Czy 
planujecie podobny krok?
Rozważaliśmy taką opcję, ale zrezygnowaliśmy z niej. Wspo-
mniany system skupia się wyłącznie na szybkim udostępnianiu 

danych i pozbawiony jest wielu 
funkcji, z których korzysta więk-
szość naszych klientów. Po wielu 
dyskusjach i debatach zdecydo-
waliśmy, że najlepiej będzie, jak 
zaproponujemy jeden zunifiko-
wany system dla wszystkich, nie 
tylko dla konsumentów. Jeszcze 
w  ubiegłym roku zapowiedzie-
liśmy, że w drugim kwartale br. 
odbędzie się premiera systemu 
DSM 7.0, w którym wiele zmian 
i  usprawnień będzie miało re-
wolucyjny charakter. Ale przy-
jęta przez nas strategia unifikacji 
wiąże się z koniecznością prze-
prowadzenia dodatkowych prac, 
więc opóźniliśmy tę premierę, być 
może nawet do początku 2020 r.

Niemniej w jednym z nowych 
produktów – macierzy UC3200 
– zainstalowana jest inna wer-
sja systemu operacyjnego…

Oprogramowanie tego urządzenia zawiera „podwersję” nasze-
go głównego systemu – DSM UC. Nie jest to jednak zupełnie 
inna wersja, a jedynie okrojona ze względu na przeznaczenie 
tego modelu – aby zminimalizować np. liczbę aktualizacji wbu-
dowanych aplikacji. Dostęp do danych w tym sprzęcie możli-
wy jest tylko przez protokół iSCSI, poza tym wyposażono go 
w dwa kontrolery wysokiej wydajności, które mogą działać 
w trybie active-active, a więc zapewniają wysoką dostępność. 
Dlatego staraliśmy się wyeliminować wszystko, co tę dostęp-
ność może zakłócić. Natomiast samo jądro systemu i funkcje 
związane z zarządzaniem pamięciami masowymi pozostały 
niezmienione. 

Jednym z ciekawszych produktów, których rodzinę właś- 
nie rozbudowaliście, są macierze all-flash. Ich unikalną ce-
chą – zupełnie wbrew rynkowym trendom – jest to, że nie  

Synology:  
idziemy po średnie firmy

„Od kilku lat duży nacisk kładziemy na rozwijanie oferty dla średnich przedsiębiorstw, 
skupiamy się na rozbudowie funkcjonalności urządzeń, automatyzacji działań 

administracyjnych i zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzanych w nich danych” 
– mówi JASON FAN, PRODUCT MANAGER W SYNOLOGY.

Tworzymy 
jeden zunifikowany 
system
dla wszystkich, 
nie tylko dla 
konsumentów.
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wyposażacie ich fabrycznie w dyski SSD, ale zadanie to po-
zostawiacie klientom lub współpracującym z nimi part-
nerom. Czy jednak zdarzają się polemiki z potencjalnymi 
klientami, którzy są zainteresowani tym rozwiązaniem, ale 
chcą uzyskać pełną gwarancję kompatybilności i wydajno-
ści – dla której przecież kupują macierz all-flash?
To zagadnienie jest trochę złożone. Rzeczywiście, gdy trzy la-
ta temu zaprezentowaliśmy pierwszą macierz FlashStation, 
wiele osób dziwiło się, że nie dostarczamy 
jej z dyskami. Tamten produkt był prze-
znaczony dla małych i średnich firm lub 
do postprodukcji wideo. Weryfikowali-
śmy jego pracę z praktycznie wszystkimi 
dyskami dostępnymi na rynku, także kon-
sumenckimi, i publikowaliśmy listy kom-
patybilności. Bardzo długa była też lista 
nośników, których stosowania nie zaleca-
liśmy. Konkurencja próbowała deprecjonować to urządzenie, 
ale zainteresowanie było dość duże, dlatego zdecydowaliśmy 
się rozbudować rodzinę o trzy kolejne modele, tym razem prze-
znaczone dla średnich i dużych firm. 

Ale nadal nie ma w nich dysków?
Zgadza się, natomiast trochę zmieniliśmy nasze podejście do 
rekomendowania nośników. Zrezygnowaliśmy z testowania 
dysków klasy konsumenckiej i generalnie nie zalecamy ich sto-
sowania. Klienci dość często są kuszeni ich niskimi cenami, 
ale trzeba pamiętać, że konsekwencją jest skrócenie trwałości. 
Wciąż jest ona wystarczająca do pracy w laptopach czy kompu-
terach biurowych, ale na pewno nie w macierzy dyskowej, szcze-
gólnie pod dużym obciążeniem. Klientom tłumaczymy więc, że 
nadal stoimy na neutralnej pozycji i pozostawiamy im decyzję 
w kwestii dysków, ale zdecydowanie ograniczyliśmy listę mo-
deli gwarantujących niezawodną pracę.

Czy analizujecie także wydajność dysków?
Tak, chociaż wciąż zastanawiamy się, czy publikować wyniki. 
Nie chcemy stawiać w niekomfortowej sytuacji naszych partne-
rów. Wiemy, że wielu z nich od lat z sukcesami współpracuje tyl-
ko z jednym czy dwoma dostawcami nośników. Co w momencie, 
gdy na czele takiej listy pojawiłby się producent spoza ich ofer-
ty? Poza tym lider takiej listy mógłby się dość często zmieniać, 
czasami bowiem wystarczy aktualizacja firmware’u, aby – dzię-
ki nowemu algorytmowi zarządzania danymi – dysk znacznie 
przyspieszył.

Skoro mówimy o wbudowanym w dyski firmwarze – chyba 
we wszystkich dostępnych na rynku serwerach NAS bra-
kuje narzędzi, które umożliwiałyby jego aktualizację bez 
konieczności wyjmowania dysku z macierzy i podłączania 
go bezpośrednio do kontrolera komputera. Taka funkcja 
wbudowana w serwer znacznie ułatwiałaby życie. Przydał-
by się także dostęp do informacji o trwałości dysku SSD, jak 
parametry DWPD czy TBW, które można odczytać z apli-
kacji na komputerze osobistym…

Wprowadzenie funkcji aktualizowania firmware’u bezpośred-
nio w serwerze zdecydowanie bardzo byłoby docenione przez 
użytkowników. To kwestia nie tylko wygody, ale też eliminacji 
ryzyka popełnienia jakiegoś błędu czy uszkodzenia nośnika. Na-
tomiast jej zaimplementowanie w serwerze NAS wiązałoby się 
z wieloma wyzwaniami. Producenci mają różne mechanizmy 
aktualizowania firmware’u i czasem je zmieniają – my musieli-
byśmy zaimplementować je wszystkie i wyjątkowo gruntownie 

przetestować, bo jeden drobny błąd mógł-
by wpłynąć na utratę dostępu do danych. 
Poza tym w publikowanych nowych wer-
sjach firmware’u także zdarzają się błę-
dy, których skutkiem może być przerwa 
w  pracy macierzy. Liczba argumentów 
„przeciw” niestety jest wciąż większa niż 
„za”, chociaż to oczywiście może się zmie-
nić w przyszłości. Natomiast w nowej wer-

sji systemu DSM będzie mechanizm ostrzegania o zbliżającym 
się końcu trwałości dysków SSD – nasi inżynierowie właśnie 
nad tym pracują.

Czy i kiedy do macierzy all-flash wprowadzicie obsługę  
dysków NVMe?
Dyski NVMe na razie są dość drogie, co jest zaprzeczeniem 
koncepcji naszego produktu, który ma być najtańszą na rynku 
wersją macierzy all-flash, ale wciąż stanowiącą alternatywę dla 
największych marek z rynku pamięci masowych. Moduły NVMe 
M.2 2280 można instalować w wybranych modelach naszych 
serwerów jako SSD cache. Gdy dyski klasy enterprise trochę sta-
nieją, zapewnimy to także w macierzach FlashSystem. Tymcza-
sem wprowadziliśmy do oferty kartę rozszerzeń zapewniającą 
dwie funkcje – moduł sieciowy 10 GbE oraz możliwość instalo-
wania modułów NVMe M.2 działających jako cache. Rozważa-
my też stworzenie karty współpracującej z dyskami U.2. 

Zupełnie nową kategorią produktów w ofercie Synology są 
rozwiązania do analizy obrazu z wideomonitoringu. Skąd 
pomysł na rozszerzenie portfolio właśnie w tym kierunku?
Mieliśmy w  ofercie trzy główne linie produktowe: serwery 
NAS, urządzenia sieciowe i rejestratory wideo. Pomyśleliśmy, 
że warto połączyć je w jeden system, dołożyć specjalistyczną 
kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1050 TI i wyposażyć w mo-
duł sztucznej inteligencji, dzięki czemu powstała rodzina DVA.  
Zadanie tych urządzeń polega na wykrywaniu ruchu i liczeniu 
ludzi. We współpracy z władzami Tajwanu zainstalowaliśmy kil-
ka tego typu maszyn na wyspie, dzięki czemu mogliśmy dostroić 
cały system. Oczywiście cały czas zasilamy to rozwiązanie nowy-
mi danymi, dzięki czemu poprawia się skuteczność mechanizmu 
analizy. Możemy chociażby wyeliminować z obrazu zakłócenia 
spowodowane przez padający deszcz czy śnieg, a te zjawiska czę-
sto powodują fałszywe alarmy. Obecnie osiągamy współczynnik 
precyzji na poziomie 96–99 proc., czyli bardzo wysoki.

ROZMAWIAŁ 
KRZYSZTOF JAKUBIK 

Pozostawiamy klientom 
decyzję w kwestii 
wyboru dysków  
do macierzy FlashStation. 
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Blockchain rozliczy świat

Tygodnik „The Economist” pod 
koniec ubiegłego roku opubli-
kował raport poświęcony tech-

nologii blockchain oraz kryptowalutom. 
Jego autorzy uważają, że bitcoin nie zdał 
egzaminu jako środek płatniczy, nato-
miast stał się ekscytującym narzędziem 
dla spekulantów. Warto przypomnieć, 
że w listopadzie 2018 r. kurs tej krypto-
waluty spadł do poziomu 5 tys. dol., tra-
cąc w ciągu 12 miesięcy niemal 80 proc. 
wartości, aby na początku czerwca osią-
gnąć cenę 8,5 tys. dol. Dziennikarze bry-
tyjskiego pisma zdecydowanie łagodniej 

Blockchain zazwyczaj utożsamiany jest z bitcoinem, chociaż możliwości  
tej technologii wykraczają daleko poza świat kryptowalut.

WOJCIECH URBANEK
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niż kryptowaluty potraktowali nieroze-
rwalnie związany z nimi blockchain. Ich 
zdaniem jest za wcześnie na ostatecz-
ną ocenę tej technologii i choć drzemie 
w niej spory potencjał, to nie wiadomo, 
czy zostanie wykorzystany.

Z drugiej strony „The Economist” 
twierdzi, że zalety blokchaina są wy-
olbrzymiane. Niemniej to samo można 
powiedzieć o każdej nowej technologii 
cieszącej się ponadprzeciętnym zainte-
resowaniem mediów. Analitycy czasa-
mi porównują wręcz blockchain z bańką 
internetową, pompowaną na przełomie 

wieków przez nadmierny entuzjazm oraz 
działania spekulacyjne. Jednak pomimo 
rozmaitych zawirowań dotcomy odgry-
wają kluczową rolę w światowym bizne-
sie. „Internet połączył świat, a blockchain 
go rozliczy” – zapowiadają autorzy książ-
ki „Kryptowaluty” (Michał Grzybkowski 
i Szczepan Bentyn). Czy ich przepowied-
nia się sprawdzi? Odpowiedź na to pyta-
nie poznamy nie wcześniej niż za kilka lat.

Przypomnijmy, że blockchain wypły-
nął na szersze wody dekadę temu, stając 
się fundamentem do tworzenia bitcoina, 
a w kolejnych latach innych kryptowalut. 



instytucjami współpracującymi w zakre-
sie prowadzenia dokumentacji i uzgad-
niania transakcji. Natomiast z  biegiem 
czasu umożliwi on przekształcenie mo-
deli biznesowych i zapewni pozyskiwanie 
nowych źródeł przychodów. 

