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Zarządzanie licencjami 
oprogramowania irytuje wielu 
przedsiębiorców. Niestety, 
producenci software’u robią 
niewiele, aby uprościć zawiłe 
zasady. Narzędzie SAM  
staje się wówczas kompasem, 
który użytkownikom umożliwia 
znalezienie wyjścia z tej 
sytuacji, a integratorom 
godziwy zarobek w nowej niszy.
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Kiedyś miałem trochę szczęścia i niedrogo kupiłem działkę nad brzegiem urokliwe-
go polodowcowego jeziora na Kujawach. Pewnego dnia, siedząc na pomoście i mocząc 
nogi, wyjaśniałem córce, że tysiące lat wstecz w tej części Polski był lodowiec, a potem 
klimat się ocieplił i dlatego możemy się teraz pluskać w tej pięknej, wypełnionej wodą 
„rynnie”. Ta historia nieco zdumiała moją latorośl, ale nie tak bardzo jak fakt, że miliony 
lat temu w tej części Europy rozciągało się tropikalne morze, po czym zmiany klimatu 
doprowadziły do kilku zlodowaceń na przemian z ociepleniami.

W przypadku terenu obecnej Polski było takich poważnych wahań klimatu co naj-
mniej kilka. Ostatnie nie tak znowu dawno temu, bo w XVII w., za czasów Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów. Nasi przodkowie borykali się wówczas z tzw. małą epoką 
lodowcową, która na szczęście ustąpiła ociepleniu klimatu, z czym mamy do czynie-
nia do dzisiaj. Oczywiście wszystkie wcześniejsze wahania średnich temperatur, któ-
re trwały nieprzerwanie od setek milionów lat, odbywały się bez udziału człowieka…

Jednak zmiany klimatyczne to pikuś w porównaniu z kierunkiem i tempem ewolucji 
kanału sprzedaży IT, jakie wieszczą analitycy IDC. Podczas niedawnego GTDC Summit 
EMEA pani Margaret Adam z londyńskiego biura tej firmy powoływała się na badania, 
z których wynika, że do 2021 r. aż 30 proc. firm z kanału sprzedaży IT będzie funkcjo-
nować inaczej niż dotychczas. Powodem mają być zmiany modelu biznesowego lub 
przejęcie przez innych graczy. A zatem w ciągu niecałych trzech lat co trzeci reseller 
i integrator będzie funkcjonował inaczej niż obecnie albo połączy się z innym graczem 
w swoim segmencie rynku. Prawdopodobieństwo, że Twoja firma ulegnie transforma-
cji, jest więc na tyle duże, że nie ma co zastanawiać się, czy to nastąpi, ale kiedy. 

Kolejna ważna wskazówka autorstwa Margaret Adam to spostrzeżenie, że najszyb-
ciej rosną przychody integratorów, którzy się specjalizują w określonej niszy rynkowej. 
A jako że takim firmom z definicji trudno świadczyć szersze, kompleksowe usługi, po-
jawia się presja na fuzję z innym graczem lub graczami, których oferta i know-how są 
komplementarne. Na polskim rynku jednym z najnowszych przykładów jest połącze-
nie Infradata i DIM System. Ponadto należy liczyć się z pojawianiem nowych konsor-
cjów w rodzaju Grupy Euvic, która systematycznie rozrasta się o nowe, specjalistyczne 
spółki integratorskie, a po każdym takim przedsięwzięciu może realizować coraz to 
bardziej złożone, a zarazem kompleksowe wdrożenia. 

Wnioski, jakie płyną z najnowszych doniesień IDC, są dwa: specjalizujcie się i łączcie 
się. I tym samym czyńcie sobie branżę poddaną.
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Stowarzyszenia Wydawców i Izby Wydawców Prasy

Zmiany klimatyczne  
to pikuś

Tomasz Gołębiowski
Redaktor naczelny

Najszybciej 
rosną 

niszowi 
integratorzy.



Każdego roku w Polsce i na świecie odbywają się 
dziesiątki ważnych wydarzeń – konferencji, zjazdów, seminariów 
– poświęconych kanałowi sprzedaży IT.

AMSTERDAM

BANGKOK

SINGAPUR

MEDIOLAN

DUBAJ

AUSTIN

CHICAGO

SAN FRANCISCO

ATLANTA

SZANGHAJTEL AWIW

MIAMI

BRUKSELA

CARDIFF

BERGAMO
LONDYN

LIZBONA

HANOWER

HOUSTON

NOWY ORLEAN

WIEDEŃ

PRAGA

BAKU

RYGA

MONAKO

BARCELONA

LAS VEGAS

SAN JOSE

SUNNYVALE

TORONTO
WASZYNGTON

GDYNIA

GDAŃSK
OLSZTYN

KROCZYCE

OSTRÓDA

GRUNWALD

ŁOCHÓW

KRZYCZKI
IŁAWA

WARSZAWA
NIEPORĘT

ŁÓDŹ

PABIANICE

JACHRANKA

KATOWICE
KRAKÓW

WIELICZKA

POZNAŃ

OPALENICA
POWIDZ

WROCŁAW

Przemierzamy tysiące kilometrów, aby osobiście 

relacjonować to, co dzieje się w Polsce, 

Europie, Azji, Ameryce i na Bliskim Wschodzie. 

Jesteśmy na zlotach partnerskich, w których 

biorą udział tysiące osób, jak również 

uczestniczymy w kameralnych spotkaniach 

dla zaledwie kilkunastu integratorów.

CRN Polska – najbardziej mobilna 
redakcja w polskiej branży IT!
Dane na mapie dotyczą wyjazdów dziennikarzy CRN Polska w okresie 2018–2019.
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+ Komenda Główna Straży Granicznej kupi 2,3 tys. komputerów Lenovo, a także 100 monitorów HP od 

konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne i MBA System za niecałe 7,7 mln zł. Jednocześnie do straży gra-

nicznej trafi 35 stacji roboczych i 6 tabletów Lenovo za 66,6 tys. zł.

+ Janusz Filipiak został wybrany prezesem Comarchu na kolejną kadencję, a przewodniczącą rady 

nadzorczej spółki pozostaje Elżbieta Filipiak. Ponadto powołania otrzymali wiceprezesi: Marcin Dą-

browski – dyrektor sektora Telekomunikacja, Paweł Prokop – dyrektor sektora publicznego, Andrzej 

Przewięźlikowski – dyrektor sektora Finanse, Zbigniew Rymarczyk – dyrektor sektora ERP, Konrad 

Tarański – dyrektor finansowy, i Marcin Warwas – dyrektor sektora Usługi.

+ Rada nadzorcza Actionu w nowej kadencji będzie składać się z tych samych osób, co w po-

przedniej. Walne zgromadzenie akcjonariuszy uznało, że w najbliższych trzech latach przewod-

niczącą pozostanie Iwona Bocianowska, a wraz z nią nadzorować Action będzie Adam Świtalski, 

który ma doświadczenie m.in. w doradztwie finansowym, i Krzysztof Kaczmarczyk, ekspert 

od finansów i rachunkowości. W radzie są także: Marek Jakubowski, trener lekkiej atletyki, 

oraz Piotr Chajderowski, specjalista od restrukturyzacji, przejęć i fuzji.

+ Cisco, Sophos, Palo Alto Networks, Fortinet i Eset to „mistrzowie” w kanale 

sprzedaży wśród firm specjalizujących się w bezpieczeństwie cyfrowym – wynika 

z raportu Cybersecurity Leadership Matrix 2019 firmy Canalys. „Mistrzowie” to 

firmy wysoko oceniane przez partnerów, które dążą do poszerzenia możliwo-

ści ich rozwoju, ulepszają procesy w kanale sprzedaży i zwiększają udział 

przychodów w modelu pośrednim. Najgorsze oceny otrzymali natomiast: 

McAfee, Symantec i F5 Networks.

+ Oracle w IV kw. 2019 r. finansowego (zakończonym 31 maja br.) 

uzyskał przychody podobne jak rok wcześniej (wzrosły o 1 proc., do 

11,1 mld dol.), zysk był jednak wyższy o 14 proc., osiągając wartość 

3,74 mld dol. Zwiększyła się głównie sprzedaż licencji (chmurowych 

i on-premise) – o 12 proc., do kwoty 2,52 mld dol. W segmencie 

subskrypcji usług chmurowych oraz usług asysty technicznej ob-

roty były zbliżone do ubiegłorocznych – 6,8 mld dol. Przychody 

z usług poszły w dół o 7 proc., a ze sprzętu – o 11 proc. W ca-

łym roku finansowym 2019 obroty wyniosły 39,5 mld dol.,  

nieznacznie więcej niż w roku 2018 (po stałych kursach 

walut wzrost sięgnął 3 proc.), ale zysk zwiększył się  

ponad 3-krotnie, do 11,08 mld dol.

- Toshiba i WD padły ofiarą awarii prądu, która za-

kłóciła produkcję „wafli” do pamięci NAND w japońskich 

fabrykach w miejscowości Yokkaichi. Tamtejsze fabryki 

należą do najważniejszych na rynku NAND i SSD. Przerwa 

w dostawie energii miała miejsce w połowie czerwca i trwała 

13 min, ale jej skutki mogą być odczuwalne nawet do III kw. br. 

(kłopoty z podażą i wzrost cen).

- Apple żegna się z Jonathanem Ive, który od 1996 r. odpowia-

dał za design produktów kultowej marki. To on stał za projektami naj-

większych hitów: od komputerów Mac przez iPhone’y oraz iPady po 

zegarki. Decydował o wyglądzie zarówno sprzętu, jak i oprogramowania 

począwszy od 1992 r. Teraz Ive zdecydował, że zacznie działać na własny 

rachunek – w swojej firmie projektowej Love From. Kurs akcji Apple’a po in-

formacji o odejściu legendy stopniał o 1,5 proc., co oznacza spadek wartości 

firmy o 9 mld dol. 

- Pracownicy Kapsch Carrier Com, zatrzymani w sprawie podejrzenia oszustwa 

na 1 mld zł w przetargu PKP, mogą wprawdzie opuścić areszt, ale za kaucją w wyso-

kości 100 tys. zł lub 50 tys. zł. Cała trójka otrzymała dozór policyjny, zakaz kontakto-

wania się z określonymi osobami i zakaz opuszczania kraju. Wszyscy zostali zatrzymani 

przez CBA w związku z zarzutami działania wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej, utrudnienia przetargu ogłoszonego przez PKP i usiłowania doprowa-

dzenia spółki PK PKL SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 1 mld zł.

– Enea Operator domaga się od konsorcjum z udziałem Sygnity ok. 5,9 mln zł. W nocie ob-

ciążeniowej wskazuje na nieterminową realizację umowy. Sygnity jako lider konsorcjum ze spółką 

Indra Sistemas zawarło w 2016 r. z Enea Operator kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu infor-

matycznego, który ma wspomagać zarządzanie majątkiem sieciowym, gospodarką nieruchomościa-

mi i pracą brygad w terenie. W ocenie Sygnity ewentualna odpowiedzialność w zakresie roszczeń Enea 

Operator nie dotyczy prac wykonywanych przez spółkę w ramach konsorcjum.

- Laptopy MacBook Pro znowu nie mają dobrej prasy za sprawą przegrzewających się akumulatorów, 

co grozi pożarem. Z tego względu Apple ogłosił program wymiany podzespołów. Objęto nim urządzenia wy-

produkowane między wrześniem 2015 r. a lutym 2017 r. – modele MacBook Pro z 15-calowym wyświetlaczem 

Retina. Posiadacze takich laptopów, wpisując numer seryjny na stronie serwisowej Apple’a, mogą sprawdzić, czy 

ich urządzeń również dotyczy ten problem.
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Odnoszę wrażenie, że firmom 
wcale nie zależy na tym, 

aby wszystko było jasne i proste 
– Bogdan  Lontkowski, 
regionalny szef Ivanti, 

o polityce licencyjnej producentów 
oprogramowania.