Według analityków McKinseya w naj-
bliższych latach największymi benefi-
cjentami tej technologii będą instytucje 
finansowe, ochrona zdrowia i administra-
cja rządowa. W Estonii i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich blockchain już dziś 
wspomaga administrowanie państwem. 
Popularność tego standardu bardzo szyb-
ko rośnie na Malcie, która zyskała nawet 
przydomek „Wyspa blockchain”, a także 
w Szwajcarii czy Singapurze. Wprawdzie 
Polska nie należy do liderów w dziedzinie 
realizacji projektów blockchainowych, ale 
potencjał w postaci zdolnych dewelope-
rów czy liczba software house’ów pozwa-
lają z optymizmem patrzeć na rozwój tego 
segmentu rynku. Innym pozytywnym ak-
centem jest podpisana w grudniu ubiegłe-
go roku umowa pomiędzy Ministerstwem 
Cyfryzacji i Giełdą Papierów Wartościo-
wych dotycząca współpracy w obszarze 
zastosowań systemów blockchain w prze-
strzeni publicznej. Obaj partnerzy chcą 
przede wszystkim zwiększyć wykorzysta-
nie technologii na rynkach kapitałowych, 
a następnie wszędzie tam, gdzie mogą po-
prawić wydajnośćoraz skuteczność proce-
sów w gospodarce i administracji.

PIERWSZE PROJEKTY  
NAD WISŁĄ
W ciągu ostatnich dwóch lat zauważa się 
rosnące zainteresowanie praktycznymi 

zastosowaniami technologii blockchain 
w biznesie. Pierwsze projekty zaczyna-
ją powstawać również w Polsce. Przy-
kładowo jednym z problemów, z jakimi 
borykają się ośrodki medyczne, jest wy-
miana informacji. Dotyczy to chociażby 
historii choroby pacjenta, która znaj-
duje się w różnych miejscach. Placów-
ki, które gromadzą takie dane w wersji 
elektronicznej, nie mają możliwości ich 
przekazania do innych punktów. Gdy za-
istnieje taka potrzeba, pacjent musi po-
zyskać informacje w wersji papierowej 
i dostarczyć je osobiście odpowiedniej 
przychodni lub szpitalowi. W rezultacie 
niepotrzebnie traci czas. Z kolei lekarze 
bazują tylko na wywiadzie i ograniczo-
nej historii dostępnej w ramach dane-
go ośrodka, co może wpływać na jakość 
diagnozy i decyzji o sposobach leczenia. 
Blockchain ma być receptą na uzdro-
wienie niesprawnego systemu informa-
cji. Realizacji tego zadania w Polsce jako 
pierwsze podjęło się Atende, choć inte-
grator na razie nie chce zdradzać szcze-
gółów dotyczących przedsięwzięcia. 

– Niebawem będziemy mogli powiedzieć 
więcej o tym projekcie. Na razie znajduje 
się on w fazie realizacji – tłumaczy Michał  
Legumina, dyrektor działu innowacji 
i rozwoju Atende.

Wiadomo, że blockchain umożliwi 
kompleksową i  bezpieczną wymianę 
danych, a  pacjenci będą ostatecznymi 
właścicielami swojej elektronicznej do-
kumentacji medycznej. Lekarze, farma-
ceuci oraz ubezpieczyciele będą mogli 
zażądać pozwolenia na dostęp do da-
nych. Niemniej każda taka interakcja bę-
dzie kontrolowana i  rejestrowania 

Zdaniem integratora

 Wojciech Muras, prezes netology
Kiedy mówimy o blockchainie, to w pierwszej kolejności myślimy o sektorze finanso-

wym, gdzie technologia ta jest najbardziej rozwinięta. Warto jednak pamiętać, że poten-

cjał wykorzystania rejestru blockchain w innych branżach jest równie wysoki – sprawdzi 

się on tam, gdzie poziom zaufania pomiędzy stronami jest niski. Dobrym przykładem są 

relacje na styku sektora usług publicznych z podmiotami gospodarczymi. Technologia 

ta stanowi brakujący element ewolucji internetu – chodzi o zarządzanie relacją zaufania. 

Poza tym daje możliwość zamiany umów na papierze (z przypisanymi procesami obsłu-

gi) na bezpieczny zapis na skalowalnym, szybkim i relatywnie tanim nośniku. Tym samym 

eliminuje marnotrawienie czasu i zmniejsza nakład pracy. 

W międzyczasie okazało się, że techno-
logię tę można z powodzeniem wyko-
rzystać w biznesie. Blokchain umożliwia 
bezpieczne przekazywanie wartości (do-
kumentów, tożsamości lub środków płat-
niczych) przez nadawcę do odbiorcy, bez 
udziału pośredników. W praktyce jest to 
rozproszona, współużytkowana baza 
danych, zarządzana przez sieć kompu-
terów, które funkcjonują według określo-
nych z góry zasad.

Każdy uczestnik sieci ma własną kopię 
bazy, działa na równych prawach i mo-
że inicjować oraz weryfikować zmiany. 
Niemniej wszelkie modyfikacje doko-
nywane są na zasadach konsensusu wy-
muszonego przez protokół. Wpisywane 
dane są niezmienne i nie można ich cof-
nąć. System bazuje na zaawansowanych 
metodach matematycznych i zabezpie-
czeniach kryptograficznych, których na 
razie nikomu nie udało się złamać.

BLOCKCHAIN ZDOBYWA ŚWIAT
Blockchain w 2016 r. podczas Światowego 
Forum Ekonomicznego zaliczono do naj-
ważniejszych dziesięciu wschodzących 
technologii, w tym samym roku zadebiu-
tował w zestawieniu Gartner HypeCycle. 
Z biegiem dni pojawia się coraz więcej po-
mysłów na zastosowanie tej technologii. 
Najczęściej wymienia się ją w kontekście 
zdecentralizowanych systemów płatno-
ści, roszczeń ubezpieczeniowych, zarzą-
dzania łańcuchem dostaw, dokumentacji 
medycznej, a nawet ochrony przed naru-
szeniem praw autorskich. Co ciekawe, 
blockchain stosunkowo szybko zyskał 
uznanie w  oczach szefów światowych 
koncernów, a wśród jego użytkowników 
znajdują się m.in. Amazon, Alibaba, Ame-
rican Express, Disney, Grupa Carrefour, 
Maersk oraz Nestle. 

W ubiegłym roku McKinsey Global  
Institute opublikował raport poświęco-
ny tej technologii, opierając się na ob-
serwacjach poczynionych w 70 firmach 
z 14 branż, przy czym najliczniejszą gru-
pę stanowiły instytucje finansowe oraz 
ubezpieczeniowe. Autorzy dokumentu 
uważają, że w krótkim okresie najwięk-
szą korzyścią wynikającą z  wdrożenia 
systemu blockchain będą redukcje kosz-
tów i  ułatwienie interakcji pomiędzy  
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jako transakcja w sieci blockchain. War-
to dodać, że Atende ma już na swoim 
koncie wdrożenie bazujące na opisy-
wanej technologii. Integrator wspólnie 
z Exea Data Center wdrożył w Toruń-
skim Centrum Usług Wspólnych system 
Atende ChainDoc, wspierający uwie-
rzytelnianie dokumentów przekazywa-
nych drogą elektroniczną, dzięki czemu 
ograniczono konieczność korzystania 
z papieru. Toruńska instytucja obsługu-
je 75 miejskich placówek i księguje rocz-
nie ponad 46 tys. dokumentów. Tak duża 
liczba danych generuje olbrzymie koszty 
związane z ich przetwarzaniem a także 
archiwizowaniem.

Nie mniej ambitny projekt realizuje 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościo-
wych. Usługa eVoting umożliwia udział 
w  zdalnych głosowaniach akcjonariu-
szom spółek publicznych. Instytucja bli-
sko współpracuje z IBM-em, ponieważ 
system bazuje na rozwiązaniu Hyperled-
ger Fabric, w którego rozwój amerykań-
ski koncern mocno się angażuje. 

– Nie ukrywam, że było to dla nas du-
że wyzwanie. Na tę chwilę nie ma zbyt 
wielu produkcyjnie działających rozwią-
zań, które mogłyby posłużyć jako model 
postępowania. Ważne jest zatem włącze-
nie menedżerów w dyskusje o rejestrach 
rozproszonych i  samej technologii oraz 
edukacja na poziomie zapewniającym zro-
zumienie rozproszonego podejścia do biz-
nesu oraz ocenienie wartości dodanej, jaką 
ta technologia może zaoferować – mówi 
Rafał Wawrzyniak, dyrektor Działu Eks-
ploatacji Systemów Informatycznych 
w KDPW.

Akcjonariusze są uprawnieni do po-
dejmowania decyzji w sprawach spółek. 
Jednakże wielu z nich nie korzysta z te-
go przywileju ze względu na czas i kosz-
ty dojazdu. Wprawdzie prawo dopuszcza 
możliwość zdalnego głosowania, ale do 

czasu eVotingu nie powstało żadne roz-
wiązanie umożliwiające zrealizowanie 
tego zadania w praktyce. System wyko-
rzystuje tzw. permissioned blockchain 
i zapewnia obsługę walnych zgromadzeń 

spółek publicznych, w tym również gło-
sowanie akcjonariuszy na odległość.

DALEKA DROGA PRZED NAMI
Rodzimi integratorzy nie tylko wykazują 
zainteresowanie blockchainem, ale wią-
żą z nim spore nadzieje. Na razie tylko 
nieliczni mogą pochwalić się wdrożenia-
mi bazującymi na tej technologii. Jedną 
z  największych barier jest brak kom-
petencji, seryjnych produktów, a także 
samej standaryzacji. Nawet przedsię-
biorstwa, które mają na swoim koncie te-
go typu projekty, przyznają, że podczas 
ich realizacji czekały na nich różne nie-
spodzianki.

– Najczęściej wynikały one z większej, 
niż zakładaliśmy, złożoności samego pro-
cesu. Mieliśmy świadomość, że tworzy-
my rozwiązanie na przyszłość. Niemniej  
konieczne było znalezienie formuły umoż-
liwiającej skorzystanie z niego przy obec-
nym stanie regulacji prawnych. Zaskoczyło 
nas, jak wiele czynności musieliśmy wyko-
nać, aby sprostać temu wyzwaniu – przy-
znaje Rafał Wawrzyniak.

Co ciekawe, niektórzy integratorzy 
chcieli podzielić się z nami informacjami 
na temat wdrożeń. Niestety, ich klienci 
nabierali wody w usta: nie chcielibyśmy 
o tym rozmawiać, sprawa jest nieaktual-
na – przyznała przedstawicielka firmy 
ubezpieczeniowej. Tego typu sytuacje 
zdarzać się będą wielokrotnie, gdyż 
blockchain wciąż znajduje się w fazie 
niemowlęcej.

 Blockchain  
wciąż znajduje  
się w fazie  
niemowlęcej.

Blockchain wciąż znajduje się w fazie rozwoju i nie zawsze łatwo 
jest pokazać jego przewagę nad innymi technicznymi koncepcjami 
zarządzania danymi. Wdrożenie każdej nowej technologii wymaga 
przełamania barier, nie tylko w obszarze regulacji, które na rynkach 

finansowych lub kapitałowych mają zapewnić ochronę inwestorów i stabilność finan-
sową. Podobnie rozumiane cele regulacyjne kierują również innymi rynkami, w tym 
energetycznym, ochrony zdrowia czy sektorem ubezpieczeń. Nie każdy zdaje sobie 
sprawę, że za pomocą blockchaina można rozwiązać istniejące problemy, otwierając 
zarazem nowe możliwości. Obecnie formułowane przepisy nie zawsze są dostosowane 
do szybko zmieniającej się rzeczywistości technologicznej i często tworzą przeszkody. 
Głównym wyzwaniem jest dostosowanie tych reguł do dynamicznie zmieniających się 
realiów, by uwolnić potencjał nowych technologii.

Piotr Rutkowski
doradca ds. polityki DLT/Blokchain w Ministerstwie Cyfryzacji

Blockchain może szybko się przyjąć w rejestrach narodowych, takich 
jak postępowania administracyjne, KRS, księgi wieczyste czy CEPiK. 
Natomiast w samorządach będzie pomocny w procesach uwie-
rzytelniania oraz przechowywania danych z IoT. Wszak to państwo 

będzie operatorem i regulatorem systemu, tworząc odpowiednie akty prawne. Inną 
ciekawą kwestią jest strategia dostawców zamkniętych komercyjnych silników baz da-
nych. Polubią nową technologię czy będą ją zwalczać? Ta pierwsza opcja oznaczałaby 
otwarcie własnego kodu, zgodnie z ideą open source. Wówczas blockchain zmieniłby 
istotnie architekturę IT. Veracomp wprowadzi rozwiązania bazujące na tej technologii, 
kiedy pojawiają się seryjne produkty wykorzystujące blockchain.

Mariusz Kochański
wiceprezes zarządu Veracompu
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Takie wyniki uzyskano w siódmej edycji globalnego bada-
nia Deloitte: „2018 Deloitte Millennial Survey. Millennials 
disappointed in business, unprepared for Industry 4.0”. 

Badanie objęło 10 455 przedstawicieli generacji Y z 36 krajów, 
w tym 303 z Polski. W raporcie wyodrębniono również grupę nie-
mal 1850 przedstawicieli młodszych millenialsów (urodzonych 
pomiędzy 1995 a 1999 r.) z sześciu krajów, którzy dopiero wcho-
dzą na rynek pracy. Wyniki cyklicznie przeprowadzanego badania 
młodych są pesymistyczne.

CZYM JEST LOJALNOŚĆ PRACOWNICZA  
I JAKIE SĄ EFEKTY JEJ BRAKU?
Lojalność uznawana jest za istotną wartość w relacjach między-
ludzkich, a w ujęciu pracowniczym jest filarem, na którym opie-
ra się działalność biznesowa wielu firm. Wyraża się w wierności 
poglądów, przywiązaniu i rzetelności wykonywanej pracy. Za-
pewnia poczucie bezpieczeństwa, stabilności i daje podstawy do 
przewidywania tego, jak zachowają się pracownicy w określo-
nej sytuacji. Lojalność zatrudnionych jest także bardzo ważnym 
czynnikiem decydującym o kapitale intelektualnym firmy i nie-
jednokrotnie gwarantuje stabilność jej funkcjonowania.

W ostatnich latach poziom lojalności pracowników spada. Z ba-
dania wynika, że 43 proc. respondentów z pokolenia Y przewi-
duje zmianę pracy w ciągu dwóch lat, a zaledwie 28 proc. z nich 
chciałoby pozostać w obecnym miejscu zatrudnienia powyżej pię-

ciu lat. Lojalność wobec pracodawcy w najmłodszej grupie bada-
nych jest jeszcze mniejsza: 61 proc. z nich twierdzi, że gdyby miało 
wybór, zmieniłoby obecną pracę w ciągu dwóch lat. Wyniki te są 
niczym gorzka pigułka, którą przedsiębiorcy muszą przełknąć, 
szukając odpowiedzi na pytanie o przyszłość swojego biznesu.

Lojalność pracowników okazuje się bardzo ważna także z per-
spektywy klientów, którzy często utożsamiają firmę z konkretną 
osobą, budują z nią relacje, opierając na nich ciągłość współ-
pracy. Z drugiej strony lojalność jest kluczowym elementem 
funkcjonowania organizacji dla osób zarządzających. Stałość 
zatrudnienia obniża koszty wdrażania nowych pracowników, 
chroni wiedzę firmową i sprzyja lepszej atmosferze w pracy. Wo-
bec tego wyniki „2018 Deloitte Millennial Survey” trzeba trakto-
wać jak ostrzeżenie – „żółtą kartkę” dla przedstawicieli biznesu.

JAK BUDOWAĆ LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW?
Raport zawiera jednak nie tylko gorzkie dla biznesu wnioski. 
Respondenci wskazywali też elementy budujące lub wzmacnia-
jące ich lojalność. W opinii ponad połowy badanych (57 proc.) 
najbardziej sprzyja temu kultura organizacji. Nieco tylko mniej 
istotne są profity finansowe (51 proc.). Respondenci doceniają 
również elastyczność czasu pracy oraz możliwość uczenia się 
(po 44 proc.). To istotne podpowiedzi, które ułatwiają zastano-
wienie się nad tym, jak wzmacniać lojalność młodych pracow-
ników i dostosować biznes do oczekiwań młodego pokolenia.

Mniej niż połowa millenialsów uważa, że przedsiębiorstwa postępują etycznie. 
Maleje zarówno zaufanie młodych ludzi do biznesu, jak też ich przywiązanie 
do pracodawców – prawie połowa przedstawicieli pokolenia Y deklaruje, że 

zmieni pracę w ciągu najbliższych dwóch lat. 
ANNA ŁUKAWSKA

Mniej niż połowa milleniaallssóóóww uuwważa że przedsiębiorstwa postępują etycznie

Lojalny millenials?  
To ciągle możliwe!
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PO TRZECIE: ROZSZERZ OFERTĘ O ELASTYCZNY 
CZAS PRACY, PRACĘ ZDALNĄ, NIESTANDARDOWE 
FORMY ZATRUDNIENIA
Swobodny wybór godziny jej rozpoczęcia i zakończenia to waż-
ny element oferty pracowniczej dla „Igreków”. Równie ważnajest 
praca zdalna. Spośród millenialsów, którzy chętnie opuszczą pra-
codawcę w ciągu dwóch lat, 62 proc. uznaje niestandardowe formy 
zatrudnienia za realną alternatywę dla pracy na pełen etat. Tylko 
17 proc. z nich odrzuca taką opcję. Wśród młodszych reprezen-
tantów pokolenia Y odsetek ten wynosi 13 proc. Badani uważają, 
że niestandardowe formy zatrudnienia dają możliwość większego 
zarobku (62 proc.) oraz elastyczność (39 proc.). Zdaniem 37 proc. 
ankietowanych taka forma zatrudnienia wspomaga osiągnięcie 
równowagi w życiu: w pracy, jak i poza nią (life-work balance). To 
trend, który istotnie zmienia funkcjonowanie rynku pracy.

PO CZWARTE: DAJ MOŻLIWOŚĆ UCZENIA SIĘ
Młodzi oczekują pomocy w przygotowaniu ich do funkcjonowania 
na rynku pracy, w tym przygotowania ich do czwartej rewolucji 
przemysłowej. W ich odczuciu przedsiębiorstwa nie reagują jed-
nak odpowiednio na ich potrzeby rozwojowe – zaledwie 36 proc. 
millenialsów stwierdziło, że pracodawcy pomagali im zrozumieć 

i przygotować się na zmiany. Zarządy 
firm muszą wsłuchiwać się w to, co ge-
neracja Y mówi i czego oczekuje, by jesz-
cze raz zastanowić się nad podejściem 
biznesu do zarządzania talentami. Warto 
skoncentrować się na umożliwieniu pra-
cownikom nauki i rozwoju osobistego, bo 

te działania w długim okresie wspierają ich karierę. I nie chodzi 
tylko o kompetencje techniczne, a raczej o umiejętności miękkie, 
związane m.in. z pewnością siebie, stosunkami interpersonalny-
mi i etyką oraz uczciwością.

CO DALEJ?
Bazując na wynikach badania, możemy założyć, że oparcie oferty 
pracowniczej na wymienionych elementach wzmocni przywiąza-
nie młodych do firm i będzie istotnym krokiem w procesie budo-
wania ich lojalności. Biorąc pod uwagę różnorodne korzyści, jakie 
zapewnia przedsiębiorstwu lojalny pracownik, warto zachęcać 
osoby zarządzające do refleksji i działań w tym zakresie. Na pewno 
w kolejnych latach będziemy obserwowali, jak postawa młodych, 
wkraczających na rynek pracy millenialsów będzie wpływała na 
dotychczasowe reguły i przyzwyczajenia. Pod znakiem zapytania 
pozostaje ich faktyczny wpływ na kształtowanie postaw liderów  
 i rozszerzanie wpływu społecznego firm.

PO PIERWSZE: STWÓRZ KULTURĘ ORGANIZACJI, 
ZADBAJ O POZYCJĘ LIDERÓW  
I WPŁYW SPOŁECZNY FIRMY
Budowanie lojalności pracowników przede wszystkim polega 
na umiejętnym zarządzaniu kulturą organizacyjną oraz tworze-
niu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, czyli takiego, z którego 
pracownicy są dumni. Pozytywna kultura organizacji przyciąga 
millenialsów i zapewnia dotarcie z ofertą zatrudnienia do naj-
lepszych. Ważną rolę w procesie jej budowania odgrywają lide-
rzy. Badania wykazują, że młodym brakuje liderów, od których 
mogliby się uczyć. 

Szczególnie najmłodsi przedstawiciele pokolenia Y (urodze-
ni w latach 1998–1999) mówią o braku przywódców, których de-
cyzje mogą przynieść korzyści światu i ich karierom. Uważają, 
że biznes powinien bazować na odpowiedzialnym tworzeniu 
produktów, dbać o pracowników i społeczność lokalną równie 
mocno jak o wynik finansowy. Chcą wiedzy o sytuacji przedsię-
biorstwa, jego planach, możliwościach i wizjach na przyszłość. 
A to wymaga od kadry kierowniczej autentycznego kontaktu 
z pracownikami, a od menedżerów dzielenia się wiedzą, przy-
bliżania scenariuszy rozwoju firmy, ale też dawania szansy na 
naukę. Pracownicy chcą liderów, którzy nie tylko zarządzają, 
ale też inspirują do działania.

Młodzi pragną, by ich zwierzchnicy 
poza koncentracją na wyniku finanso-
wym przedsiębiorstwa angażowali się 
społecznie. Firmy coraz częściej są oce-
niane przez pryzmat wpływu, jaki wy-
wierają na społeczeństwo. 

– Rośnie znaczenie kapitału społecz-
nego w kształtowaniu celów przedsiębiorstwa i jego relacji z in-
teresariuszami. Takie podejście jest niezbędne w celu osiągnięcia 
dobrej reputacji firmy, przyciągnięcia, utrzymania i zaangażowa-
nia kluczowych pracowników, a także dbania o lojalność klientów. 
To ten aspekt coraz częściej decyduje o tym, czy w ostatecznym 
rozrachunku dana firma odniesie sukces, czy poniesie porażkę 
– mówi Irena Pichola, partner oraz lider zespołu Deloitte ds. 
zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Takie podejście stanowi wyzwanie dla osób zarządzających, 
ale też istotnie wpływa na postrzeganie młodych.

PO DRUGIE: ZADBAJ O OFERTĘ FINANSOWĄ  
I PROFITY PRACOWNICZE
Dla młodych w  ofercie przyszłego pracodawcy ważna jest 
propozycja dotycząca wynagrodzeń, ale także pakiet dodatko-
wych profitów. Na co poza wynagrodzeniem mogą dziś liczyć 
pracownicy? Wiele firm zapewnia pakiety prywatnej opieki 
zdrowotnej, finansowanie lub organizowanie aktywności fi-
zycznych, wsparcie psychologiczne, masaże a także fizjote-
rapie. Nielicznym przedsiębiorstwa dają szansę odpoczynku 
w pokojach relaksacyjnych lub pokojach drzemek. Warto za-
stanowić się nad ofertą świadczeń pozapłacowych, sprawdzić, 
co proponuje konkurencja, ale przede wszystkim skonsultować 
z zespołem oczekiwania w tym zakresie.

ANNA ŁUKAWSKA PEŁNI FUNKCJĘ  EMPLOYER BRANDING 

MANAGERA W DELOITTE.

ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ PIERWOTNIE W DIGITAL MARKETING  

NEWSLETTER: HTTPS://WWW2.DELOITTE.COM/PL/PL/PAGES/ 

HUMAN-CAPITAL/ARTICLES/EMPLOYEE-EXPERIENCE/LOJALNY-MILLENIALS-TO-MOZLIWE.HTML . 

Wyniki badania pracowników 
z generacji Y to „żółta 
kartka” dla biznesu.
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W  projekcie badawczym przeprowadzonym wspól-
nie z Xinxin Li z University of Connecticut i dokto-
rantem Harvard Business School Ehsanem Valavim 

odkryliśmy, że na zdolność firmy platformowej do podtrzymy-
wania skali działalności wpływa struktura sieci. W im więk-
szym stopniu jest ona rozbita na lokalne skupiska – i im bardziej 
skupiska te są od siebie odizolowane – tym słabsza jest firma 
w przypadku ataku. 

Kierowcy Ubera w Bostonie interesują się głównie liczbą pasa-
żerów w tym mieście, a dla pasażerów liczą się przede wszystkim 
miejscowi kierowcy. Oprócz ludzi, którzy bardzo dużo podróżu-
ją, nikogo w Bostonie nie obchodzi liczba kierowców ani pasaże-
rów w San Francisco. Ułatwia to innym serwisom organizowanie 
przewozów samochodowych, osiągnięcie masy krytycznej na 
lokalnym rynku i błyskawiczny rozwój dzięki ofercie wyróżnia-
jącej się np. niższą ceną. Prawdę mówiąc, oprócz krajowego ry-
wala, jakim jest Lyft, Uber musi stawiać czoła wielu lokalnym 
zagrożeniom. W Nowym Jorku konkurują z nim firmy Juno oraz 
Via, a także miejscowe korporacje taksówkowe. Podobnie Didi 
ma licznych silnych rywali w wielu miastach.