Często handlowcy chcą 
nam sprzedać produkt, nie 
zastanawiając się, czy to 
nam akurat jest faktycz-
nie potrzebne – Łukasz 
Krause,  dyrektor IT 
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Wiele osób z branży zatrzymało się  
na etapie, kiedy dystrybutorzy 

zajmowali się logistyką 
i finansowaniem transakcji,  

a przegapiło moment, w którym  
zaczęli świadczyć dziesiątki różnych 

usług – Frank Vitagliano, 
CEO GTDC.
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ABC Data sprzedana
ABC Data SA za 147,61 mln zł została sprzedana Roseville Investments, spółce 

kontrolowanej przez Also Holding. Umowa została zawarta 1 lipca br. Osobny 

kontrakt dotyczy zakupu ABC Data Marketing za 35 mln zł.

Transakcję uzgodniono wstępnie w grudniu u.br. Obejmuje ona również 

udziały w spółkach zależnych ABC Daty, jak S4E, iSource, i podmiotach dzia-

łających w krajach regionu CEE oraz zasadniczo wszystkie składniki majątko-

we i niemajątkowe ABC Data SA i ABC Data Marketing.

MCI udzielił poręczenia w celu zabezpieczenia odpowiedzialności ABC Data 

SA do kwoty 155 mln zł. Roseville Investments to podmiot dominujący w gru-

pie Roseville, która jako część Also Holding zajmie się dystrybucją w krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. przejmując biznesy należące dotych-

czas do ABC Data SA w Polsce i na siedmiu innych rynkach regionu. 

Also zamierza zbudować najsilniejszy biznes dystrybucyjny w regionie 

Europy Środkowej i Wschodniej. W 2018 r. przychody ABC Daty ze sprze- 

daży w Polsce wyniosły 3,18 mld zł, a całej grupy – 4,468 mld zł.

Zmienił się zarząd ABC Daty. W związku z zawarciem umowy sprzedaży 

spółki rezygnację złożyli członkowie jej zarządu: prezes Ilona Weiss oraz  

wiceprezesi Andrzej Kuźniak i Grzegorz Litwinowicz. Prezesem spółki został 

Andrzej Lis. Ma 25-letnie doświadczenie jako przedsiębiorca, konsultant  

i menedżer. Od 2004 r. współpracował z MCI Management.

Po sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data zmienila nazwę na Vicis New 

Investments i nie  może już prowadzić dotychczasowej działalności.

Nowe chińskie firmy 
na „czarnej liście”

Sugon, producent HPC, serwerów i pamięci masowych, jego trzy spółki za-

leżne (Higon i dwie z grupy Chengdu Haiguang) oraz instytut techniki kom-

puterowej Wuxi Jiangnan zostały dodane do amerykańskiej „czarnej listy”. 

Oznacza to zakaz transakcji z tymi podmiotami dla firm z USA, jak również 

dostarczania im amerykańskiej technologii przez przedsiębiorstwa z innych 

krajów. Sugon to największy dostawca HPC w Azji, jest też obecny na polskim 

rynku – w 2019 r. jedna z krajowych firm została jego oficjalnym przedstawi-

cielem. Higon oferuje m.in. oprogramowanie, Chengdu produkuje procesory. 

W ocenie departamentu handlu wymienione spółki stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego USA lub dla amerykańskich interesów.

Przeprowadzka  
producentów do Alstor SDS

W związku z podziałem biznesu VAD-a zakończono przenoszenie umów dys-

trybucyjnych na Alstor SDS. Nowa spółka przejęła część biznesu Alstor Sp.j. 

i kontrakty z takich działów jak: infrastruktura IT i data center, zarządzanie 

i bezpieczeństwo IT, serwery i pamięci masowe, sieci informatyczne oraz DMS. 

O dywersyfikacji działalności VAD poinformował na początku kwietnia br. 

Po zmianach Alstor Sp.j. zajmuje się dystrybucją w trzech obszarach: rozwią-

zań medycznych, produktów konsumenckich i rozwiązań obrazowania. 

– Oferta obu spółek znacznie się różni, co umożliwia wyeliminowanie ne-
gatywnych efektów konkurencyjnych – wyjaśnia Marcin Cichecki, dyrektor 

handlowy Alstor SDS.

Talex S.A. niniejszym wyraża ubolewanie i przeprasza 

redakcję CRN Polska za nieuprawnione naruszenie jej 

praw poprzez zamieszczenie w „Rocznym sprawoz-

daniu z działalności emitenta – Talex S.A. w Poznaniu” 

materiałów i treści opublikowanych uprzednio 

w CRN Polska oraz na CRN.pl bez uzyskania zgody 

i podania źródła. 

Talex S.A. zobowiązuje się ponadto do zagwarantowa-

nia nienaruszania praw autorskich CRN Polska 

w przyszłości.

Aneta Bartnicka 
wróciła do  

Dimension Data
Aneta Bartnicka została prezesem zarządu  

Dimension Data Polska. Wcześniej przez sie-

dem lat była już związana z tym integratorem, 

pełniąc funkcję dyrektora finansowego, a od 

2017 r. także prokurenta.  

Ostatnio przez blisko rok, do maja br., była wiceprezesem zarządu S4E.  

Odpowiadała za finanse VAD-a z grupy ABC Data. 

Z funkcji szefa Dimension Data zrezygnował po 27 latach Marek Kobielski 

(do 2014 r. kierował lokalnym oddziałem NextiraOne, przejętym przez 

integratora). Zmiana nastąpiła tuż przed planowaną integracją w ramach 

japońskiej NTT Group, do której należy Dimension Data. Jej częścią  

będzie rebranding integratora.

Aneta Bartnicka zamierza zapewic rozwoj firmy w Polsce. Zapowiada 

dalszą realizację projektów i działania w celu pozyskiwania nowych klien-

tów. Nowa prezes zarządu ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu 

finansami spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych. 

W latach 2004–2011 była związana z NextiraOne, jako szefowa zespołu 

sprawozdawczości i analiz, a od 1999 r. do 2004 r. z Alcatel e-Business 

Distribution. 

Aneta Bartnicka jest absolwentką SGH w Warszawie, kierunku finanse 

i bankowość. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu podatków.

Dell załatał lukę  
w milionach PC

Producent usunął błąd w oprogramowaniu asystenta wsparcia 

(Support Assist). Umożliwiał uruchomienie złośliwego kodu z użyciem 

bibliotek DLL i stwarzał ryzyko wycieku poufnych danych użytkowników. 

Asystent jest instalowany w laptopach i desktopach Della z Windows 10, 

więc problem dotyczył milionów urządzeń. Dziurawa okazała się wersja 

biznesowa 2.0 i starsze oraz wersja dla użytkowników domowych 3.2.1 

i poprzednie. 

Luka była związana według Della z komponentem od zewnętrznego 

dostawcy i została wykryta w końcu maja bieżącego roku. Producent 

ujawnił ją, gdy już przygotował odpowiednią aktualizację.
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Amerykanie wzięli na cel Chomikuj.pl
Amerykańskie stowarzyszenie wydawców 

muzycznych (RIAA), które zajmuje się także 

tropieniem piratów, zainteresowało się 

Chomikuj.pl. Żąda ujawnienia danych iden- 

tyfikujących gromadzonych przez polski ser-

wis (nazwiska, adresy fizyczne, e-mail, IP, 

numery telefonów), jak również informacji 

o płatnościach oraz historii kont użytkowni-

ków. RIAA zwróciło się w tej sprawie do sądu 

w USA, uzyskując sądowe wezwanie do prze-

kazania danych przez firmę hostingową 

Cloudflare, z której korzysta Chomikuj.pl. 

RIAA uzasadnia, że użytkownicy polskiego 

serwisu rozpowszechniają utwory chronio-

ne prawami autorskimi bez zgody wydawców 

(wskazało 3 utwory). Zamierza upomnieć się 

o ich prawa majątkowe.

W 2010 r. Chomikuj.pl, założony w 2006 r., 

przeniósł się do cypryjskiej spółki FS File 

 Solutions Limited. Potem jako właściciel 

pojawiła się firma Kelo zarejestrowana 

w Belize (Ameryka Środkowa). Chomikuj.pl 

znajduje się w światowej czołówce pod wzglę-

dem liczby skarg w sprawie praw autorskich 

(na 5 miejscu). Według Google’a 5,5 tys. wła-

ścicieli praw autorskich i blisko 1 tys. orga-

nizacji zgłosiło żądania usunięcia ponad  

26 mln linków z serwisu. Chomikuj.pl zapewniło 

wirtualnemedia.pl, że niezwłocznie usunęło pli-

ki na wniosek RIAA. Twierdzi natomiast, że nie 

otrzymało pozwu ani żądania odszkodowania 

od tej organizacji, a sądowy wniosek złożony 

w USA dotyczy nie właścicieli, lecz identyfika-

cji niektórych użytkowników serwisu.

USA złagodzą sankcje wobec Huawei
Amerykańskie firmy nadal będą mogły sprzeda-

wać swoje produkty na potrzeby Huawei – taką 

decyzję podjął prezydent 

Donald Trump po spotkaniu 

z prezydentem Chin Xi Jin-

pingiem w końcu czerwca br. 

Przyznał, że koncerny z USA 

nie były zadowolone z sank-

cji. W maju br. Huawei i ok. 70 

związanych z nim spółek 

wpisano na „czarną listę” departamentu han-

dlu USA. Embargo obejmujące zakaz sprzedaży 

chińskiemu gigantowi produktów, komponentów 

i oprogramowania przez firmy z USA miało w peł-

ni wejść w życie w sierpniu br. Decyzja Trumpa 

nie oznacza jednak, że Amerykanie całkiem od-

puszczą Huawei. Ograniczenia nie będą doty-

czyć tylko „produktów ogólnie dostępnych”, np. 

procesorów. Waszyngton tak jak dotychczas re-

zerwuje sobie prawo do blokady transakcji, które 

jego zdaniem zagrażają bezpieczeństwu narodo-

wemu USA. Sprawa handlu 

z chińskim koncernem nadal 

będzie analizowana przez 

amerykańskie władze. 

Donald Trump poinformował 

również, że nie zostaną wpro-

wadzone wyższe, 25-proc. 

cła na komputery, smartfony, 

monitory, konsole i inną elektronikę produkowaną 

w Chinach. Przeciwko daninie protestowały rów-

nież amerykańskie firmy, obawiając się spadku 

sprzedaży (same laptopy miały podrożeć śred-

nio o 120 dol.). Wprowadzenie nowych ceł mogło 

skończyć się podwyżkami cen sprzętu na całym 

świecie. Ze słów prezydenta nie wynika jednak,  

że ostatecznie zrezygnował z nowych taryf cel-

nych. Zapowiedział dalsze negocjacje.

HPE: całe portfolio  
jako usługa

Oferta Hewlett Packerd Enterprise w modelu 

usługowym będzie udostępniana stopniowo do 

2022 r. W zależności od rodzaju produktu, pro-

ducent zaproponuje różne wersje abonamen-

tu i opcji „pay per use” – wynika z zapowiedzi 

CEO Antonio Neri na konferencji HPE Discover 

2019. Równolegle pozostanie możliwość zaku-

pów transakcyjnych sprzętu, a także wykupienia 

licencji na oprogramowanie, tak aby klienci mieli 

wybór. Producent zamierza rozbudować portfo-

lio HPE Greenlake, obecnie dostępnej już infra-

struktury w modelu „płatności za użycie”. Będzie 

poszerzane o nowe usługi. Ogłoszono również 

partnerstwa z kolejnymi dostawcami i dalsze du-

że inwestycje w model usługowy. Koncern liczy, 

że nowa oferta zwiększy bazę klientów także 

w średnich przedsiębiorstwach. Przychody HPE 

z rozwiązań as a service rosną ostatnio w tem-

pie 275 proc. rok do roku, a roczne obroty sięgają 

2,8 mld dol. Obecnie z Greenlake korzysta ponad 

600 klientów. HPE przekonuje, że na przejściu na 

model usługowy skorzystają partnerzy – dzięki 

dużym wzrostom w tym obszarze jak i nowym 

narzędziom, jakie przygotowano dla integrato-

rów. Obecnie ponad 400 integratorów współpra-

cuje z HPE na bazie Greenlake, a liczba ta według 

zapewnień producenta szybko się zwiększa.