Rynek serwisu Airbnb wygląda zupełnie inaczej. Podróżnika 
nie obchodzi liczba właścicieli wynajmujących mieszkania w je-
go rodzinnym mieście, interesuje go, ile ofert znajdzie w mia-
stach, które zamierza odwiedzić. Dlatego sieć użytkowników 
Airbnb stanowi jedno ogromne skupisko. Każdy realny rywal 
Airbnb musiałby wkroczyć od razu na rynek globalny i zbudować 
świadomość swojej marki na całym świecie, aby przyciągnąć wy-
starczającą liczbę podróżników i właścicieli mieszkań. Wejście 
na rynek Airbnb byłoby zatem bardziej kosztowne.

Można wzmacniać sieć, nadbudowując na skupiskach lo-
kalnych skupiska globalne. Chociaż serwis ogłoszeń drobnych 
Craigslist łączy przede wszystkim użytkowników i dostaw-
ców towarów oraz usług z lokalnych rynków, jego ogłoszenia 
dotyczące nieruchomości i oferty pracy przyciągają również 
użytkowników z innych rynków. Gry społecznościowe na Face- 
booku ( jak FarmVille) wykreowały nowe powiązania między 
graczami, którzy się nie znali, tworząc gęstszą, bardziej global-
ną i zintegrowaną sieć, która łatwiej broni się przed konkuren-
cją. Zarówno Facebook, jak i popularna w Chinach aplikacja 
społecznościowa WeChat wzmacniają sieci, pozyskując popu-
larne marki i krajowych, a czasami nawet międzynarodowych 
celebrytów – aby zakładali publiczne konta, pisali na nich po-
sty i utrzymywali kontakty z użytkownikami.

RYZYKO ELIMINACJI POŚREDNIKA
Pomijanie przez członków sieci centralnego, pośredniczącego 
podmiotu i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów (dezinter-
mediacja) może być ogromnym problemem dla każdej platformy, 
która czerpie korzyści bezpośrednio z kojarzenia stron lub uła-
twiania im transakcji. Załóżmy, że znajdujesz na platformie Home- 
joy sprzątaczkę i jesteś zadowolony z jej usług. Czy naprawdę wró-
cisz do serwisu, aby ponownie zatrudnić tę samą osobę? Nie masz 
powodu, skoro uzyskałeś już dokładnie to, co ci było potrzebne. 
Co więcej, kiedy sprzątaczka znajdzie w serwisie dość klientów, 
aby wypełnić sobie grafik, również nie będzie go więcej potrzebo-
wać. Właśnie ten problem skazał na porażkę platformę Homejoy, 
która zakończyła działalność w 2015 r., pięć lat po jej rozpoczęciu.

Dlaczego niektóre 
platformy 
prosperują  
a inne  
mają kłopoty (cz. 2)

Wszystko, co utrudnia korzystanie z cyfrowej platformy usług, może ją narazić  
na atak ze strony rywala oferującego dogodniejsze warunki.

MARCO IANSITI, FENG ZHU
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mknął chiński serwis. Dzisiaj Taobao wciąż udostępnia usługi 
na rynku C2C bez opłat i zarabia na przychodach z reklam oraz 
na sprzedaży sklepom oprogramowania, które pomaga zarzą-
dzać działalnością online.

Model chińskiego serwisu outsourcingowego ZBJ, który roz-
począł działalność w 2006 r., zakładał prowizje na poziomie 
20 proc. Kiedy jednak firma oszacowała, że może stracić aż 
90 proc. przychodów z powodu zjawiska eliminacji pośrednika, 
zaczęła szukać nowych źródeł przychodów. W 2014 r. odkryła, 
że wielu właścicieli nowych przedsiębiorstw używało serwi-
su do pomocy przy projektowaniu logo. Zazwyczaj następnym 
zleceniem była rejestracja działalności i znaku handlowego, 
więc platforma zaczęła oferować takie usługi. Obecnie ZBJ jest 
największym dostawcą usługi rejestracji znaków handlowych 
w Chinach, dzięki której osiąga przychody powyżej 70 mln dol. 
rocznie. Firma znacznie obniżyła opłaty za zawieranie transakcji 
i skupiła się na zwiększaniu bazy użytkowników zamiast na zwal-
czaniu zjawiska eliminacji pośrednika. Jak pokazuje doświad-
czenie platformy, której wartość wynosi dziś ponad 1,5 mld dol., 
oferowanie usług uzupełniających opłaca się o wiele bardziej niż 
pobieranie opłat za zawieranie transakcji.

RYZYKO KORZYSTANIA Z WIELU PLATFORM 
Multi-homing ma miejsce wtedy, kiedy użytkownicy lub usłu-
godawcy (czyli „węzły” sieci) nawiązują relacje z wieloma 
platformami (lub „podmiotami centralnymi”) równocześnie. 
Dzieje się tak na ogół, gdy koszty wejścia na kolejną platformę 
są niskie. W branży zamawiania przewozów wielu kierowców 
i pasażerów korzysta zarówno z Lyfta, jak i z Ubera – pasaże-
rowie porównują ceny i czas oczekiwania, a kierowcy redukują 
w ten sposób przestoje. Podobnie sprzedawcy często koope-
rują z wieloma serwisami zakupów grupowych, a restauracje 
– z kilkoma platformami zajmującymi się dowożeniem posił-

ków. Nawet twórcom aplikacji, których 
praca wiąże się ze znacznymi kosztami, 
może się opłacać tworzenie produktów 
współpracujących zarówno z systemem 
iOS, jak i z Androidem.

Jeśli multi-homing występuje po obu 
stronach, tak jak w branży zamawiania 
przewozów, firmie bardzo trudno jest 

czerpać zyski z podstawowej działalności. Uber i Lyft, które kon-
kurują o pasażerów i kierowców, ciągle prowadzą wojnę cenową.

Właściciele platform o ugruntowanej pozycji mogą ograni-
czać multi-homing, blokując jedną stronę rynku (lub nawet 
obie). Aby zachęcać kierowców do współpracy na wyłączność, 
zarówno Uber, jak i Lyft na wielu rynkach wypłacają premie 
tym, którzy wykonują określoną liczbę przewozów pod rząd, 
nie odrzucając ani nie odwołując żadnego wezwania, ani nie 
robiąc przerw w godzinach szczytu. A w trakcie przejazdów 
oba serwisy podsyłają kierowcom nowe zamówienia na trans-
port z miejsc w pobliżu celu podróży aktualnego pasażera, 
aby skracać czas przestoju i w ten sposób eliminować pokusę 
korzystania z innych platform. Ponieważ jednak w branży  

Aby zniechęcać użytkowników do pomijania pośrednika, plat-
formy stosują różne mechanizmy, takie jak zapisy regulaminowe 
(zabraniające użytkownikom zawierania transakcji poza platfor-
mą) i uniemożliwianie wymiany danych kontaktowych. Na przy-
kład Airbnb nie ujawnia dokładnej lokalizacji mieszkania ani 
numeru telefonu właściciela, dopóki podróżnik nie dokona płat-
ności. Takie strategie nie zawsze jednak są skuteczne. Wszystko, 
co utrudnia korzystanie z platformy, może ją narazić na atak ze 
strony rywala oferującego dogodniejsze warunki.

Niektóre firmy starają się unikać ryzyka pominięcia przy za-
wieraniu transakcji, zwiększając korzyści z robienia interesów 
na platformie. Ułatwiają transakcje, oferując ubezpieczenia, 
przyjmując płatności w depozyt lub udostępniając narzędzia 
do komunikacji; rozstrzygają spory lub monitorują aktywność. 
Jednak usługi te tracą na znaczeniu, gdy między użytkownikami 
platformy rodzi się zaufanie. A kiedy zapotrzebowanie na plat-
formę maleje, takie strategie mogą przynosić skutki odwrotne 
do zamierzonych. Współautor tego artykułu Feng Zhu i dokto-
rantka Harvard Business School Grace Gu zaobserwowali ten 
efekt podczas badania internetowej platformy dla niezależnych 
specjalistów. W miarę jak platforma doskonaliła system oceny 
reputacji, rósł poziom zaufania między klientami a specjalista-
mi. Coraz częściej rezygnowali oni z pośrednictwa platformy, 
pozbawiając ją wzrostu przychodów wynikającego z trafnego 
doboru usługodawców.

Niektóre platformy minimalizują ryzyko eliminacji pośredni-
ka, wprowadzając – ze zmiennym powodzeniem – różne strate-
gie przechwytywania korzyści. Serwis Thumbtack, który łączy 
konsumentów z lokalnymi usługodawcami, takimi jak elektrycy 
czy nauczyciele gry na gitarze, nalicza usługodawcom opłaty za 
pozyskiwanie obiecujących kontaktów. Klient publikuje w serwi-
sie zapytanie, a usługodawcy wysyłają mu oferty. Jeśli zaintere-
sowany udzieli odpowiedzi któremuś z nich, uiszcza  on opłatę.  
Model ten przechwytuje wartość, zanim obie strony w ogóle 
zgodzą się na współpracę, i ratuje platfor-
mę przed losem, który spotkał  Homejoy. 
Obecnie Thumbtack obsługuje co roku 
transakcje o wartości ponad miliarda do-
larów. Wada opisanego modelu polega na 
tym, że po skojarzeniu stron nie jest w sta-
nie zapobiec budowie długofalowych rela-
cji poza platformą.

Inny system zastosował holding Alibaba dla platformy e-han-
dlu Taobao. Kiedy rozpoczynała ona działalność w 2003 r., na-
leżący do eBaya serwis EachNet kontrolował ponad 85 proc. 
chińskiego rynku C2C. Platforma Taobao nie pobierała jednak 
opłat za umieszczanie ogłoszeń ani za zawieranie transakcji, 
a nawet stworzyła komunikator Wangwang, który pozwalał ku-
pującym zadawać pytania bezpośrednio sprzedającym i nego-
cjować w czasie rzeczywistym. Tymczasem EachNet pobierał 
od sprzedających opłaty za transakcje, ponieważ obawiał się eli-
minacji z procesu sprzedaży. Nie pozwalał również na bezpo-
średnie kontakty nabywcy ze sprzedawcą, dopóki sprzedaż nie 
została potwierdzona. Trudno się dziwić, że platforma Taobao 
szybko stała się liderem rynku, a pod koniec 2006 r. eBay za-

Łatwiej  
pokonać Ubera  
niż Airbnb.

PARTNER DZIAŁU
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zamawiania przewozów nie da się wyeliminować problemu 
niskich kosztów współpracy z wieloma platformami, multi-
-homing wciąż kwitnie.

Próby zapobiegania temu zjawisku miewają również nieza-
mierzone efekty uboczne. W pewnym projekcie badawczym 
Feng Zhu i Hui Li z Carnegie Mellon University sprawdzili, co 
się stało, gdy w 2011 r. Groupon zmienił licznik transakcji – śle-
dzący, ilu ludzi zgłosiło się po konkretną ofertę opublikowaną 
w serwisie – tak aby pokazywał ogólne zakresy zamiast konkret-
nych liczb. Konkurencyjnemu serwisowi zakupów grupowych 
Living Social utrudniło to wyszukiwanie na Grouponie popular-
nych sprzedawców i ich podkradanie. W efekcie Living Social za-
czął pozyskiwać więcej ofert na wyłączność. Badanie wykazało, 
że chociaż Groupon zdołał zredukować multi-homing po stro-
nie sprzedawców, konsumenci zaczęli chętniej odwiedzać oba 
serwisy, ponieważ spadła liczba dublujących się ofert, a multi-
-homing niewiele ich kosztował. Odkrycie to wskazuje na głów-
ne wyzwanie stojące przed firmami platformowymi: redukcja 
multi-homingu po jednej stronie rynku może spowodować jego 
wzrost po drugiej stronie.

Skuteczniejsze wydają się inne podej-
ścia. W  branży gier wideo producenci 
konsoli często podpisują z wydawcami 
gier kontrakty na wyłączność. Jeśli nato-
miast chodzi o graczy, do multi-homin-
gu zniechęcają ich wysokie ceny konsoli 
i usług abonenckich, takich jak Xbox Live 
i PlayStation Plus. Ograniczenie multi-
-homingu po obu stronach rynku zmniejszyło intensywność 
walki konkurencyjnej i zapewniło producentom konsoli ren-
towność. Z kolei Amazon, który świadczy usługi realizowania 
zamówień na rzecz niezależnych sprzedawców, pobiera od nich 
wyższe opłaty, kiedy zamówienia pochodzą spoza jego rynku, 
co zachęca sklepy internetowe do sprzedawania wyłącznie na 
platformie firmowej. Natomiast program Amazon Prime, który 
oferuje abonentom darmowe dostawy wielu produktów w cią-
gu dwóch dni, pomaga ograniczać tendencję do multi-homingu 
po stronie klientów.

ŁĄCZENIE WIELU SIECI 
Najlepszą strategią rozwoju platformy może być nierzadko łą-
czenie ze sobą różnych sieci. Sukces każdej firmy platformowej 
zależy od pozyskania wysokiej liczby użytkowników i zebrania 
danych na temat ich interakcji. Takie zasoby są niemal zawsze 
cenne w różnych scenariuszach i na wielu rynkach. Wykorzystu-
jąc je, przedsiębiorstwa, które odniosły sukces w jednej branży 
pionowej, często rozszerzają działalność na inne sektory i popra-
wiają wyniki finansowe. Właśnie z tego powodu Amazon i Ali-
baba wkraczają na tak wiele rynków.

Kiedy właściciele platformy zdołają połączyć wiele sieci, zy-
skują istotną synergię. Alibaba z powodzeniem połączył plat-
formę płatności Alipay z platformami e-handlu Taobao i Tmall, 
dostarczając zarówno kupującym, jak i sprzedającym bardzo 
potrzebne usługi i zwiększając zaufanie między nimi. Firma wy-

korzystała także dane na temat transakcji i użytkowników ser-
wisów Taobao i Tmall, aby za pośrednictwem jednostki usług 
finansowych Ant Financial wprowadzać nowe rozwiązania, ta-
kie jak system oceny zdolności kredytowej dla sprzedawców 
i konsumentów. Na podstawie informacji z tego systemu Ant 
Financial zaczął udzielać krótkoterminowych kredytów kon-
sumpcyjnych i kupieckich o bardzo niskich wskaźnikach braku 
spłaty. Dzięki tym pożyczkom konsumenci mogą kupować wię-
cej produktów na należących do Alibaby platformach e-handlu, 
a współpracujących z firmą sprzedawców stać na utrzymywa-
nie większych zapasów. Sieci te wzajemnie wzmacniają swo-
je pozycje rynkowe, co każdej z nich pomaga zachować skalę 
działalności. Prawdę mówiąc, nawet kiedy konkurencyjna plat-
formaTencent zaproponowała w aplikacji WeChat atrakcyjną 
usługę cyfrowego portfela WeChatPay, Alipay nie przestał przy-
ciągać konsumentów i sprzedawców – ze względu na ścisłe po-
wiązania z innymi usługami Alibaby i Ant Financial.

Kiedy platformy odnoszące największe sukcesy łączą działa-
nia na coraz większej liczbie rynków, coraz skuteczniej sprzę- 

gają różne branże. Alibaba Group zaczy-
nała od handlu, a obecnie oferuje usługi 
finansowe; Amazon odszedł od sprzeda-
ży detalicznej do przemysłu rozrywkowe-
go i elektroniki użytkowej. W ten sposób 
platformy stają się niezmiernie ważnymi 
węzłami globalnej gospodarki.

Oceniając szanse rozwojowe platfor-
my, przedsiębiorcy (i inwestorzy) powin-

ni przeanalizować podstawowe właściwości sieci, z których 
będzie ona korzystać, oraz przemyśleć sposoby wzmacniania 
efektów sieciowych. Należy także zastanowić się nad redukcją 
multi-homingu, budową globalnych struktur sieciowych, łącze-
niem sieci w celu zwiększania skali działalności oraz nad likwi-
dacją ryzyka eliminacji pośrednika. Proces ten rzuci światło na 
główne wyzwania związane z rozwijaniem platformy i podtrzy-
mywaniem skali jej działania oraz pomoże bardziej realistycznie 
ocenić możliwość przechwytywania wartości.

Jeśli chodzi o Didi i Ubera, nasza analiza nie wypada zbyt 
optymistycznie. Ich sieci składają się z wielu lokalnych skupisk. 
Obie platformy nęka problem intensywnego multi-homingu, 
który może się nasilać, w miarę jak na rynek będą wchodzić ko-
lejni rywale. Największą nadzieją tych serwisów może być łą-
czenie sieci, ale dotąd korzystały one z tej szansy ze zmiennym 
powodzeniem. Zdołały ustanowić połączenia tylko z innymi 
bardzo konkurencyjnymi branżami, takimi jak dowożenie posił-
ków i sprzedaż przekąsek (np. Uber w 2018 r. zawarł kontrakt na 
umieszczanie w swoich samochodach automatów do sprzedaży 
przekąsek firmy Cargo). A nieuchronne pojawienie się autono-
micznych taksówek prawdopodobnie dodatkowo utrudni Didi 
i Uberowi utrzymanie kapitalizacji rynkowej na obecnym po-
ziomie. Właściwości sieci mają w rzeczywistości większe zna-
czenie niż skala działalności platformy.

Dezintermediacja 
może być ogromnym 
problemem dla każdej 
platformy.
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„Znowu ta czerwona sukienka, muszę Ci kupić coś nowego!”. 
Taki SMS otrzymałam po audycji w radiowej Czwórce poświęconej mojej książce  

„Psychologia zmiany w życiu i biznesie”.
ANGELIKA CHIMKOWSKA

Zmęczenie decyzyjne  
i błędy poznawcze
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Audycja trwała prawie dwie godzi-
ny (sic!), a najwięcej komentarzy 
nie wywołały książka, mój trud 

czy wartość merytoryczna, ale ubiór… 
Przytoczony SMS przelał czarę goryczy. 
Od razu odezwał się we mnie feministycz-
ny bunt i  krzyknęłam: „Co za seksizm 
i niesprawiedliwość!”. Czy wyobrażasz 
sobie sytuację, w której jakiś mężczyzna 
dostaje wiadomość od drugiego męż-
czyzny: „Ty, stary, załóż inny garnitur, bo 
w tym byłeś ostatnio na gali u klienta”? 
Raczej mało prawdopodobne. 

I właśnie nieco na przekór podczas 
większości dużych wystąpień w  ostat-
nim czasie miałam na sobie czerwoną su-
kienkę. Co więcej, z premedytacją będę 
wykorzystywać siłę czerwonej sukien-
ki do czasu, aż stanie się ona moim zna-
kiem rozpoznawczym, porównywalnym 
do stroju Batmana czy innego superbo-
hatera. Będę tańczyć mój „protest dance” 
w  czerwonej sukience przynajmniej 
z dwóch tytułowych powodów – oba wy-
nikają z funkcjonowania naszego mózgu.

ZMĘCZENIE DECYZYJNE
Pewnie znasz to z  własnego doświad-
czenia. Spędziłeś dużo czasu w centrum 
handlowym w  poszukiwaniu butów. 
Przymierzyłeś niezliczoną liczbę par, ale 
żadna nie była tą wymarzoną. W ostatnim 
sklepie wybierasz tę, która miała najmniej 
wad w porównaniu z poprzednimi. Pła-
cisz i z uczuciem ulgi wracasz do domu. 
Z dużym prawdopodobieństwem nie ku-
piłbyś tych butów, gdybyś je zobaczył 
w pierwszej kolejności. Powodem tej de-
cyzji było tak naprawdę zmęczenie decy-
zyjne, a efektem – nietrafiony zakup.

Badania wykazują, że każda z naszych 
decyzji znacznie wyczerpuje energię 
mentalną, która jest niezbędna do wła-
ściwego funkcjonowania procesów po-
znawczych. Roy F.  Baumeister, guru 
naukowców badających silną wolę, wni-
kliwie zbadał ten temat i udowodnił, że 
zmęczenie decyzyjne wyhamowuje ak-
tywność mózgu właśnie w  układzie 
wykrywania błędów. Kolejne badania 
wykazują, że prowadzi to do spowolnie-
nia pracy nie tylko tego jednego układu 
(zmniejszając umiejętność wykrywania 
błędów), ale również całego mózgu.

Z tego właśnie powodu w stanie zmę-
czenia decyzyjnego (wyczerpania energii 
mentalnej) albo podejmujemy bezmyślne 
decyzje, albo poddajemy się, nie robimy 
nic i pozwalamy, aby okoliczności zde-
cydowały za nas. To raczej mało kuszący 
scenariusz, gdy na szali leżą kluczowe dla 
Twojego życia czy biznesu decyzje i ich 
konsekwencje, prawda?

DWA PRAKTYCZNE WNIOSKI  
NA CO DZIEŃ
Na ważne spotkania zawsze zakładam jed-
ną z trzech sukienek. Losowo, bez dłuż-
szego zastanawiania się. Powód? Przed 
czekającym mnie intensywnym trenin-
giem intelektualnym (negocjacje z klien-
tem, warsztat angażujący moją uwagę 
w 100 proc., ważne wystąpienie publiczne) 
świadomie chcę ograniczyć poranne podej-
mowanie decyzji. Poprzedniego dnia przy-
gotowuję wszystkie niezbędne elementy 
(strój, nawigację, śniadanie) i rano ograni-
czam do minimum swoje działania. Dzięki 
temu mam więcej energii mentalnej wte-
dy, gdy jest mi najbardziej potrzebna. To nie 
wszystko – wiedząc, że proces decyzyjny 
powoduje wyczerpanie energii mentalnej, 
pozwalam innym decydować w nieistot-
nych lub neutralnych dla mnie sprawach.

SZARE T-SHIRTY  
MARKA ZUCKERBERGA
Okazuje się, że nie tylko ja mam taką stra-
tegię. Mark Zuckerberg pytany o to, dla-

czego ciągle chodzi w szarym T-shircie 
i dżinsach, wprost odpowiada, że to wy-
nik świadomej strategii ograniczania licz-
by podejmowanych decyzji. Jeden wybór 
mniej każdego dnia oznacza zysk dla bar-
dziej istotnych spraw. Dlatego każdego 
dnia ubiera się tak samo, a jego menu jest 
podobne. Inną osobą znaną z gigantycz-
nej siły woli i stosującą strategię ograni-
czania błahych decyzji był Steve Jobs, 
który nosił głównie czarne golfy. Może 
czas zastanowić się, które z decyzji podej-
mowanych każdego dnia da się uprościć, 
aby korzystniej spożytkować oszczędzo-
ną energię?

„SKRÓTY MYŚLOWE”
Lubię czerwony kolor. Wyzwolona z kor-
postandardów z przyjemnością wdziałam 
czerwoną sukienkę. Nieskromnie też po-
wiem, że dobrze mi w czerwonym. Ale jest 
więcej argumentów przemawiających za 
czerwoną sukienką. Według badań błędy 
poznawcze powodują, że kobieta w czer-
wieni będzie zawsze korzystniej postrze-
gana niż ubrana w zieloną sukienkę – to 
dla mnie najważniejszy powód. Już samo 
zdjęcie tej samej kobiety na czerwonym 
tle jest oceniane lepiej niż na tle niebie-
skim. Niebieski to zdecydowanie nie 
mój kolor. No i jak tego nie wykorzystać? 
Ale zanim ktoś krzyknie: „Manipulacja! 
Wprowadzanie ludzi w błąd i inne czary 
psychologii”, pozwalam sobie wylać ku-
beł zimnej wody – każdy z nas jej ulega 
i popełnia błędy poznawcze!

Błędy poznawcze
Poziom advanced
Gdy już znamy mechanizmy powstawania błędów poznawczych, otrzymujemy możli-

wość dopuszczenia do siebie innych sposobów myślenia i postrzegania sytuacji, a co 

za tym idzie znajdowania nowych rozwiązań i podejmowania lepszych decyzji (również 

tych o zmianie). Praca nad błędami poznawczymi pozwala uzyskać społeczną przewagę 

i postrzegać rzeczywistość w bardziej zrównoważony sposób. Jest jednak coś więcej.

Poziom master
Najwyższy poziom – elitarny, dlatego niewielu ma odwagę wspiąć się na niego.  

Jednak warto, bo właśnie na tym poziomie masz gwarancję nie tylko głębszego  

poznania, lecz także doskonałej zabawy. Wystarczy hołdować prawdzie, którą wypo-

wiedział ks. Jan Twardowski: „Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z własnej 

głupoty, albowiem będą mieć ubaw do końca życia”.
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ANGELIKA CHIMKOWSKA 
STRATEG SOCIAL SELLINGU 

I BUDOWANIA MARKI. 

PLANUJE I WDRAŻA ZMIANY, 

GŁÓWNIE NA STYKU MARKETING – SPRZEDAŻ. 

AUTORKA KSIĄŻKI „PSYCHOLOGIA ZMIANY W ŻYCIU I BIZNESIE”.

Tak. I ta pani za czarnym monitorem, 
i ten pan za srebrnym, i tamta dziewczy-
na schowana za logo z ugryzionym jabł-
kiem. Nie jesteśmy racjonalni w swoich 
ocenach i decyzjach – i z dużym praw-
dopodobieństwem nigdy nie będziemy. 
Każdy z nas, absolutnie każdy popełnia 
błędy, które są systematyczne i często tak-
że przewidywalne. 