NTT zatrzyma 3 mln zł zysku
Prawie 1,5 mln zł z zysku za ub.r. (11 gr na akcję) 

pójdzie na dywidendę, a 2,99 mln zł zostanie 

w spółce jako kapitał zapasowy – zdecydo- 

wało walne zgromadzenie akcjonariuszy  

NTT System. W spółce zostanie więc nieco 

mniej środków, niż w maju br. rekomendował 

zarząd. Otóż kierownictwo producenta i dys-

trybutora proponowało, by z ponad 4,48 mln zł 

zysku netto za 2018 r. przeznaczyć na kapitał 

 zapasowy prawie 3,26 mln zł, a na dywiden- 

dę 1,225 mln zł. Uchwała walnego zgromadze-

nia jest natomiast zgodna z rekomendacją  

rady nadzorczej. Dniem ustalenia prawa do dy-

widendy jest 25 września br., a wypłatę przewi-

dziano na 16 października br. W ubiegłym roku 

niemal cały zysk spółki za 2017 r. przeznaczono 

na dywidendę (1,64 mln zł), co oznaczało wy-

płatę 12 gr na akcję.

230 mln zł zysku 
Allegro

Wpływy Allegro w 2018 r. wyniosły 1,75 mld zł, 

zysk brutto 292,1 mln zł, zysk netto – 230,1 mln zł  

(wg wirtualnemedia.pl). To lepszy bilans niż 

w poprzednim okresie rozliczeniowym obejmu-

jącym ponad 17 miesięcy: od końca lipca 2016 r. 

do końca 2017 r. Wówczas przychody wynio-

sły 1,54 mld zł, a wynik brutto i netto był ujemny 

(straty: 80,8 mln zł i 118,1 mln zł). Konta Allegro 

zasiliła w ub.r. znacząco wyższa kwota z usług  

e-commerce, czyli głównie z opłat transak-

cyjnych od użytkowników serwisu. Wyniosła 

1,69 mld zł w porównaniu z 1,31 mld zł w po-

przednim okresie. Potentat poprawił rentow-

ność, znacznie ograniczając koszty operacyjne: 

z 956 mln zł do 732 mln zł. Po stronie kosztów 

zmniejszyła się zwłaszcza „wartość sprzedanych 

towarów i materiałów” – o ponad 50 proc. Wię-

cej niż 20 proc. wzrosły koszty pracownicze. 
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Będą unijne certyfikaty  
cyberbezpieczeństwa

Weszło w życie unijne rozporządzenie Cyber-

security Act. Upoważnia ono ENISA (Europej-

ską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) 

do opracowania podstaw unijnych programów 

certyfikacji oprogramowania, urządzeń i usług 

bezpieczeństwa cyfrowego. Będą one obowią-

zywać w całej UE. 

Wprowadzenie certyfikatów ma pomóc w po-

szerzeniu oferty rozwiązań ochronnych, a jed-

nocześnie w obniżeniu cen. Jak to określa 

resort cyfryzacji, mają one stymulować rozwój 

rynku, a także ograniczać koszty związane 

z testami i badaniami. Kryteria oceny, będące 

podstawą certyfikacji, zostaną ujednolicone 

w całej UE. ENISA będzie także koordynować 

współpracę zespołów reagowania na incy-

denty dotyczące bezpieczeństwa (CSIRT) we 

wszystkich państwach członkowskich, co ma 

poprawić ochronę cyberprzestrzeni w UE.

Na dostosowanie krajowych ustaw do nowych 

przepisów państwa członkowskie mają czas do 

28 czerwca 2021 r.

Play kupi 3S za 410 mln zł
P4, spółka Play Commucations, podpisała 

przedwstępną umowę zakupu grupy 3S, 

do której należą firmy 3S SA, 3S Data Center, 

3S Fibertech i 3S Box. Wartość całego 

przedsiębiorstwa wyceniono na 96 mln euro 

(ok. 410 mln zł). 

Grupa zarządza centrami danych i ma własną 

sieć światłowodową o długości 3,8 tys. km. Play 

zamierza kupić 100 proc. udziałów. Inwestuje 

w 3S przede wszystkim w związku z planami 

rozwoju komunikacji 5G. Przejęta sieć światło-

wodów ma pomóc operatorowi w zapewnieniu 

dużej przepustowości niezbędnej dla łączności 

piątej generacji. Zakup umożliwi także jedne-

mu z największych telekomów w kraju korzy-

stanie z bazy data center przejętego podmiotu. 

3S posiada cztery takie ośrodki: w Katowicach, 

Krakowie, Bytomiu i Warszawie. Play zapowia-

da rozwój oferty dla biznesu w zakresie usług 

centrów danych i światłowodowych.

Na zakup musi zgodzić się UOKIK. Od 2015 r. 

3S kontroluje fundusz inwestycyjny Ambro-

sia CEE Holding (część Polish Enterprise Fund 

VII, zarządzanego przez Enterprise Investors). 

Mniejszościowe udziały należą do trzech 

założycieli przedsiębiorstwa (Zbigniewa 

Szkaradnika, Wojciecha Apela i Jacka 

Groyeckiego). 3S działa od 2002 r. W 2018 r. 

grupa wypracowała 88 mln zł przychodów 

i 32 mln zł EBIDTA. Zatrudnia ok. 250 osób, 

obsługuje 2,8 tys. klientów. Wartość kapitałów 

własnych spółki wynosi 333 mln zł.

Bohater afery  
Optimusa znów  

ma kłopoty
Śledczy z Lublina badają sprawę wrogiego 

przejęcia spółki Softnet – poinformował „Puls 

Biznesu”. W centrum zainteresowania jest Mi-

chał D., przeciwko któremu od lat toczy się 

postępowanie sądowe w związku z Optimu-

sem. Firma kontrolowana przez Michała D. 

w 2015 r. kupiła grupę Softnet za 2 mln zł, uzy-

skując odroczony termin płatności. Dwa lata 

później sprzedała za 81 mln zł operatorowi sieci 

Play przy-

sługującą 

Softnetowi 

częstotli-

wość, która 

umożliwiała 

oferowanie 

usług mo-

bilnego internetu. Te transakcje nie spodobały 

się prokuraturze. Wielkość aktywów Softnetu 

w 2015 r. oceniono na ponad 29 mln zł, a war-

tość szkody na 20 mln zł. Michał D. nie zgadza 

się z tą oceną. Twierdzi, że w tamtym czasie 

Softnet był zadłużony i bliski upadłości, co uza-

sadnia wspomniane warunki przejęcia.

O Michale D. zrobiło się głośno w 2006 r. 

w związku z Optimusem. Otóż był on wówczas 

prezesem spółki Zatra. Przejął kontrolę nad pro-

ducentem PC z pomocą prezesa Michała L. 

Potem wyszło na jaw, że stało się to w sposób 

niezgodny z prawem. Optimus pozwał Micha-

ła D., Michała L. i jego następcę na stanowisku 

prezesa, Piotra L. (został szefem w czasie, gdy 

Optimusa kontrolował Michał D.), domagając 

się rekompensaty za poniesione straty.

W 2016 r. warszawski sąd okręgowy skazał 

byłych prezesów za nadużycie uprawnień 

i wyrządzenie szkody majątkowej znacznej 

wartości w celu osiągnięcia korzyści. Przyznał 

spółce 210 tys. zł odszkodowania, mimo że 

stwierdzona przez sąd szkoda wyniosła we-

dług sentencji wyroku co najmniej 16 mln zł.

CD Projekt (kontynuator prawny Optimus 

SA) złożył apelację, co doprowadziło w listo-

padzie 2017 r. do uchylenia wyroku w całości. 

Spółka domaga się wyższej rekompensaty. 

Sprawa wróciła do ponownego rozpozna-

nia w sądzie okręgowym i po półtora roku od 

apelacji wciąż jest na tym etapie. Od złożenia 

w sądzie aktu oskarżenia przeciwko trzem by-

łym prezesom mija 10 lat.

Triathlon IT w nowej formule
VI edycja zawodów odbędzie się w dniach 

13-15 września 2019 r. w nowym miejscu 

– Vine Resort & Spa Głęboczek na Mazurach.

Jak co roku można wybrać rywalizację na 

dwóch dystansach: sprint i olimpijskim. 

Będzie też sztafeta sprint. Dodatkowo 

przewidziano klasyfikacje drużynowe. 

CRN Polska tradycyjnie objął patronat me- 

dialny nad wydarzeniem, fundując puchary 

za najszybszą zmianę.

W tegorocznej edycji przyjęto nową formułę „IT & Business”, tzn. w zawodach mogą wziąć 

udział nie tylko osoby związane z sektorem IT. Uczestnicy mogą również zaprosić swoich 

klientów. Na podstawie opinii zawodników zmieniono też trasę roweru – cross zastępuje 

wyścig szosowy.

Zabawa zaczyna się już w piątek od Pasta Party Live Coocking. 

Więcej informacji i rejestracja na stronie www.triathlon-it.pl.
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CBA: próba oszustwa na 1 mld zł  
w przetargu na PKP

CBA zatrzymało dziewięć osób w związku 

z przetargiem ogłoszonym przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe. Wśród nich jest pięciu przed-

stawicieli spółki starającej się o kontrakt, przed-

siębiorca współpracujący 

z tą spółką, radca praw-

ny, kierownik Zakładu 

Instytutu Łączności we 

Wrocławiu i jego zastęp-

ca. Śledztwo nadzoruje 

prokuratura regionalna 

we Wrocławiu. Postę-

powanie dotyczy próby 

utrudniania przetargu 

na system kontroli jazdy pociągów, bazujące-

go na łączności GSM („Budowa infrastruktury 

systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW 

ERTMS”). Według prokuratury w listopadzie 

2017 r. doszło do „oszustwa sądowego”. Miało 

polegać na wydaniu nierzetelnych opinii przez 

Instytut Łączności Zakładu Kompatybilności 

Elektromagnetycznej we Wrocławiu. Następ-

nie posłużono się nimi w toku postępowania 

przed Krajową Izbą Odwoławczą. Chodzi-

ło, jak twierdzą śledczy, o uzyskanie rozstrzy-

gnięcia korzystnego dla konsorcjum Kapsch. 

Zatrzymanym prokurator przedstawi zarzuty 

usiłowania doprowadzenia PKP PLK do nieko-

rzystnego rozporządze-

nia mieniem w kwocie 

1,1 mld zł – bo taka  

była różnica pomiędzy 

ofertami konsorcjum 

Kapsch i konkurenta 

w postępowaniu. Kolej-

ny zarzut to usiłowa-

nie doprowadzenia do 

niekorzystnego rozpo-

rządzenia mieniem w kwocie 2,79 mld zł. Jak 

informuje CBA, zatrzymane osoby są podejrza-

ne o podjęcie próby utrudnienia zamówienia 

publicznego, usiłowanie oszustwa na szkodę 

PKP PLK, a także podjęcie próby działania na 

szkodę konkurencyjnego oferenta. Pracownicy 

Instytutu Łączności w ocenie służb mogli  

przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obo-

wiązków w celu osiągnięcia korzyści ma-

jątkowych. Zatrzymanym grozi do 10 lat 

pozbawienia wolności.

Mniejsze kary za 
brak split paymentu
Resort finansów zgodził się na zmniejszenie 

kar dla przedsiębiorców, którzy nie zastosu-

ją obowiązkowej podzielonej płatności (MPP).  

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT karę za 

brak obligatoryjnego split paymentu zmniej-

szono ze 100 proc. wartości VAT na fakturze do 

30 proc. Tyle będzie musiał zapłacić nabywca, 

jeśli „zapomni” o zapłacie w ramach MPP.  

Analogicznie – ze 100 do 30 proc. – obniżono 

karę dla sprzedawcy, który nie umieści na fak-

turze adnotacji „mechanizm podzielonej płat-

ności”. Na zbyt wysokie kary zwracał uwagę 

Związek „Cyfrowa Polska”, przekazując swo-

je stanowisko w ramach konsultacji z resor-

tem. Zgodnie z projektem obligatoryjny split 

payment od 1 września br. w przypadku elek-

troniki obejmie komputery, smartfony i inne 

telefony komórkowe, konsole do gier wideo, 

materiały eksploatacyjne do drukarek, HDD 

i SSD, procesory, cyfrowe aparaty fotograficz-

ne i kamery oraz telewizory.

Prezes Sygnity  
zrezygnował

Mariusz N. w końcu czerwca złożył rezygnację 

z funkcji prezesa Sygnity. Stało się to po tym, 

jak warszawski sąd okręgowy nie zgodził się  

na wyjście szefa spółki z aresztu za kaucją.  

Prezes Sygnity i przewodniczący rady nadzor-

czej spółki zostali zatrzymani przez CBA  

11 czerwca br. w związku z podejrzeniem korup-

cji w ramach zamówień publicznych w Poczcie 

Polskiej. Mają zarzuty udzielenia korzyści ma-

jątkowych oraz obietnicy korzyści osobistych. 

Według śledczych mogło dojść do wręczenia 

łapówek w kwocie co najmniej 300 tys. zł. 

Wartość przetargów związanych ze sprawą 

wynosi ponad 30 mln zł. Przewodniczący rady 

nadzorczej Sygnity również został aresztowa-

ny na trzy miesiące.

Odchodzący prezes wyjaśnił, że składając re-

zygnację, kieruje się dobrem spółki. Zapewnia, 

że „pogląd prokuratury nie znajduje potwier-

dzenia w żadnych obiektywnych dowodach”. 

Sygnity kierował od maja 2018 r.

Bez zwolnienia 
z VAT w handlu 

elektroniką
Zostanie zlikwidowana możliwość zwolnienia 

podmiotowego VAT w internetowym handlu 

elektroniką – wynika z projektu zmian w usta- 

wie o podatku od towarów i usług przyjętym 

przez rząd. Zwolnienie dotyczy obrotu do  

200 tys. zł rocznie. Regulacja ma zapobiec 

procederowi sprzedaży bez faktur sprzętu 

objętego odwrotnym obciążeniem, kupowane-

go w ramach wykorzystywanego limitu.

Zmiany dotyczą także zasad wystawiania fak-

tur na podstawie paragonu. Będzie to możli-

we tylko wtedy, gdy na paragonie widnieje NIP. 

Za złamanie tego zakazu sprzedawcy grozić bę-

dzie kara w wysokości 100 proc. VAT z faktury. 

Ponadto możliwe będzie obniżenie wysokości 

dodatkowego zobowiązania podatkowego do 

15 proc., jeżeli podatnik złoży korektę deklaracji 

po wszczęciu kontroli celno-skarbowej. Zmiany 

mają wejść w życie 1 września br.

Comarch: będą  
rozmowy dotyczące 

24 mln zł kary
Sprawa 24,2 mln zł kary dla Comarchu, na-

liczonej przez ZUS, nadal nie jest rozstrzy-

gnięta. Zakład zdecydował o odroczeniu 

wykonania żądania wypłaty tej kwoty do 

6 sierpnia, co umożliwia dalsze rozmowy ugo-

dowe w tej sprawie. Poprzednio wyznaczony 

termin minął 1 lipca br. ZUS naliczył Comar-

chowi karę, odstępując w lutym br. od części 

kontraktu na usługi wsparcia i eksploatacji KSI, 

czyli najważniejszego systemu informatyczne-

go ZUS. Zakład twierdzi, że winę za to ponosi 

spółka, bo według niego nie była przygotowa-

na do przejęcia części zadań. Comarch uważa 

odstąpienie od części umowy i naliczoną karę 

za bezzasadne.
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Dział Delta MCIS (Mis-
sion Critical Infra-
structure Solutions) 

zaplanował w br. dziewięć kon-
ferencji z cyklu „Delta Data Cen-
ter Solution Day”. Odbywają się 
one w  różnych zakątkach glo-
bu, jedna z nich miała miejsce 
w  warszawskim hotelu Sound 
Garden. Uczestnicy spotkania 
skoncentrowali się na tematach 
związanych z wpływem nowych 
technologii na trendy panujące 
w centrach danych.

Rakesh Mukhija, dyrektor naczelny dzia-
łu Delta MCIS dla regionu EMEA, nawią- 
zał do historii firmy i jej sukcesów na are-
nie międzynarodowej. Tajwański pro-
ducent istnieje już od 40 lat, od dwóch 
dekad zaś produkuje zasilacze awaryjne. 
Ciekawostką jest, że firma oferuje zasi-
lacze UPS pod własną marką dopiero od 
2008 r. W ubiegłym roku sprzedała na glo-
balnym rynku zasilacze o łącznej wartości  
4,8 mld dol., co dało jej pozycję światowe-
go lidera w tym segmencie rynku.

Delta ma na całym świecie 163 biu-
ra oraz 64 centra badawczo-rozwojowe, 
dzięki czemu dociera ze swoimi rozwią-
zaniami do każdego zakątku globu. Pro-
ducent aktywnie działa w organizacjach 
pracujących nad rozwojem centrów da-
nych, jest współzałożycielem Open Com-
pute Project i wspiera inicjatywę GRID 
Green. Firma wprowadza też rozwiąza-
nia przyczyniające się do ochrony klima-
tu i środowiska. W Polsce są to np. baterie 
do autobusów elektrycznych, stacje łado-
wania samochodów elektrycznych, insta-
lacje fotowoltaiczne.

– W ramach infrastruktury InfraSuite 
dostarczamy dla centrów danych rozwią-
zania pogrupowane w cztery moduły: za-
rządzania zasilaniem, szafy i  akcesoria, 
chłodzenie precyzyjne i system zarządza-
nia środowiskiem. To pozwala optymalizo-
wać wydajność operacyjną serwerowni przy 
zachowaniu niskich kosztów, a także utrzy-
mać wysoki poziom elastyczności i kontroli 
– tłumaczy Rakesh Mukhija.

Delta Electonics często jest kojarzona 
przez rodzimych integratorów z zasila-
czami awaryjnymi przeznaczonymi dla 
klientów biznesowych. Tymczasem ofer-
ta producenta okazuje się znacznie szer-
sza, o czym wspominał również Michał 
Semeniuk, dyrektor sprzedaży działu 
MCIS w regionie CEE.

– Proszę nie patrzeć na nas wyłącznie jako 
producenta zasilaczy UPS, lecz producenta 
dostarczającego kompleksowe rozwiązania. 
We współpracy z zaprzyjaźnionymi firma-
mi projektowymi oraz integratorami IT mo-
żemy zaprojektować i wyposażyć centrum 
danych od A do Z. Mamy bogate portfolio 
produktów, odpowiadające najnowszym 
trendom infrastruktury IT. W  obecnych 

czasach zbudowanie własnego data 
center nie jest łatwym zadaniem, ale 
współpraca z nami usprawni ten pro-
ces – przekonuje Michał Semeniuk.

Rozwój Internetu rzeczy, sztucz-
nej inteligencji czy wdrażanie przez 
operatorów telefonii 5G nie pozo-
stają bez wpływu na architekturę 
centrów danych. Jedno z wyzwań 
stanowi liczba urządzeń podłączo-
nych do internetu – na koniec 2030 r. 
może ich być nawet 27 mld. Ponad-
to w nieodległej przyszłości na na-
szych ulicach zaczną się pojawiać 

naszpikowane czujnikami autonomiczne 
samochody. Co ciekawe, producenci opon 
już teraz wprowadzają sensory do mie-
rzenia zużycia materiału oraz badania re-
akcji ogumienia w nieprzewidywalnych 
sytuacjach. Notabene Bridgestone, będą-
cy prekursorem tego trendu, przewodzi 
w statystykach światowej sprzedaży opon.

Równolegle systematycznie rośnie za-
potrzebowanie na przydział mocy.

– Jeszcze do niedawna wdrażaliśmy cen-
tra danych o przydziale mocy poniżej 1 MW. 
Jednak w ostatnim czasie jest coraz mniej 
tego typu projektów, a pojawiają się nawet 
zamówienia na data center o mocy 10 MW, 
która mogłaby zaspokoić potrzeby miasta 
liczącego 10 tysięcy mieszkańców –mówi 
Andrzej Borowski, specjalista ARUP ds. 
projektowania data center. 

Analitycy przewidują, że zmiany na ryn-
ku IT przyczynią się do wzrostu popular-
ności centrów danych prefabrykowanych 
i modularnych. O ile w 2016 r. przychody ze 
sprzedaży wymienionych rozwiązań wy-
niosły 2,24 mld dol., o tyle na koniec 2020 r. 
mają osiągnąć poziom 4,16 mld.

Nowe trendy technologiczne zmieniają krajobraz na rynku centrów danych.  
Projektanci muszą uwzględniać nie tylko wzrost liczby użytkowników,  

ale również ich specyficzne potrzeby i zachowania.
WOJCIECH URBANEK

Delta Electronics:  
więcej niż zasilacze awaryjne
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Wyniki za 2018 r. przedstawił 
Krzysztof Modrzewski, Na-
tional Sales Manager Epsona. 

Producentowi w każdym z kwartałów mi-
nionego roku udało się zwiększyć sprze-
daż w  porównaniu z  rokiem 2017, co 
w efekcie dało 16-proc. wzrost w ciągu  
całego roku. To sukces, wziąwszy pod 
uwagę utrudnione warunki, w  jakich 
funkcjonował Epson, a konkretnie proble-
my z dostępnością projektorów spowodo-
wane trzęsieniem ziemi w Japonii, które 
uszkodziło fabrykę montującą te urządze-
nia. Zdaniem Krzysztofa Modrzewskiego, 
gdyby producent mógł w pełni zaspokoić 
zapotrzebowanie na projektory ze stro-
ny polskich klientów, całkowity wzrost 
sprzedaży sięgnąłby w  ubiegłym roku  
nawet 26 proc. 

Co ważne, Epson mocno rozbudował 
polski zespół, zwłaszcza w dziale dru-
ku biznesowego. Powiększonym teamem 
kieruje Marek Zbarachewicz, Senior Sa-
les Manager Reseller. Stworzono także 
komórkę zawiadującą sprzedażą usług 
MPS, której szefuje Krzysztof Janiec, 
MPS Specialist. Zupełnie nowy w Epso-
nie jest również dział relacji z odbiorca-
mi końcowymi. Odpowiada za niego Piotr 
Nurowski, Account Manager Enduser. 
Dział ma na celu badanie potrzeb odbior-
ców końcowych z firm i instytucji w za-
kresie druku biurowego oraz dostarczanie 
odpowiednich informacji partnerom.