Dlaczego? Paradoksalnie błędy po-
znawcze, heurystyki, złudzenia czy na-
wet stereotypy pełnią pożyteczną funkcję 
w naszych procesach myślowych – w sy-
tuacji kryzysowej nasz mózg dzięki nim 
może skorzystać z oszczędzonej energii. 
Zdrowy organizm, zdrowy mózg będzie 
korzystał z każdej nadarzającej się okazji, 
aby skrócić sobie procesy myślowe wła-
śnie poprzez błędy poznawcze, stereoty-
py czy nawyki.

Błędy poznawcze mogą również wy-
nikać z ograniczonych zasobów poznaw-
czych: aby zachować dobre samopoczucie, 
lekceważymy temat lub nie poświęcamy 
mu wystarczającej ilości czasu. W więk-
szości przypadków konsekwencje stoso-
wania takich „skrótów myślowych” nie są 
zbyt dotkliwe. Problem zaczyna się wtedy, 
gdy musimy podjąć ważną decyzję o dłu-
gofalowych skutkach, a nasze rozpozna-
nie sytuacji i możliwych opcji oparte jest 
na błędach. Poniżej mój subiektywny wy-
bór kilku z nich. 

7 BŁĘDÓW POZNAWCZYCH 
1. Efekt skupienia
Kiedy zbytnią uwagę przywiązujemy do 
szczegółu, ignorując pozostałe elemen-
ty, w rezultacie błędnie oceniamy całość. 
Zwykle skupiamy się na najbardziej wi-
docznych i oczywistych rozwiązaniach. 
Doskonałym przykładem jest utrata pracy 
– większość z nas obsesyjnie zaczyna po-
szukiwania kolejnego etatu, choć możli-
wości jest wiele: założenie własnej firmy, 
spółka z kimś innym, przekwalifikowa-
nie się, wyjazd za granicę. Efekt skupienia  
powoduje, że nie dopuszczamy do siebie 
myśli o innych opcjach, które również mo-
gą być dla nas odpowiednie.

2. Efekt autorytetu
O co chodzi? O  uznawanie opinii osób 
powszechnie uważanych za autorytety 

również w nieadekwatnych sytuacjach. 
Myślisz, że to nieprawda i nie dajesz się na 
to nabrać? A co z reklamami proszków do 
prania, w których występują uznani akto-
rzy? Specjalizują się w chemii? A może od 
lat przeprowadzają doświadczenia w usu-
waniu plam po soku z buraka? Niestety 
– jest gorzej, niż myślimy, że jest. Kiedy 
ktoś powołuje się na powszechnie uznany 
autorytet eksperta, osoba, która nie wyzna-
je podobnych wartości, nie zakwestionuje 
ich publicznie ze strachu przed otrzyma-
niem etykietki zarozumialca. Wiem, że 
teraz każdy z nas ma przed oczami analo-
giczną sytuację z własnego życia.

3. Efekt halo
Zwany również efektem aureoli, polega 
na przypisywaniu pozytywnych lub ne-
gatywnych cech danej osobie w  zależ-
ności od pierwszego wrażenia. Choć nie 
mieliśmy szansy poznać tej osoby w róż-
nych sytuacjach, pierwsze wrażenie de-
cyduje o cechach, jakie jej przypisujemy. 
Najważniejsze atrybuty, które mogą wy-
woływać efekt halo: atrakcyjny/nieatrak-
cyjny, biedny/bogaty, schludny/brudas.

4. Efekt kontrastu
Błąd polegający na umniejszaniu lub wy-
olbrzymianiu cech danego przedmiotu, 
gdy zestawimy go z czymś znajdującym 
się po przeciwnej stronie skali. Na tle luk-
susowych aut samochód średniej klasy 
wydaje się tańszy, ale wśród tanich aut 
ten sam samochód będzie postrzegany 
jako luksusowy. Badania wykazały, że 
nauczyciele średnie wypracowanie oce-
nią jako złe, jeśli czytali je bezpośrednio 
po serii bardzo dobrych, i analogicznie 
– jeżeli wcześniej czytali wyłącznie słabe 
wypracowania, przeciętną pracę uznają 
za bardzo dobrą.

5. Efekt izolacji
Jest to tendencja do lepszego zapamię-
tywania obiektów, które wyróżniają się 
z  otoczenia (Wyróżnij się lub zgiń!). 
Efekt ten nazywany jest też efektem 
von Restorff. W latach 30. Hedwig von 
Restorff odkryła, że uczniowie łatwiej 
zapamiętują słowa, gdy zapiszą je ko-
lorem lub wyróżnią w niestandardowy 
sposób. Niestety, te badania i praca zo-
stały opublikowane tylko po niemiecku. 
Trzydzieści lat później naukowcy odkry-
li i potwierdzili to powtórnie, aby jednak 
oddać sprawiedliwość Hedwig, zjawisko 
nazwano efektem von Restorff.

6. Efekt ślepej plamki
Tendencja do niezauważania własnych 
błędów, które u innych osób natychmiast 
zauważamy i są dla nas oczywiste. Psy-
chologowie potwierdzili coś, co już dwa 
tysiące lat temu powiedział Jezus: Cze-
mu to widzisz źdźbło w oku brata swe-
go, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? 
(Ew. Mateusza 7,3).

7. Efekt wspierania decyzji
W przeciwieństwie do pozostałych błę-
dów ten pojawia się po podjęciu decyzji 
– z dużym prawdopodobieństwem nie 
będziesz skory do jej zmiany. Wynika to 
stąd, że łatwiej zapamiętujemy argumen-
ty, które wspierają naszą decyzję, niż te 
przeciwne. W manipulacji efekt ten jest 
wykorzystywany do uzyskania kilku 
mniejszych potwierdzeń, aby trudniej 
nam było wycofać się z podjęcia osta-
tecznej decyzji (mimo że nie podjęliby-
śmy jej, gdyby pojawiła się w pierwszej 
propozycji).

Jestem pewna, że powyższa lista przy-
wołała wspomnienia wydarzeń i błędów 
poznawczych popełnianych przez wielu 
ludzi, których znasz. Gdy dobrze się po-
czujemy syci wiedzy, uchachani, z kaw-
ką w ręce, zatrzymajmy się i pomyślmy:  
„Ja też tak robię, ja też tak mam”.

Błogosławieni, którzy 
potrafią śmiać się 
z własnej głupoty, 
albowiem będą mieć ubaw 
do końca życia. 

(ks. Jan Twardowski)
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HP: atramentowe 
dla małych firm
Seria maszyn OfficeJet Pro 9000 jest przeznaczona dla MŚP. Urządze-

nia wyposażono w nowe rozwiązanie o nazwie Smart Tasks, które  

automatyzuje powtarzalne zadania, takie 

jak skanowanie. Funkcja dostępna w apli-

kacji HP Smart App według producenta 

umożliwia o 50 proc. szybszą organizację 

dokumentów, automatyczny druk dwu-

stronny, skanowanie z chmury i poczty 

elektronicznej za pomocą jednego kliknię-

cia oraz edytowanie i drukowanie zeskano-

wanych dokumentów przy użyciu telefonu.

Bezproblemową łączność ma zapewnić 

tzw. samonaprawiające się Wi-Fi. Drukarki OfficeJet Pro z serii 9000 

zaopatrzono w nową szybę, która ma ułatwić zdejmowanie dokumen-

tów ze skanera.

Cena: od 529 zł, w zależności od modelu.  

Gwarancja: 3 lata (po rejestracji produktu).

AB, www.ab.pl
ALSO, www.alsopolska.pl
TECH DATA, pl.techdata.com

D-Link: oczy  
inteligentnego domu

Kamery mydlink WiFi Full HD DCS-8600LH i Wi-Fi DCS-8515LH są 

przeznaczone do systemów smart home. Obie wyposażono w opcję 

sterowania za pomocą poleceń głosowych, łączność Wi-Fi oraz dwu-

kierunkowe przesyłanie dźwięku. DCS-8600LH to model do instalacji 

na zewnątrz. Jest zgodny ze standardem odporności IP65. Umożliwia 

obserwację w rozdzielczości Full HD (w całkowitej ciemności na odle-

głość do 7 m). Pole widzenia obiektywu wynosi 135 st. Model wewnętrz-

ny DCS-8515LH zapewnia obserwację w zakresie 120 st. w rozdzielczości 

HD. Kamera obraca się o 340 st. w poziomie oraz o 105 st. w pionie, co 

pozwala na automatyczne śledzienie nietypowej aktywności lub obiek-

tów, które pojawiają się w polu widzenia. Obiektyw umożliwia widzenie 

w ciemności na odległość do 5 m. Obraz można nagrywać w chmurze.

Ceny: DCS-8600LH – 599 zł, DCS-8515LH – 559 zł. Gwarancja: 2 lata.

AB, www.ab.pl 
ABC DATA, www.abcdata.com.pl
ACTION, www.action.pl
ALSO, www.alsopolska.pl
INGRAM MICRO, pl.ingrammicro.eu
TECH DATA, pl.techdata.com 
VERACOMP, www.veracomp.pl 

Netgear  
do domowej  
sieci Wi-Fi 6
Nighthawk AX12 AX6000 (RAX120) to 12-strumieniowy router dostoso-

wany do standardu Wi-Fi 6 (802.11ax). Umożliwia połączenia bezprzewo-

dowe o przepustowości do 6 Gb/s w pasmach 2,4 GHz (1,2 Gb/s) i 5 GHz 

(4,8 Gb/s). Funkcja kształtowania wiązki (Beamforming+) zwiększa szyb-

kość, stabilność i zasięg połączeń. Jest to pierwszy domowy router Net-

geara z portem 5Gig (LAN Multi-Gigabit Ethernet 5G/2,5G/1G). Ma także 

cztery porty ethernetowe 1 Gb i dwa USB 3.0. Jest wyposażony w 64-bi-

towy procesor (2,2 GHz), co umożliwia korzystanie z aplikacji inteligent-

nego domu, strumieniowe przesyłanie obrazu w rozdzielczości 4 K UHD 

i granie online. Rozwiązanie OFDMA zwiększa pojemność sieci bezprze-

wodowej i zmniejsza opóźnienia, a osiem anten wzmacnia sygnał Wi-Fi. 

Transmisja jest zabezpieczona zgodnie z nowym standardem WPA3.

Cena: od ok. 1,8 tys. zł. Gwarancja: 2 lata.

AB, www.ab.pl
ABC DATA, www.abcdata.com.pl
ACTION, www.action.pl
VERACOMP, www.veracomp.pl

Acer: gra na dużym ekranie
Nitro G550 to we-

dług producenta 

pierwszy na świecie 

projektor gamingo-

wy wyświetlający 

obraz w rozdziel-

czości Full HD 

z częstotliwością 

odświeżania 120 Hz. Czas reakcji wynosi wynosi 8,3 ms. Urządzenie wy-

świetla gamę kolorów zgodnie ze standardem Rec. 709 HDTV. Może 

też korzystać z sygnału 4K HDR Rec. 2020 i przetworzyć go na obraz 

w rozdzielczości 1080p. Współczynnik kontrastu wynosi 10 tys. : 1. 

Nasycenie barw, jasność i kontrast są korygowane na bieżąco. Projektor 

wyposażono w funkcję bezprzewodowego wyświetlania obrazu.

G550 ma interfejs HDMI 3D, co zapewnia wyświetlanie obrazu 3D  

(można go oglądać w odpowiednich okularach). Urządzenie ma wbudo-

wany głośnik o mocy 10 W.

Cena: 3399 zł. Gwarancja: 2 lata.

AB, www.ab.pl
ALSO, www.alsopolska.pl
INGRAM MICRO, pl.ingrammicro.eu
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Szukamy innowacyjnych rozwiązań
„Innowacje zmieniają całe branże. Siłą rzeczy olbrzymią rolę odgrywają również  
w logistyce. Stale monitorujemy rynek, śledzimy nowe technologie i rozwiązania 

oraz sprawdzamy możliwości, jakie oferują” – mówi ŁUKASZ SIBIELAK, CZŁONEK ZARZĄDU, 
DYREKTOR DS. SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W DHL PARCEL POLSKA.