W najbliższej przyszłości japoński pro-
ducent planuje także wzmocnić komór-
kę serwisową, co jest szczególnie istotne 
w kontekście rozwoju sprzedaży kontrak-

towej. Nowymi osobami w zespole Epso-
na są Agata Gronek, analityk biznesowy, 
oraz Norbert Gościński, Account Ma-
nager Professional Display, który kon-
centruje się na sprzedaży projektorów 
instalacyjnych (to kolejny segment, w któ-
rym Epson ma zamiar silniej zaznaczyć 
swoją obecność). Producent rozpoczął 
też współpracę z Grenke Leasing. Dzię-
ki temu partnerzy Epsona, rozmawiając 
z klientami biznesowymi o rozwiązaniach 
z zakresu druku lub projekcji, będą mogli 
od razu zaproponować łatwo dostępne ze-
wnętrzne finansowanie.

NOWOŚCI MONO
W związku z rozwojem na rynku rozwią-
zań druku atramentowego dla przedsię-

Podczas czerwcowego spotkania partnerów Epson podsumował sprzedaż swoich 
rozwiązań w Polsce oraz przedstawił strategię rozwoju w poszczególnych grupach 

produktowych. Uczestnicy mieli także okazję poznać nowych menedżerów z lokalnego 
zespołu producenta, który przygotowuje się do mocnej ofensywy, szczególnie na rynku 

biurowych rozwiązań drukujących.
KAROLINA MARSZAŁEK

Epson: większy zespół,  
ambitne plany

NAGRODY PARTNER ROKU 2018 EPSON PRZYZNAŁ W 17 KATEGORIACH. 
UHONOROWANO RÓWNIEŻ NAJLEPSZEGO DYSTRYBUTORA.
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biorstw i  instytucji Epson wprowadził 
nowe urządzenia do grup produktowych 
WorkForce Pro Enterprise, WorkForce Pro 
RIPS oraz EcoTank. Nowości przedstawił 
Szymon Kaczorowski, Business Account 
Manager. Należy do nich model WorkForce 
Pro Enterprise przeznaczony do druku 
monochromatycznego. Wyróżnia go stała 
głowica liniowa, znacznie przyspieszają-
ca działanie urządzenia. Według Szymo-
na Kaczorowskiego monochromatyczny 
model charakteryzuje się bardzo korzyst-
nym współczynnikiem TCO, m.in. dzięki 
niskiemu poborowi energii elektrycznej 
(maksymalnie wynosi on 320 W). Inaczej 
niż w serii kolorowej, w urządzeniach mo-
no brakuje faksu, co umożliwiło znaczne 
obniżenie ich ceny. Bardzo znacząca zmia-
na dotyczy materiałów eksploatacyjnych 
– z zakupionym sprzętem do klienta tra-
fiają zasobniki na atrament o pojemności 
wystarczającej na wydruk 120 tys. stron.

Ofertę RIPS również wzbogacono 
o modele mono: dwie drukarki oraz urzą-
dzenie MFP. Przeznaczone są do nich 
dużych rozmiarów worki na pigment. 
Podobnie jest w  przypadku urządzeń 
kolorowych A4 WorkForce Pro RIPS  
– także te worki z pigmentem zyskały na 
pojemności. Są one obecnie umieszczane 
w specjalnie skonstruowanych szufladach 
(wcześniej służyły do tego celu pojemni-
ki zamontowane po bokach maszyny, któ-
re znacznie powiększały jej rozmiary).  
Polepszono ponadto parametry druku.  
Do grupy urządzeń EcoTank Epson wpro-
wadził również rozwiązania biznesowe 
mono – drukarkę i maszynę MFP. W od-
różnieniu od oferty dla konsumentów, 
charakteryzują się one m.in. funkcją dru-
ku dwustronnego, emulacji GDI i modu-
łem Wi-Fi. Druk 20 str./min to zdaniem 
prowadzącego warsztat wysoka wydaj-
ność w przypadku tak małych rozwiązań.

GOTOWI NA MPS
O tym, jak producent przygotował się do 
wejścia na rynek usług MPS i czym chce 
przekonać do siebie integratorów oraz 
ich klientów biznesowych, uczestnicy 
spotkania dowiedzieli się od Krzysztofa 
Jańca. Według niego kontraktami są za-
interesowani m.in. klienci, którzy przez 
lata korzystali z tak zwanej umowy serwi-

sowej. W rozmowach o MPS z odbiorcami 
końcowymi ważny jest wątek ceny „kliku” 
oraz TCO. Zdaniem przedstawiciela Ep-
sona rozwiązania atramentowe tej mar-
ki w dziedzinie usług MPS zapewniają 
przewagę nad konkurencyjną technolo-
gią laserową, jeśli uwzględnia się właśnie 
te dwa aspekty. 

– Wspieramy partnerów handlowo, je- 
steśmy gotowi pomóc w  przedstawieniu 
klientowi końcowemu samej usługi, następ-
nie w przygotowaniu oferty i doborze odpo-
wiednich urządzeń. Dokładamy też starań, 
aby dla danego projektu uzyskać możli-
wie najlepsze ceny u naszych regionalnych 
zwierzchników – mówił Krzysztof Janiec. 

Dodał też, że w ramach wsparcia tech-
nicznego producent organizuje szkolenia 
produktowe z zakresu technologii i na-
rzędzi, a także pomaga w przygotowaniu 
specyfikacji na potrzeby projektu, biorąc 
pod uwagę względy techniczne, finanso-
we i inne. Do dyspozycji partnerów i ich 
klientów jest także warszawski showroom 
Epsona.

Podczas warsztatów dotyczących atra-
mentowego druku biznesowego przed-
stawiono ciekawy przykład wdrożenia 
kilkunastu maszyn Epsona w  jednym 
z warszawskich urzędów. Klientowi za-
leżało na zmniejszeniu „multimarkowej” 
floty urządzeń drukujących i ogranicze-
niu się do wysokowydajnych rozwiązań 
korytarzowych. Kładł też nacisk na wy-
sokowydajne materiały eksploatacyjne 
i oprogramowanie do zarządzania nową 
flotą złożoną z 13 urządzeń. 

Tym, co dodatkowo motywowało klien- 
ta do optymalizacji systemu druku w fir-
mie, było spełnienie oczekiwań pra-
cowników urzędu, którzy uważali, że 
rozwiązania laserowe stojące w ich poko-
jach źle wpływają na ich zdrowie i gene-
ralnie na komfort pracy. Nie przypadkiem 
więc ważnym punktem w przekazie pro-
ducenta do partnerów zgromadzonych 
w  Opalenicy były idee corporate social 
responsibility (CSR) i zero waste. Jak za-
pewniał Marek Zbarachewicz, znajdują 
one odzwierciedlenie w sposobie działa-
nia i myślenia o biznesie nie tylko samego 
Epsona, ale i coraz większej liczby przed-
siębiorstw i instytucji – również w Pol-
sce. Senior Sales Manager podkreślił,  
że w podejściu corporate social respon- 

Rozbudowując zespół, 
przygotowujemy się 
po prostu do realizacji 

naszych planów związanych ze wzmoc-
nieniem pozycji rynkowej, szczególnie 
w segmencie druku biznesowego. 
W ciągu ostatnich lat wykreowaliśmy 
rynek drukarek z systemem stałego 
zasilania w atrament, teraz zamierzamy 
zdecydowanie zadziałać na rynku 
drukarek atramentowych dla biznesu. 
Zależy nam też na tym, aby możliwie 
mocno uniezależnić polski oddział 
– więcej decyzji niż do tej pory chcemy 
podejmować lokalnie, mając na uwadze 
realia naszego rynku. Mocniej podkreśla-
my również ekologiczne cechy produk-
tów Epsona. Tym bardziej że zapewniają 
też korzyści ekonomiczne – przykładem 
energooszczędność atramentowych 
urządzeń drukujących. Spełniamy ocze-
kiwania małych i średnich partnerów, 
zwiększając ich możliwości w zakresie 
zewnętrznego finansowania zakupów 
dokonywanych przez klientów bizneso-
wych. Razem z Grenke oferujemy finan-
sowy multibox – leasing, którym można 
objąć nie tylko urządzenia, ale również 
materiały eksploatacyjne, a także 
samą usługę związaną z wdrożeniem 
rozwiązań druku lub projektorów 
u klienta końcowego.

Krzysztof 
Modrzewski
National Sales Manager, Epson

sibility wprawdzie ważne jest nastawienie 
na zysk, ale przy jednoczesnym odrzuce-
niu sposobu postępowania charaktery-
zującego się bezrefleksyjnym drenażem 
środowiska naturalnego oraz uwzględ-
nieniu dobra pracowników.

– Nasze rozwiązania od samego po-
czątku projektujemy tak, aby były spój-
ne z ideami CSR i zero waste – podkreślał 
specjalista. 

Epson uważa, że warto zastanowić się, 
jak wykorzystać przewagi druku atra-
mentowego również w kontekście argu-
mentów ekologicznych, ponieważ będą 
one coraz skuteczniej oddziaływać na 
kupujących. 
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W części oficjalnej zebrani mie-
li okazję poznać historię po-
wstania, rozwoju i zmierzchu 

polskich komputerów, od maszyn takich 
jak Odra 1003 po urządzenia Jednolitego 
Systemu, których ostatnim przedstawi-
cielem była jednostka typu R-32. Specjal-
ne miejsce w prezentacji poświęcono na 
przedstawienie mało spopularyzowanej, 
ale najszerzej rozpowszechnionej ma-
szyny przeznaczonej dla szkół i eduka-
cji młodzieży o nazwie ELWRO Junior. 
Komputer ten trafił do polskich placó-
wek oświatowych w liczbie kilku tysięcy 
sztuk. Dokonało się to dzięki całej gru-
pie pionierów, inżynierów informatyków 
i konstruktorów pracujących w latach 70. 
ubiegłego wieku w zakładach ELWRO. Na 
galę przyjechali z Wrocławia do Warsza-
wy, aby zaprezentować swoje dawne osią-
gnięcia uczestnikom spotkania.

Opowieści dotyczyły czasów dawno 
minionych, w tym zasad współpracy na-
ukowo-technicznej w  ramach państw 
należących do Rady Wzajemnej Pomo-
cy Gospodarczej, czyli słynnego, choć 
skrajnie nieefektywnego modelu RWPG. 
Okazało się, że wbrew nazwie kraje 
w Radzie bardziej ze sobą konkurowa-
ły, niż współpracowały i starały się swo-
imi osiągnięciami nie dzielić, a je skrywać 
i wykorzystywać w swoich pracach ukie-
runkowanych na rynek wewnętrzny. Stąd 
Polska nie produkowała maszyn z serii 
R-30, jak powinna wedle systemu roz-
działu prac w  grupie Jednolitych Sys-
temów Komputerowych, produkowała 
natomiast maszynę o kodzie R-32, któ-
ra była swego rodzaju klonem IBM 360, 
powstałym na zasadzie łączenia narzu-
conego w ramach Rady standardu i no-
wości technicznych napływających do 

Polski z koncernów zachodnich, takich 
jak amerykański IBM, angielski ICL bądź 
silne wówczas i samodzielne firmy fran-
cuskie – CDC czy Matra.

WSPOMNIENIA: WZRUSZENIA 
I ŚMIECH
W drugiej części zebrani mogli wysłu-
chać wspomnień dziesięciu znaczących 
przedstawicieli pionierskich polskich 
firm dystrybucyjnych z początków trans-
formacji przełomu lat 80. i 90. Powsta-
ły one dzięki ich przedsiębiorczości 
i ukształtowały – w silny oraz stabilny 
system – całą branżę IT w naszym kra-
ju. Dyskusję poprowadził Ireneusz Dą-
browski, dziś mentor i przewodniczący 
rad nadzorczych kilku giełdowych spół-
ek IT, który zaprosił do rozmowy takie 
legendy rynku jak: Krzysztof Musiał, To-
masz Chlebowski, Piotr Kuźnicki, Tade-
usz Kurek, Andrzej Przybyło i Wiesław 
Wilk, a z młodszego pokolenia dwóch 
Andrzejów: Sobola i Kuźniaka.

Z ogromnym zainteresowaniem zapro-
szeni goście wysłuchali barwnych wspo-
mnień i anegdot z początków polskiej 
transformacji ekonomicznej oraz sko-
ku technologicznego i cywilizacyjnego. 
Niektóre fakty i anegdoty miały okazję 
po wielu, wielu latach po raz pierwszy 
ujrzeć światło dzienne. Okazało się, że 
najbardziej charakterystyczną drogą ku 
wykreowaniu własnego biznesu były po-
czątki prac naukowych pionierów, którzy 
kariery zaczynali na wyższych uczel-
niach lub w  instytutach naukowych. 
Występująca tam potrzeba użytkowania 
technik obliczeniowych w pracach pro-
wadzonych przez dyskutantów przera-
dzała się w konieczność zorganizowania 

swojego stanowiska pracy, odpowiednio 
wyposażonego w sprzęt liczący. Ta zaś 
przekształcała się w szansę biznesową, 
która silnie wspierana była przez boom 
technologiczny i  trend polegający na 
przechodzeniu mocy obliczeniowych 
od centrów komputerowych do infra-
struktury rozproszonej, bazującej głów-
nie na komputerach osobistych klasy 
PC. Brawa i  wybuchy śmiechu towa-
rzyszące wszystkim wystąpieniom były 
najlepszym dowodem uznania i zainte-
resowania słuchaczy.

Po zakończeniu dyskusji występujący 
uhonorowani zostali statuetkami „Przo-
downików IT”, a rozmowy przeniosły się 
do kuluarów i trwały nieprzerwanie do 
rana, kiedy to ostatni goście Gali decy-
dowali się zakończyć udział w spotkaniu.

HOŁD DLA NIEOBECNYCH 
Warto podkreślić, że była to pierwsza od 
kilkunastu kwartałów okazja dla przed-
stawicieli firm IT do osobistego kontaktu 
z legendami branży, jak również do od-
świeżenia wizytowników przez zebranie 
nowych kontaktów. Odnowiono wiele re-
lacji i wspominano wiele postaci, które 
odeszły od nas na zawsze. Przywoływano 
pamięć Jacka Studenckiego z Techmexu 
czy Marka Sadowskiego z ABC Daty, któ-
rzy nagle i zbyt wcześnie zakończyli swo-
je życie. Wspominano też żyjących, ale 
nieobecnych, którzy z różnych powodów 
nie dotarli na galę. Wyrażano nadzieję, że 
może uda się ich spotkać za rok, bo w po-
wszechnym odbiorze była to, dzięki or-
ganizatorowi – firmie IT Club – bardzo 
interesująca i wartościowa impreza, któ-
ra może stać się zaczątkiem stałego, co-
rocznego spotkania branży. Oby!

W tym niecodziennym wydarzeniu, poczynając od sobotniego wieczoru, a na letnim 
niedzielnym poranku kończąc, brało udział około 300 osób.

Gala 
„Branża IT 20–30 lat temu”
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KOMPUTER ELWRO JUNIOR ZAPREZENTOWANY PO RAZ PIERWSZY 
NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH POZNAŃSKICH W 1986 R. 

PIONIERZY POLSKIEJ DYSTRYBUCJI IT PODZIELILI SIĘ Z GOŚĆMI GALI 
PASJONUJĄCYMI HISTORIAMI O POCZĄTKACH ICH FIRM.

TŁEM DLA GALI BYŁA WYSTAWA 
UKAZUJĄCA PIERWSZE KOMPUTERY, 
URZĄDZENIA PERYFERYJNE I AKCESORIA. 
MOŻNA BYŁO POCZUĆ KLIMAT WCZESNYCH 
LAT BRANŻY IT W POLSCE. 

PANIE STANOWIŁY 
RÓWNIE LICZNĄ 
GRUPĘ UCZESTNIKÓW 
GALI, CO PANOWIE.

OPOWIEŚCI GOŚCI SPECJALNYCH GALI NA DŁUGO 
PRZYCIĄGNĘŁY UWAGĘ SETEK OSÓB NA WIDOWNI.

PRZEDSTAWICIELE LEGENDARNEJ GRUPY ELWRO I POLSKICH FIRM 
DYSTRYBUCYJNYCH Z POCZĄTKÓW TRANSFORMACJI ZE STATUETKAMI 
PRZODOWNIKÓW BRANŻY IT.

GALA BYŁA TEŻ OKAZJĄ 
DO CELEBRACJI 

W WYJĄTKOWEJ ATMOSFERZE 
JUBILEUSZY 20- I 30-LECIA 

POLSKICH FIRM IT.

IRENEUSZ DĄBROWSKI ODBIERAJĄCY STATUETKĘ 
PRZODOWNIKA BRANŻY IT. WRĘCZAJĄCĄ BYŁA JOANNA SULOWSKA, 
CEO IT CLUB, ORGANIZATORKA GALI.

SPOTKANIA PO LATACH, ODŚWIEŻENIE KONTAKTÓW BIZNESOWYCH, POZYSKANIE 
NOWYCH – WSZYSTKO PODCZAS TEGO WYJĄTKOWEGO CZERWCOWEGO WIECZORU.
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Konferencja Technik Sze-
rokopasmowych (KTS) 
na trwałe wpisała się 

w  kalendarz imprez technolo-
gicznych przeznaczonych dla 
operatorów telekomunikacyj-
nych, telewizji kablowych oraz 
ISP. Pod koniec czerwca w Gdyni 
odbyła się już 18. edycja wydarze-
nia, zorganizowana przez Vector 
Solutions, integratora rozwiązań 
do sieci telekomunikacyjnych. 
Uczestnicy spotkania zastana-
wiali się, co zrobić, aby znaleźć 
się wśród beneficjentów zmian zachodzą-
cych na rynku.

– Niektórzy uważają, że w branży te-
lekomunikacyjnej trzeba biec, aby stać 
w miejscu. Jeszcze inni twierdzą, że wca-
le nie trzeba być najszybszym. Vector 
Solutions zawsze stawia na inwestycje. 
Jesteśmy partnerem technologicznym 
pomagającym w  minimalizacji ryzyka 
i  definiowaniu najbardziej efektywnej  
drogi do osiągnięcia sukcesu – przekony-
wał Janusz Kilon, prezes zarządu Vector 
Solutions.

W najbliższych latach ta droga na pew-
no nie będzie usłana różami. Jednym 
z  najważniejszych problemów, z  jaki-
mi muszą zmierzyć się zarówno duzi jak 
i mali operatorzy kablowi, jest zatrzyma-
nie klientów, którzy zaczynają uciekać, 
wybierając telewizje internetowe.

– W pierwszym kwartale bieżącego roku 
1,3 mln Amerykanów zrezygnowało z kabló-
wek na rzecz telewizji internetowej. Dla po-
równania: w pierwszym kwartale ubiegłego 
roku na ten krok zdecydowało się 300 tys. 
osób. Zmiany za oceanem mogą zwiastować 
to, co wkrótce wydarzy się w Europie – prze-

strzega Tomasz Strożek, dyrektor sprzeda-
ży na region CEE w Media Kind.

Ani operatorzy kablówek, ani ISP nie 
są skazani na porażkę, aczkolwiek muszą 
zwiększyć aktywność w zmaganiach z Net-
flixem, Hulu czy Amazon Prime. Menedżer 
z Media Kind wymienił kilka czynników, 
które umożliwią skuteczną rywalizację 
z nowymi konkurentami. Najważniejsze 
z nich to optymalizacja bazy kosztowej, 
zmiana modelu subskrypcyjnego, persona-
lizacja usług, oferowanie lokalnych treści 
oraz usług nPVR (nagrywanie programów).

W czasie tegorocznego KTS-u dyskuto-
wano również o rozwiązaniach z obszaru 
Data Center & Cloud. Zdaniem Macieja 
Cichego, senior solution managera w Vec-
tor Solutions, operatorzy stają przed wy-
zwaniami związanymi z  rozbudową 
infrastruktury sieciowej, migracją swoich 
usług i modernizacją styków sieci z opera-
torami. Zagadnienia rozbudowy sieci by-
ły prezentowane na przykładzie projektu 
Vector Solutions dla ATM -u, największe-
go operatora data center w Polsce. 

– Zaproponowaliśmy klientowi zasto- 
sowanie modularnych routerów siecio-

wych, co umożliwi instalację 
portów 100 GE. Ponadto zmo-
dernizowane zostały styki sieci, 
a także wykorzystaliśmy rozwią-
zania Huawei, by wspierać no-
we usługi, np. EVPN czy VDLAN 
– wyjaśnia Maciej Cichy.

Przeniesiono ok. tysiąca usług 
telekomunikacyjnych, a nowe roz- 
wiązania przełożą się na obniże-
nie TCO po stronie operatora. 

– Podstawowym celem było pod-
niesienie pojemności sieci z 10 G 
do 1000 G. W tym projekcie ważne 

było, aby żaden proces nie zakłócał zacho-
wania ciągłości usług – dodaje Radosław 
Potera, CTO w ATM-ie. 

Gracze działający na rynku telekomu-
nikacyjnym muszą cały czas trzymać rę-
kę na pulsie, przyglądać się nowościom 
i nie tylko płynnie migrować usługi, ale 
również kreować nowe. Taką właśnie ro-
lę spełnia w grupie Vector wyodrębniona 
spółka Vector X Labs, która podczas KTS 
zaprezentowała platformę MAVI służącą 
do agregacji treści wideo. Dzięki intuicyj-
nemu interfejsowi użytkownika widzo-
wie bardzo szybko uzyskują dostęp do 
ulubionych programów.

Szymon Karbowski, CEO nowej spółki, 
zwraca uwagę na fakt, że rywalizacja mię-
dzy operatorami kablowymi a dostawca-
mi usług OTT doprowadziła do wysypu 
różnego rodzaju platform.

– Wybieranie treści spośród kilkunastu 
dostępnych aplikacji z  punktu widzenia 
klienta nie ma sensu. Niewiele osób będzie 
chciało korzystać z takiego czasochłonnego 
modelu. Wideo powinno być do oglądania, 
a nie wyszukiwania – przekonuje Szymon 
Karbowski.

Ostatnie lata przynoszą duże przetasowania w branży telekomunikacyjnej. Z jednej 
strony zmiany stwarzają nowe szanse dla mniejszych operatorów, z drugiej zaś 

zagrażają prowadzonym od wielu lat biznesom.
WOJCIECH URBANEK

KTS: ciekawe czasy dla 
telekomunikacji
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 Transition Technologies, łódzki integrator specjalizujący 

się w systemach PLM, IoT i AR, otworzył biuro na Tajwanie. 

Nowa spółka zależna TT PSC Asia Ltd. to odpowiedź na ro-

snące znaczenie rynku azjatyckiego. „Centrum przemysłowe 

świata przesuwa się w kierunku Azji i tam też rośnie popyt 

na najnowsze rozwiązania informatyczne. Z tego powodu 

zdecydowaliśmy się na bezpośrednią obecność na rynkach 

dalekowschodnich i budowę zespołów sprzedażowych i wdro-

żeniowych opartych na lokalnych inżynierach i sprzedawcach” 

– komentuje Szymon Bartkowiak, prezes zarządu TT PSC. Poza 

Polską biura Transition Technologies funkcjonują w USA, Euro- 

pie Zachodniej i Malezji.

 Apple przeniesie produkcję swego najnowszego komputera 

Mac Pro ze Stanów Zjednoczonych do Chin – wynika z doniesień 

„The Wall Street Journal”. Redakcja waszyngtońskiego dziennika 

zwraca uwagę, że decyzję podjęto w chwili, gdy amerykańska 

administracja prezydenta Donalda Trumpa zagroziła wprowa-

dzeniem nowych taryf celnych na towary z Chin i naciska na 

Apple’a oraz innych producentów, by wytwarzali swoje 

produkty na terenie USA, jeśli chcą uniknąć opłat. 