CRN Jakie są najważniejsze wyzwania i priorytety w za-
rządzaniu informatyką w rozległej i złożonej sieci usług 
logistycznych, która wymaga koordynacji wielu działań, 
zespołów ludzkich, środków transportu, technologii?
ŁUKASZ SIBIELAK Dostępność informacji dla klienta zewnętrz-
nego i wewnętrznego to dwa równoważne priorytety w bran-
ży logistycznej. By osiągnąć sukces w tych obszarach, istotne 
jest zachowanie ciągłości działania rozwiązań informatycznych, 
w tym wydajności systemów, które muszą być odporne na bar-
dzo zmienną i stale rosnącą liczbę transakcji. W takich realiach 
sprawdzają się proste, a przy tym skuteczne rozwiązania. Klu-
czowe znaczenie ma ograniczenie potrzeby kontaktowania się 
przez klienta z pracownikiem naszej firmy. Oczywiście w takim 
środowisku automatyzacja procesów jest bardzo ważnym na-
rzędziem pracy.

Jak w praktyce odbywa się zarządzanie informatyką w DHL 
Parcel? W sposób całkowicie scentralizowany, czy też są to 
rozwiązania funkcjonujące i zarządzane lokalnie? 
IT management w przypadku DHL Parcel odbywa się zarów-
no na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Wspólne rozwiąza-
nia wykorzystujemy w ramach infrastruktury IT, a także części 
systemów centralnych w obszarach, które obejmują procesy na 
poziomie grupowym lub procesy lokal-
ne, prowadzone w podobny sposób w róż-
nych krajach. Każda jednostka biznesowa 
DHL ma jednak swoją specyfikę i wyspe-
cjalizowany profil działalności biznesowej, 
a tym samym również własne, niepowta-
rzalne potrzeby w zakresie stosowanych 
rozwiązań IT i zarządzania tym obszarem. 
W takich sytuacjach wprowadzamy roz-
wiązania lokalne. Zawsze jednak wcze-
śniej weryfikujemy, czy w danym przypadku możemy skorzystać 
z istniejących narzędzi w Grupie DPDHL (DHL jest jej częścią 
– przyp. red.). Kiedy okazuje się, że potrzebujemy nowego roz-
wiązania, projektujemy je i wdrażamy.

W jaki sposób funkcjonuje dział IT w polskim oddziale fir-
my? W jakim stopniu korzystacie Państwo ze standardo-
wych, dostępnych na rynku rozwiązań, a w jakim stawiacie 
na tworzenie i rozwijanie aplikacji czy systemów we wła-
snym zakresie? 
Jeśli na rynku istnieją gotowe rozwiązania odpowiadające na-
szym potrzebom, to korzystamy z nich. Gdy wyzwanie pole-

ga na wsparciu specyficznych dla naszej branży procesów, to 
najpierw staramy się zrozumieć, dlaczego odpowiedniego na-
rzędzia jeszcze nie ma. To nam pomaga znaleźć adekwatne do 
potrzeb rozwiązanie. Czasem bywa tak, że należy tylko przemy-
śleć wymaganie i będzie można zastosować dostępne narzędzia, 
innym razem jednak trzeba zaprojektować i wdrożyć lokalnie 
potrzebne rozwiązanie.

Co należy do najważniejszych systemów, programów, narzę-
dzi wykorzystywanych obecnie w Państwa firmie? 
Najważniejszymi systemami w DHL Parcel są: główny system 
kontroli przepływu przesyłek, systemy używane przez klien-
tów do zamawiania naszych usług, system kurierski i oczywiście 
billing. Przy tak dużej liczbie pracowników istotny jest również 
Digital HR. Konstrukcja infrastruktury opiera się na założeniu 
bezpieczeństwa, ciągłości działania, efektywności kosztowej 
i skalowalności.

W jakim zakresie wykorzystywana jest automatyzacja i ro-
botyzacja procesów?
Automatyzacja wyznacza kierunek rozwoju wielu obszarów 
funkcjonowania naszej firmy. Na przykład dzięki zastosowa-
niu nowoczesnych sorterów jesteśmy w stanie automatycznie 

sortować paczki według kierunków, a tak-
że w ułamku sekundy mierzyć je i ważyć. 
Automatyzację procesów stosujemy też 
w  kontekście obsługi klienta. Przykła-
dem może być ASR, czyli rozwiązanie 
oparte na rozpoznawaniu mowy i wspie-
rające telefoniczną obsługę klienta. Inny 
przykład to w pełni automatyczny proces  
„lead-to shipment”, który umożliwia sze-
reg działań: poczynając od automatycz-

nego zaofertowania, poprzez weryfikację i podpisanie umowy, 
kończąc na onboardingu partnera biznesowego. Ponad połowa 
interakcji kończy się pełną gotowością klienta do wysyłki paczek 
w dniu podpisania umowy. To jest olbrzymi sukces. Natomiast 
nie mamy dużej potrzeby użycia narzędzi klasy RPA (Robotic 
Process Automation). Preferujemy takie ustawienie procesu, aby 
likwidować potrzebę automatyzacji klikania w aplikacjach, czyli 
rozwiązywać problem u źródła.

Jakie są strategiczne kierunki rozwoju IT w Państwa firmie? 
Jednym z priorytetów jest dla nas bezpieczeństwo danych na-
szych klientów oraz bezpieczeństwo systemów informatycz-

Budując nowe 
rozwiązania, bierzemy 
pod uwagę tylko 
użycie środowiska 
chmurowego.
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nych. Dynamiczny rozwój biznesu 
wymaga ciągłego porządkowania 
zarówno procesów informatycz-
nych, jak i architektury systemów. 
Uzyskujemy dzięki temu lepszą 
zwinność działania i zwrot z inwe-
stycji w dłuższej perspektywie. Jako 
pion IT angażujemy się w projekty 
biznesowe już od samego początku, 
aby lepiej zidentyfikować potrzeby 
i znaleźć rozwiązania przynoszące 
najwyższą korzyść użytkownikowi 
i firmie. Zwracamy również szcze-
gólną uwagę na wartość informacji, 
które przetwarzamy. W przyszło-
ści będziemy sterować procesami 
bardziej w oparciu o przetwarzane 
dane niż o zdefiniowane algorytmy. 
Z myślą o dłuższej perspektywie na 
poziomie całej Grupy prowadzimy 
prace nad zastosowaniem nowych 
technologii, takich jak: blockchain, 
Internet rzeczy (IoT) czy sztuczna 
inteligencja (AI).

Jakie konkretne rozwiązania, projekty i systemy planujecie 
wdrożyć w najbliższym czasie? 
Najważniejszym obecnie dla nas celem jest optymalizacja proce-
sów firmy zgodnie z metodyką Lean Management. Uważamy, że 
możemy dostarczać nasze usługi w bardziej efektywny sposób, 
a jednocześnie wygodnie dla klienta. Zderzenie potrzeb rynku 
i naszych partnerów z ideą Lean kreuje nową wartość, w opar-
ciu o którą budujemy konkretną mapę zmian na najbliższy czas. 
Koncentrujemy się na najbardziej zasobochłonnych obszarach, 
czyli optymalizacji pracy: kurierów, pionu sprzedaży i biura ob-
sługi klientów.

Czego oczekujecie Państwo od dostawców IT, resellerów, 
integratorów? Jak ocenia Pan ich ofertę rynkową pod ką-
tem przydatności do własnych potrzeb?
Oczekujemy kompetencji popartych wynikami w realizowanych 
projektach, oczekujemy wiedzy merytorycznej na temat ofero-
wanych rozwiązań, także umiejętności prowadzenia projektu 
w obszarach, które bazują na nowych dla nas technologiach. Mi-
mo że oferta dostawców jest bardzo szeroka, dużym wyzwaniem 
okazuje się wybór partnera IT, który z sukcesem i w terminie 
zrealizuje projekt, a ponadto zapewni nam skuteczne wsparcie 
na okres utrzymania i dalszego rozwoju wprowadzonego roz-
wiązania. Rozpisując przetarg, robimy to z myślą o znalezieniu 
partnera w biznesie, a nie tylko dostawcy technologii. Poszuku-
jemy firm, które chcą i mogą zostać z nami na dłużej, by wspól-
nie kształtować rzeczywistość w logistyce.

Co firmy informatyczne powinny brać pod uwagę, myśląc 
o współpracy z DHL-em?

Myślę, że nasze oczekiwania nie 
odbiegają od tego, jak pracuje ca-
ła branża. Chcemy mieć w zespole 
partnerów kreatywnych, którzy za-
inspirują nas, w jaki sposób może-
my korzystać z innowacji i nowych 
technologii, aby lepiej wspierać nasz 
biznes i  lepiej obsługiwać klien-
ta. Firmy, które chciałyby z  nami 
współpracować, powinny brać pod 
uwagę, że mają przed sobą partne-
ra IT z ugruntowanymi standardami 
informatycznymi oraz jasno sprecy-
zowanymi oczekiwaniami. Dla DHL 
Parcel liczą się przede wszystkim:  
jakość dostarczanych rozwiązań, 
bezpieczeństwo systemów oraz da-
nych, realne planowanie, termi-
nowość oraz właściwa realizacja 
wszystkich punktów umowy.

Na co w głównej mierze zwraca-
cie Państwo uwagę podczas anali-
zy oferty oraz co jest decydującym 

czynnikiem podczas wyboru rozwiązania i dostawcy czy 
usługodawcy?
Bardzo cenimy partnerów, którzy z otwartą głową podchodzą 
do rozwiązania problemu. Takich, którzy nie koncentrują się je-
dynie na spełnianiu wymagań punkt po punkcie, a zamiast tego 
potrafią przedstawić inną, ciekawą perspektywę, pokazać włas- 
ne spojrzenie na generowanie wartości i pomysł na wdrożenie 
rekomendacji.

Na jakie technologie i rozwiązania będziecie Państwo sta-
wiać w przyszłości? 
Innowacje zmieniają całe branże. Siłą rzeczy olbrzymią rolę od-
grywają również w logistyce. Jesteśmy już w chmurze i budując 
nowe rozwiązania, bierzemy pod uwagę tylko użycie środowiska 
chmurowego. Stale monitorujemy rynek, śledzimy nowe techno-
logie i rozwiązania oraz sprawdzamy możliwości, jakie oferują. 
Systemy chmurowe, prywatne i publiczne, a także te automaty-
zujące procesy operacyjne, analizujące przetwarzane dane oraz 
obsługujące klienta to już stałe elementy naszej pracy. Służą one 
efektywnemu planowaniu tras kurierskich, optymalizacji ca-
łej sieci logistycznej czy rozwijaniu wygodnych usług dla klien-
tów. Wirtualną rzeczywistość wykorzystujemy w szkoleniach, 
co zdecydowanie zwiększa ich efektywność. Sztuczna inteli-
gencja, znana do niedawna głównie z filmowych scenariuszy, to 
dzisiaj technologia, której użycie rozważamy chociażby w kon-
tekście procesów związanych z obsługą klienta. Naszym zada-
niem jest tworzyć środowisko pracy, w którym w pełni możemy 
wykorzystać potencjał nowych technologii. 

ROZMAWIAŁ 
ANDRZEJ GONTARZ 
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Ireneusz Dąbrowski

WRZUTKA Z AUTU

Czy perfekcja 
to samo zło?

W PEWNYM PEERELOWSKIM SERIALU POCHODZĄCY Z KLASY CHŁOPSKIEJ  
OJCIEC POUCZA SWEGO NASTOLETNIEGO SYNA WYBIERAJĄCEGO SIĘ PO EDU-
KACJĘ DO MIASTA TAKIMI SŁOWY: „SYNU, PAMIĘTAJ TYLKO JEDNO, ŻEBYŚ TO, 
CO BĘDZIESZ W ŻYCIU ROBIŁ, ROBIŁ DOBRZE”.

Piękna sentencja, zwłaszcza w zderzeniu z ówczesną rzeczywistością, obfitującą 
w masowe leserowanie, powszechne „czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy”, 
„wybitną” jakość produktów dostarczanych z polskich fabryk i budowanie mostów 
z masy betonu powstającej w 90 proc. z piasku, bo cement był potrzebny do budowy 
prywatnych domów klasy średniej członków jedynej partii, do której należało – nie 
wiedzieć skąd i jak – 3 miliony obywateli tego kraju.

Ta serialowa scena i związana z nią refleksja przyszły mi do głowy, gdy na liście po-
lecanych artykułów z naszego ulubionego magazynu (czyli CRN) zobaczyłem tytuł: 
„Zalety i wady perfekcjonizmu”. Pomyślałem sobie, że warto to zapamiętane przeze 
mnie hasło z serialowej propagandówki realnego socjalizmu skonfrontować z tym, co 
dziś sądzi się na temat dobrej roboty, czyli perfekcjonizmu.