Jednocześnie kończy się okres ulg podatko-

wych, które Apple uzyskał na wytwarzanie 

Maca Pro w fabryce w Teksasie.

 HPE zapowiedziało, że do 2022 r. 

cała oferta producenta będzie do-

stępna w  modelu usługowym. 

W zależności od rodzaju produktu 

koncern zaproponuje różne wersje 

abonamentu i opcji „pay per use”. 

Równolegle pozostanie możliwość 

zakupów transakcyjnych sprzętu 

czy też wykupienia licencji na opro-

gramowanie, tak aby klienci mieli wy-

bór. Zarząd HPE liczy, że nowa oferta 

zwiększy bazę klientów także ze średnich 

przedsiębiorstw.

 Ricoh przejmuje DocuWare – producenta oprogra-

mowania do zarządzania dokumentami i ich elektronicznym 

obiegiem. To kolejne przejęcie Ricoha w ostatnich miesiącach, 

które obrazuje, jak biznes drukarkowy zwiększa swój obszar 

działalności. Japoński producent przejął wcześniej m.in.: Color- 

Gate Digital Output Solutions, dostawcę oprogramowania do 

druku przemysłowego, LAC Corporation, producenta atramen-

towych systemów do druku przemysłowego, oraz Rechenzen-

trum Schulte, dostawcę usług druku komercyjnego.

 Capgemini kupiło Altrana, francuski koncern świadczący 

usługi inżynieryjne i cyfrowe, za potężną kwotę 3,6 mld euro. 

W ten sposób firma konsultingowa chce znacznie wzmocnić 

swoją pozycję w segmencie transformacji cyfrowej przedsię-

biorstw, jak również chmury, edge computingu, IoT, sztucznej 

inteligencji oraz 5G. Strategia Capgemini w tym zakresie doty-

czy przede wszystkim klientów z sektora telekomunikacyjnego, 

lotniczego i kosmicznego.

 Władze Florida City zapłaciły cyberprzestępcom równo-

wartość 460 tys. dol. za odblokowanie infrastruktury IT ratu-

sza w związku z atakiem ransomware. To drugi taki przypadek 

na Florydzie w krótkim czasie (wcześniej okup w wysokości  

600 tys. dol. wypłacili cyfrowym bandytom samorządowcy Ri-

viera Beach). Przedstawiciele władz obu poszkodowanych miej-

scowości zapłacili bitcoinami. Według doniesień „The New York 

Timesa” znaczną część strat ma pokryć cyberubezpieczenie.

 Siedziba Facebooka w Menlo Park (Kalifornia) została pod-

dana ewakuacji, gdy okazało się, że w jednej ze skierowanych 

do niej przesyłek mógł znajdować się sarin, bojowy środek tru-

jący (zgodnie z procedurami w koncernie Marka Zuckerberga 

kontrolowane są wszystkie przychodzące paczki). Na razie miej-

scowe służby nie potwierdziły, że faktycznie pracownikom biura 

groziło niebezpieczeństwo. Sarin do organizmu dostaje się 

przez drogi oddechowe i skórę. Wystarczy kil-

kanaście miligramów sarinu, by spowodo-

wać śmierć osoby dorosłej.

 Serwery Cloudflare na począt-

ku lipca br. uległy awarii, w wy-

niku której przez 30 minut nie 

działało wiele serwisów inter-

netowych, takich jak Discord, 

Google i Reddit. Prezes Mat-

thew Prince poinformował na 

Twitterze, że powodem było 

przeciążenie procesorów, co 

udało się naprawić poprzez 

zakończenie procesu, który ob-

ciążał serwery. To kolejna duża 

awaria Cloudflare w krótkim odstę-

pie czasu. Poprzednio serwery usłu-

godawcy przestały działać w czerwcu 

br. Wtedy jednak odpowiedzialnym za pro-

blemy był amerykański operator Verizon.

 Kanał sprzedaży IT w USA ma się dobrze. Wartość bizne-

su B2B w sektorze technologicznym zwiększyła się w I kw. br. 

o 6 proc. rok do roku – wynika z danych NPD Group. W więk-

szej skali rosną wpływy z oprogramowania w kanale sprzedaży 

(+12 proc.), ale klienci zamawiają także więcej sprzętu (+5 proc.). 

W przypadku software’u na topie pod względem tempa wzro-

stu jest oprogramowanie zabezpieczające (+13 proc.). Duży 

popyt odnotowano zwłaszcza na systemy do zarządzania toż-

samością i dostępem (+42 proc.), a także SIEM, czyli zarządza-

nie informacjami o bezpieczeństwie i zdarzeniami (+26 proc.). 

W segmencie sprzętu za oceanem widać większe zapotrze-

bowanie na komputery (+13 proc.) oraz pamięć masową dla 

przedsiębiorstw, w tym systemy hiperkonwergentne (+8 proc.) 

i macierze flash (+11 proc.).
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Najpierw jednak zarząd firmy 
podkreślił, że w ciągu ostatnich 
12 miesięcy zebrał zamówienia 

na licencje i usługi o łącznej wartości mi-
liarda dolarów i jednocześnie odnotował 
30-proc. wzrost przychodów. Tę okolicz-
ność wykorzystano do modyfikacji strate-
gii i większego skupienia się na chmurach 
hybrydowych. Obecnie już 73 proc. klien-
tów Veeama buduje infrastrukturę IT ba-
zującą na chmurze tego typu. Ich celem 
jest uzyskanie wielu nowych możliwości: 
od decentralizacji tworzenia kopii zapa-
sowych po zapewnienie stałego dostę-
pu do danych pracownikom mobilnym. 

To oznacza także nowe szanse dla part-
nerów, głównie w postaci zmiany mode-
lu biznesowego i rozszerzenia klasycznej 
odsprzedaży o usługi.

– Uważamy wręcz, że w ciągu najbliż-
szych dwóch, trzech lat pojawią się nowi, 
znaczący gracze na rynku chmur hybrydo-
wych. Chociażby ze względu na to, że sporo 
klientów nie zdaje sobie sprawy, iż dla wie-
lu usług w chmurze publicznej nie są za-
pewniane kopie zapasowe – mówi Ratmir 
Timashev, współzałożyciel Veeama oraz 
wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu.

Rozbudowa oferty to dość znacząca 
zmiana dla tak niszowego gracza, jakim 

jest Veeam. Od ponad dekady producent 
skupiał się głównie na zabezpiecza-
niu danych w  środowiskach wirtuali-
zacji serwerów VMware. Kilka lat temu 
rozszerzył jednak zakres funkcjonalny 
swoich rozwiązań o narzędzia współpra-
cujące z wieloma hypervisorami, a także 
umożliwiające backup danych z serwe-
rów fizycznych i urządzeń końcowych. 
Rozpoczął ponadto współpracę z  fir-
mami świadczącymi usługi w chmurze, 
czego efektem było powstanie platformy 
typu Cloud Data Management.

Przez ten czas Veeam zdecydowanie 
rozbudował kanał partnerski (ponad 

Podczas dorocznej konferencji dla klientów i partnerów Veeam ogłosił,  
że rozpoczyna nowy etap swojej działalności. 

KRZYSZTOF JAKUBIK, MIAMI

VeeamON 2019:  
jeszcze więcej chmury

NA SCENIE RATMIR TIMASHEV, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL VEEAMA  
ORAZ WICEPREZES DS. SPRZEDAŻY I MARKETINGU
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60 tys. VAD-ów i  integratorów na ca-
łym świecie) oraz stworzył szeroki eko-
system partnerów technologicznych, 
wśród których są takie firmy jak: Cisco, 
ExaGrid, HPE, NetApp, Nutanix oraz  
Pure Storage.

AUTOMATYCZNE ZARZĄDZANIE 
WYSOKĄ DOSTĘPNOŚCIĄ
Podczas konferencji VeeamON premie-
rę miała druga wersja oprogramowania  
Veeam Availability Orchestrator. Słu-
ży ono do zarządzania procesem przy-
wracania środowisk do pracy oraz 
zapewniania ich wysokiej dostępno-
ści w sposób jak najmniej kłopotliwy 
dla administratorów oraz gwarantują-
cy ciągłość biznesową. Istnieje wręcz 
możliwość zdefiniowania czasu, w któ-
rym powinno być przywrócone działa-
nie danego środowiska. Narzędzie samo 
wówczas dobiera odpowiednią meto-
dę backupu i odzyskiwania danych, aby 
spełnić oczekiwania klienta. Ratmir  
Timashev podkreśla jednak, że nie od-
bierze ono pracy partnerom, którzy 
wspierają swoich klientów w procesie 
zarządzania danymi – wręcz przeciw-
nie, integracja opisywanego rozwiąza-
nia wymaga dużej wiedzy, a dodatkowo 
stwarza okazję do świadczenia szeregu 
usług konsultacyjnych.

W nowej wersji wydłużono listę apli-
kacji oraz środowisk wirtualnych, któ-
rych dostępnością można zarządzać 
w  automatyczny sposób. Dzięki temu 
znacznie wzrosła liczba potencjalnych 
scenariuszy migracyjnych lub przywra-
cania środowiska do pracy po awarii. 
Upraszcza to też tworzenie umów SLA, 
prowadzenie audytów oraz zapewnienie 
zgodności z wymogami definiowanymi 
w regulacjach prawnych i przepisach we-
wnętrznych przedsiębiorstw.

Veeam Availability Orchestrator 
umożliwia również wykorzystanie zgro-
madzonych danych do innych celów niż 
przywrócenie podstawowego środowi-
ska do pracy, np. do prowadzenia analiz 
biznesowych, wszelkiego typu admini-
stracyjnych działań eksperymentalnych, 
prób instalacji aktualizacji oprogramo-
wania itp. Poszczególne jednostki biz-
nesowe, działy lub pracownicy będący 

Resellerzy coraz częściej zostają partnerami dostawców usług chmu-
rowych – od tego nie ma ucieczki. Dlatego, projektując nasze opro-
gramowanie, musieliśmy uwzględnić ten fakt. Zawieramy umowy 

partnerskie z tymi samymi dostawcami usług co oni, dzięki czemu możemy zaoferować 
narzędzia automatyzujące przesyłanie danych do chmury i pomiędzy chmurami.  
Tempo zmian jest bardzo duże – nasi partnerzy jeszcze pięć lat temu robili zdecydowa-
nie co innego, niż robią teraz, i podobnie będzie za kolejnych pięć lat. Ale użytkownicy 
końcowi zawsze będą potrzebowali zaufanego partnera, który przeprowadzi ich przez 
proces wdrożenia i weźmie na siebie część odpowiedzialności. Dlatego resellerzy nie  
powinni obawiać się o przyszłość biznesu, ale nastawić się, że raczej będą konsultantami, 
i to bardziej biznesowymi niż zajmującymi się stricte infrastrukturą IT. A możliwości mają 
wiele, np. w jednym z regionów w USA nasz największy i najlepszy partner jeszcze pięć 
lat temu… w ogóle nie istniał.

James Mundle
VP Worldwide Channels, Veeam Software

właścicielami licencji dla wybranych 
aplikacji bądź danych mogą uzyskać 
indywidualny dostęp do konkretnych 
zasobów, co dodatkowo zwiększa bez-
pieczeństwo firmowych informacji.

KOPIA ZAPASOWA  
DLA OFFICE 365
Jednym z  celów, jakie postawili sobie 
przedstawiciele Veeama, jest eduka-
cja partnerów i  klientów odnośnie do 
konieczności backupu danych z usługi 
Office 365. Nie wszyscy bowiem zdają 
sobie sprawę, że jej dostawca co praw-
da zapewnia wydajne środowisko pracy 
o wysokiej dostępności, ale w przypadku 
jakiejś katastrofy nie gwarantuje odzy-
skania danych – ich zabezpieczenie leży 
w gestii użytkowników.