Autorami tekstu, przeniesionego zresztą przez redakcję z magazynu HBR, było 
dwóch profesorów i dwie doktorantki z uczelni amerykańskiego stanu Floryda. Na-
ukowcy we wstępie zaznaczają, że opierają się na analizie 95 badań prowadzonych 
w tej dziedzinie w USA od lat 80. ubiegłego wieku. No, pomyślałem sobie, to będzie 
hicior – nic dziwnego, że znalazł się na liście topowych materiałów czytanych przez 
odbiorców CRN-a. Analiza na podstawie takiej bazy to rzadkość! Jakie było moje roz-
czarowanie, gdy przeszedłem do lektury. Dwustronicowy tekst nie zawierał nic, ale 
to kompletne zero informacji, które byłyby nowe, dyskusyjne, odkrywcze. Bez zbyt-
niej fanfaronady, taki tekst mógłbym napisać sam w dwie godziny bez odwoływania 
się do wyników owych 95 badań źródłowych i efekt uzyskałabym taki sam, a może 
nawet literacko poziom osiągnąłbym wyższy. I tu podzielę moje dalsze refleksje na 
dwa nurty: jeden dotyczący mojego postrzegania perfekcjonizmu, a drugi stanowiący 
apel do redakcji CRN.

Zatem ode mnie słów kilka o perfekcjonizmie, o jego zaletach i wadach. W mojej 
praktyce zarządzania i mentoringu, czym zajmuję się obecnie, z perfekcjonizmem 
spotykałem się w trzech jego postaciach. Nazwijmy je dla porządku: minoderyjny, ka-
muflujący i ortodoksyjny.

Perfekcjonizm minoderyjny ( jaki zresztą opisują autorzy inkryminowanej anali-
zy) występuje np. wtedy, gdy kandydat podczas interview na pytanie o swoje wady 
odpowiada: „trudno mi mówić o swoich cechach negatywnych… no może tylko to, że  
jestem perfekcjonistą”. Czyste mizdrzenie się. To tak, jakby umizgujący się do pięknej 
damy młodzian z XIX-wiecznego romansu na prośbę swojej wybranki serca: „niech 
pan przestanie już prawić mi te komplementy, niech pan powie, jaka wedle pana je-
stem naprawdę”, odpowiedział: „jeśli już muszę powiedzieć o pani coś niemiłego, to 
chyba tylko to, że jesteś, o pani, mądra”. Jeśli jeszcze nie czujecie, co mam na myśli,  
to znaczy, że macie za sobą niewielką liczbę rozmów rekrutacyjnych.

Perfekcjonizm minoderyjny jest dla mnie dyskwalifikujący, i to pod każdą postacią, 
a może być ich wiele. Na przykład taka: „moją wadą jest praca bez patrzenia na zega-
rek” albo „czasami dla pozyskania klienta poświęcam swoje korzyści” itd. itp. Bądźcie 

Robienie dobrze



CRN nr 6/2019 85

ostrożni, kiedy coś takiego słyszycie i niech wam w takich sytuacjach brzmi w uszach 
starożytne: „timeo Danaos et Dona ferentes”, co się tłumaczy na nasze: „obawiam się 
Greków (Danaów), nawet jeśli niosą dary” (musicie przyznać, że po łacinie brzmi to 
znacznie lepiej).

Z kamuflującym perfekcjonizmem mamy do czynienia na późniejszym niż rekru-
tacja etapie relacji z perfekcjonistą. Za przykład niech posłuży nam następujący ob-
raz: szef do „perfekcjonisty”– „dlaczego raport, który miał być gotowy dwa dni temu, 
ciągle nie leży na moim biurku?”. Odpowiedź: „szefie, jest on gotowy już od czterech 
dni, ale dałem go jeszcze do korekty językowej i do grafika, aby poprawił wykresy i ry-
sunki; chciałem, by raport naprawdę był dobry pod każdym względem”. Jak się czu-
jecie w roli szefa, bo ja czułbym się zrobiony w jajo, i to podwójnie: nie dość, że raport 
niegotowy na czas (0:1), to jeszcze ktoś próbuje ze mnie zrobić większego głupka, niż 
jestem i – jak mówiło się w Warszawie – brać pod włos (0:2). 

Inne przykłady perfekcjonizmu maskującego możecie czerpać z własnego życia gar-
ściami. Perfekcjonizm to taka dość powszechna próba usprawiedliwiania innych cech 
negatywnych, jak brak obowiązkowości, brak racjonalnego myślenia, brak autentycz-
nego zrozumienia potrzeb. Klasycznym, wręcz wzorcowym przykładem perfekcjoni-
zmu kamuflującego jest biurokratyzm i postępowanie wedle litery, a nie ducha praw. 
No dobrze, chyba wystarczy na jego temat.

Ostatnim typem perfekcjonizmu wypreparowanym na potrzeby niniejszego felie-
tonu jest perfekcjonizm ortodoksyjny, czyli poczucie obowiązku i przekonanie, że 
należy postępować tak jak nasi poprzednicy, jak jest zapisane w regulaminach, prze-
pisach, księgach jakości itp. (stąd ortodoksyjny, czyli wierny doktrynie). Nieważny jest 
cel. Nieważne, czy dostarczymy wynik na czas, w ustalonej formie. Ważny jest spo-
sób i droga. Ma to charakter omal religijny. Ale ta religia jest szkodliwa dla biznesu, 
gdyż większość tzw. hamulcowych, czyli tych, którzy spowalniają rozwój firm oraz 
wdrażanie nowych technologii i rozwiązań, to perfekcjoniści ortodoksyjni. Właśnie 
oni nie pozwalają na milimetrowe odstępstwa od wzorca, na wdrażanie procesów 
sprawdzonych tylko w 90, a nie 100 proc., choćby miało to się wiązać z ogromnymi 
kosztami. Z tym że taki perfekcjonizm nie zawsze i wszędzie jest szkodliwy. Przy-
kładowo jest wręcz niezbędny tam, gdzie w grę wchodzą technologie mające wpływ 
na życie i zdrowie człowieka – chodzi m.in. o przemysł spożywczy, farmaceutyczny 
czy ochronę zdrowia. Ale w biznesie IT perfekcjonizm, jak każda przesada, to koszt.

Czy zatem twierdzę, że perfekcja jest samym złem? Nie! W dziedzinach, gdzie czas 
i zbiorowość nie ma znaczenia, perfekcjonizm stanowi wartość samą w sobie. Taki  
cyzeler, artysta rzemieślnik, pracujący sam na zlecenie bogatego sponsora może, a na-
wet musi dążyć do doskonałości swego dzieła, bo ona jest dla zleceniodawcy naj-
ważniejsza. Zegarmistrza, rzeźbiarza, konserwatora zabytków i wielu, wielu innych 
będziemy cenić za ich perfekcjonizm. Dla większości zaś perfekcja to punkt na prze-
cięciu dwóch parametrów: jakość vs. koszt. Krzywa perfekcji jako wykresu jakości za-
leżnej od kosztu jej uzyskania to krzywa logarytmiczna. Krzywa, na której początku 
małe przyrosty kosztów dają duże efekty jakościowe. Niestety, wraz z posuwaniem się 
na takim wykresie w prawo, aby uzyskać relatywnie małe przyrosty na osi odciętych, 
należy znacznie zwiększać swoje nakłady na osi rzędnych. 

Rodzi się pytanie: czy to się opłaci? Na to musi odpowiedzieć każdy sam, gdzie jest gra-
nica, poza którą podnoszenie jakości poprzez ogromne zwiększanie kosztu jej uzyskania 
traci ekonomiczny sens. Może zasada Pareta mogłaby pomóc, bo wiadomo, że do osią-
gnięcia 80 proc. jakości trzeba ponieść tylko 20 proc. kosztów. To tyle o perfekcjonizmie.

A teraz drugi wątek, ten dotyczący redakcji. Jest nim mój apel o staranniejsze dobie-
ranie tekstów do publikacji na łamach magazynu (nie chcę bynajmniej wyłączyć z tego 
procesu i moich potyczek felietonowych). Lepiej coś smaczniejszego, nawet jeśli nie 
jest poparte autorytetami amerykańskich profesorów, niż byle co podpisane wieloma 
tytułami. Myślę, że w przypadku obecności tego materiału na liście „top” magazynu 
mamy do czynienia z efektem klikalności za tytuł. Tytuł ciekawy, zwiastujący dobry ma-
teriał, a zawartość taka sobie. Mam nadzieję, że nie za dużo perfekcjonizmu postuluję?

Obawiam się 
Greków,  

nawet  jeśli  
niosą dary.
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

Zamiast  
El Clásico 

obejrzałem 
derby  

Trójmiasta. 

CHŁODNYM OKIEM

Przebierańcy w Gdańsku i Atlancie
„CORAZ WIĘCEJ PRZEBIERAŃCÓW, CORAZ TRUDNIEJ O  ORYGINAŁ” 
– ŚPIEWAŁ NIEGDYŚ ANDRZEJ ROSIEWICZ. CHOĆ OD TEGO CZASU MINĘŁY 
PRAWIE CZTERY DEKADY, CYTAT POZOSTAJE AKTUALNY.

Podczas niedawnego pobytu w Atlancie przekonałem się, że pod koniec maja mia-
sto nabiera dodatkowych kolorów. Zjeżdżają bowiem do niego tysiące wesołych dzie-
ciaków, przebranych za postacie z gier komputerowych, komiksów czy seriali anime. 
Magnesem przyciągającym małolatów ze Stanów Zjednoczonych i  Azji są targi  
MomoCon, poświęcone szeroko pojętej rozrywce multimedialnej adresowanej do dzie-
ci i nastolatków. Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w 2005 r., a cztery lata temu 
targi przeniosły się do ogromnego Georgia World Congress Center. Po prostu dzie-
ciaków przyjeżdża coraz więcej i trzeba ich gdzieś pomieścić. W bieżącym roku targi  
odwiedziło ponad 39 tys. osób – niemal dwa razy tyle co w 2015 r. 

Osobiście nie jestem fanem gier, z wyjątkiem FIFY-y, i impreza umknęłaby mo-
jej uwadze, gdyby nie tłumy przebierańców spacerujących po mieście. Wprawdzie 
podobne postacie spotykam na rodzimych targach, niemniej skala zjawiska jest nie- 
porównywalna. Na MomoConie niemal nie wypada pojawić się w cywilnych ciuchach. 
Nastolatkowie uśmiechają się, pozują do zdjęć, a tacy zadziwieni, przypadkowi widzo-
wie jak ja pstrykają fotki i nerwowo zerkają na stan baterii w telefonie. Przyglądałem się 
tłumowi przebierańców wspólnie ze znajomym i doszliśmy do wniosku, że już wkrót-
ce pracodawcy i działy HR staną przed poważnym wyzwaniem. Jak zmotywować te 
dzieci i młodzież do pracy? Jak się z nimi komunikować? Jakie „zabawki” zachęcą ich 
do wykonywania codziennych, rutynowych zadań?

Ale nie można wykluczyć, że wraz z upływem czasu oni też spoważnieją i upodobnią 
się do uczestników tegorocznych gdańskich targów InfoShare dla startupowców, którzy 
na dwa dni przywdziewają szaty Marka Zuckerberga, Elona Muska czy Stewarta Butter-
fielda. W tym roku po raz pierwszy miałem okazję odwiedzić obiekty wystawiennicze  
AmberExpo i przyjrzeć się z bliska nadziejom wschodzących biznesmenów. Targi cie-
szą się dużą estymą w Trójmieście, dlatego spodziewałem się, że będą to dwa bardzo 
owocne dni.

No cóż, jak się okazało, nastawiałem się na El Clásico, a przyszło mi obejrzeć co naj-
wyżej derby Trójmiasta. InfoShare to bowiem nierówna impreza, gdzie obok bardzo 
interesujących sesji na temat bezpieczeństwa czy blockchaina pojawiają się typowe 
zapychacze czasu. Nie najlepszym pomysłem są też 20-minutowe wystąpienia, któ-
re nie wnoszą żadnej wartości merytorycznej. Na InfoShare rządzi język angielski 
– wszak są to targi międzynarodowe. Jednak odniosłem dziwne wrażenie, że lwia części  
gości i zarazem słuchaczy to moi rodacy. Być może więc organizatorzy nigdy nie sły-
szeli o tłumaczeniu symultanicznym…

Tak czy inaczej, Gdańsk przynajmniej na dwa dni próbuje zamienić się w Menlo 
Park. I do pewnego stopnia to się udaje. Ale tylko do pewnego, a najbardziej w kontek-
ście panów z nienagannie przystrzyżonymi brodami i w modnych rurkach, którzy są 
bardziej amerykańscy niż startupowcy z Kalifornii. Dlatego, gdybym miał wybierać, 
to zdecydowanie wolę przebierańców z Atlanty. Są dużo bardziej kreatywni, no i jest 
ich sześć razy więcej.
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