– To daje integratorom ogromne możli-
wości. W ubiegłym roku 140 mln skrzynek 
poczty elektronicznej działało w środowi-
sku Office 365. My zabezpieczaliśmy mi-
lion z nich, ale liczba ta powinna znacznie 
wzrosnąć. W 2018 r. z licencji do backupu 
Office 365 uzyskaliśmy 18 mln dol., w bie-
żącym roku szacujemy, że będzie to 50 mln, 
a w kolejnym – nawet 100 mln. To pro-
dukt o zdecydowanie najszybciej rosnącej 
sprzedaży w historii naszej firmy – pod-
kreślał Ratmir Timashev. 

Według przedstawicieli Veeama na-
rzędzie do backupu Office 365 idealnie 
wpisuje się w  koncepcję współpracy 
z partnerami – sprzedając prawo do tej 

usługi, mogą oni automatycznie zaofe-
rować jej zabezpieczenie. Ich zdaniem 
zainteresowanie tego typu narzędziami 
wzrośnie jeszcze bardziej dzięki temu, że 
zaczęły obejmować one także takie usłu-
gi jak SharePoint i OneDrive.

„Z VEEAMEM”
W trakcie konferencji przedstawiono za-
łożenia programu „with Veeam”, w ra-
mach którego producent zaprasza do 
współpracy producentów pamięci ma-
sowych służących do zabezpieczania 
danych. Jak podkreślali przedstawicie-
le vendora, utrzymane zostanie – pod-
jęte jeszcze podczas powstawania firmy 
–  założenie, że będzie ona dostarcza-
ła wyłącznie oprogramowanie. Dlatego 
wspólnie z producentami sprzętu jej spe-
cjaliści chcą opracować rozwiązania do 
backupu i zapewniania wysokiej dostęp-
ności danych, przede wszystkim w infra-
strukturze hiperkonwergentnej. Umowę 
taką podpisano już z  firmami Nutanix 
i ExaGrid.

W ten sposób producent chce również 
wysłać sygnał do odbiorców, że jego roz-
wiązania, dzięki dużej skalowalności, nie 
są przeznaczone wyłącznie dla korpo- 
racji, ale również dla MŚP. Ograniczenia 
nie stanowi także branża, w której funk-
cjonuje klient. Dowodem na to ma być  
też wprowadzenie do oferty narzędzi 
backupowych dla fizycznych serwerów 
z systemami Windows i Linux.
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GTDC Summit EMEA 2019:
dystrybucja w ciekawych czasach
„Jestem w tym biznesie od ponad 30 lat i w tym czasie dystrybucja umierała już 
ze trzy lub cztery razy, ale dotąd ma się dobrze” – te słowa Marka Einzweilera, 

odpowiedzialnego za globalny kanał partnerski RedHata, uczestnika GTDC 
Summit EMEA, doskonale oddają ducha tegorocznego zjazdu dystrybutorów 

i producentów na zaproszenie Global Technology Distribution Council.
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI, LIZBONA

Frank Vitagliano, nowy szef organi-
zacji, a jednocześnie weteran bran-
ży IT z ponad 30-letnim stażem, na 

samym początku zjazdu zapowiedział dłu-
gofalowe działania, których celem ma być 
uświadomienie producentom, jak wielką 
(i wciąż rosnącą) rolę odgrywają dystry-
butorzy na szybko zmieniającym się ryn-
ku IT. Z drugiej strony obiecał stworzenie 
forum, na którym dystrybutorzy będą mo-
gli wspólnie rozwiązywać określone, cha-
rakterystyczne dla tego sektora problemy. 
A tych nie brakuje.

Odnoszono się do nich w prezentacjach 
i  panelach dyskusyjnych, podczas któ-
rych organizatorzy i uczestnicy zjazdu 
analizowali najnowsze trendy w świato-
wej gospodarce, branży IT oraz wyzwania 
i możliwości sektora dystrybucji. Sekto-
ra, który w minionych kilku latach musiał 
szybko (i nie zawsze bezboleśnie) dostoso-
wać się do nowego modelu biznesowego, 
podobnie jak integratorzy i resellerzy. Co 
ważne, tempo zmian przyspiesza i transfor-
macja biznesu staje się procesem ciągłym.

Według prognoz zaprezentowanych 
przez Margaret Adam z IDC do 2021 r. 
aż 30 proc. firm z kanału partnerskiego 
IT będzie funkcjonować inaczej niż do-
tychczas z powodu zmiany modelu biz-
nesowego lub w efekcie przejęcia przez 
innych graczy. Brytyjska analityk podkre-
ślała przy tym, że najszybciej rozwijają-
cy się integratorzy działają w niszach i są 
coraz bardziej wyspecjalizowani. Jedno-
cześnie tworzą własne, autorskie rozwią-
zania na potrzeby cyfrowej transformacji 
i chętnie współpracują z innymi firmami 
IT, także ze startupami. Ich sposób dzia-
łania polega na tym, że starają się nie tyle 
sfinalizować transakcję czy wygrać prze-
targ, co realnie pomóc klientom w rozwo-
ju ich biznesu. W opinii Margaret Adam, 
żeby trafić do tego ekskluzywnego grona 
integratorów, firmy IT powinny spędzać 
znacznie więcej czasu niż kiedykolwiek 
na planowaniu strategicznym.

– Potrzebna jest także większa koopera-
cja między integratorami. Tymi, którzy mają 
konkretną specjalizację w ramach określo-

nych rynków wertykalnych, a tymi, którzy 
po prostu dostarczają infrastrukturę w tra-
dycyjnym modelu – dodaje Tim Henneveld, 
pełniący funkcję COO w TIM-ie.

Z danych IDC wynika, że resellerzy i in-
tegratorzy do dalszego rozwoju niezmien-
nie potrzebują dystrybutorów. Oczekują 
od nich przede wszystkim szkoleń i wspar-
cia technicznego (44,4  proc. wskazań), 
dobrej logistyki (43,7 proc.), dostępu do 
chmurowych marketplace’ów (43,1 proc.), 
umożliwienia współpracy z innymi firma-
mi IT (40,4 proc.), jak również wsparcia 
marketingowego (39,4 proc.).

Zmieniać muszą się także dystrybuto-
rzy, co jest trudne, ponieważ – jak pod-
kreśla Eric Nowak, szef regionu EMEA 
w Arrow ECS – każda zmiana związana 
z chmurą, IoT czy sztuczną inteligencją 
wymaga wielkiego wysiłku i czasu, pod-
czas gdy producenci oczekują transforma-
cji w trybie natychmiastowym. Dodatkowo 
zdaniem Tima Hennevelda sami mają ten-
dencję do unikania zmian akurat wtedy, 
gdy jest to na rękę dystrybutorom.
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– W  trakcie spotkań z  producentami 
podkreślamy, że zanim zaczniemy rozma-
wiać o przyszłości, realizacji projektów IoT 
i zaspokojeniu potrzeb rynku od A do Z, 
należałoby najpierw rozwiązać konkret-
ne problemy, jakie występują tu i teraz, na 
przykład nieprzewidywalna polityka mar-
ketingowa vendorów. Wtedy słyszymy od 
nich, że nie są w stanie tych problemów roz-
wiązać od ręki i zamiast tego… chcą roz-
mawiać o przyszłości. Zatem mój apel do 
producentów brzmi: najpierw poradźmy 
sobie z bieżącymi kłopotami we współpra-
cy i zaspokójmy dotychczasowe potrzeby 
dystrybutorów, a potem snujmy wizje do-
tyczące przyszłości – mówi przedstawiciel 
niemieckiego dystrybutora.

Tymczasem przyszłość okazuje się nie-
jasna nie tylko z uwagi na trudno przewi-
dywalny rozwój branży IT, ale i sytuację 
międzynarodową: począwszy od wojny 
celnej pomiędzy USA a Chinami, przez 
spodziewaną przez niektórych ekonomi-
stów w ciągu najbliższych sześciu miesię-
cy recesję w Stanach Zjednoczonych aż 
po Brexit. Według goszczącego w Lizbo-
nie Angela Talavery, Lead Eurozone Eco-
nomist w Oxford Economics, jeśli dojdzie 
do realizacji czarnego scenariusza Brexitu 
w wersji „no deal”, najbardziej poszkodo-
wanym krajem UE, poza Wielką Brytanią 
i Irlandią, ma być Polska.

NETWORKING
Kluczowym elementem GTDC Summit 
EMEA są zawsze kontakty biznesowe. 
W tym celu z Polski przyjechali przed-
stawiciele AB oraz Veracompu, aby – po-
dobnie jak europejscy przedstawiciele 
Arrow ECS, Tech Daty, Ingram Micro,  
ELKO Group czy Westcon Comstor – wy-
korzystać okazję do rozmów z bardziej lub 
nieco mniej znanymi producentami. Spo-
śród nich można wymienić m.in.: Lenovo, 
Huawei, Fujitsu, Schneider Electric, Dell, 
Startech czy Wasabi Technologies. Warto 
podkreślić, że w wydarzeniu biorą udział 
także mało znani polskim integratorom 
dystrybutorzy, jak TIM (Niemcy), Tarsus 
Technology (RPA) bądź Infinigate (Szwaj-
caria). Znaczącą rolę podczas wydarzenia 
pełnią też firmy analityczne i konsultin- 
gowe, a wśród nich: Context, GfK, Root-
squared i Canalys. 

Niedawno powiedział Pan 
w  jednym z  wywiadów: „to 
niezwykle istotne, żeby każdy był 
świadomy, jak wielką rolę pełnią dys-
trybutorzy w erze cyfrowej trans-
formacji”. Co miał Pan konkretnie 
na myśli? 
Pierwsza faza rozwoju dystrybutorów 
to była perfekcyjna logistyka. Potem 
przyszedł drugi etap, w którym pojawiły 
się różne usługi przed- i posprzedażne. 
Obecnie dystrybutorzy są w fazie cyfro-
wej – najwięksi gracze rozwijają swoje 
cloud marketplace’y, a  pozostali roz-
ważają, jak to zrobić. Z kolei ci mniej-
si, mniej zamożni, w tym celu decydują 
się nawet na partnerstwo z większymi 
graczami. W ten sposób mogą wspierać 
partnerów w odpowiedzi na potrzeby 
klientów. Wiem, co mówię, bo przez dłu-
gi czas współpracowałem z dystrybuto-
rami jako przedstawiciel producenta, ale 
także przez kilka lat w charakterze inte-
gratora. Wiem zatem, jak ważna jest rola 
dystrybucji i jak szybko oraz elastycznie 
firmy dystrybucyjne dostosowują się do 
kolejnych transformacji na rynku.

Z drugiej strony –  z  tego, co wiem 
–  cloud marketplace’y na polskim 
rynku na razie nie przynoszą profi-
tów. Poza tym wciąż w powietrzu wi-
si obawa, że producenci wykorzystają 
je do pozyskania bezpośredniego do-
tarcia do klientów końcowych…
Spójrzmy na to w  ten sposób: histo-
rycznie tradycyjny model działania 
dystrybutorów był stosunkowo prosty 
w kontekście finansowym. Kupowano 
pudełko i „przesuwano” je z marżą, do-
dając do tego w razie potrzeby kredyt 
kupiecki. To bardzo klarowny biznes. 
Tymczasem model chmurowy działa 
inaczej, zwłaszcza od strony klasycznej 
dystrybucji. Sądzę jednak, że za kolej-
ne 2–3 lata dystrybutorzy w Polsce będą 
w innej sytuacji. Zwłaszcza że wszyst-
ko zależy od popytu, który na polskim 
rynku jest póki co relatywnie słaby, ale 
z czasem może to ulec zmianie – z ko-
rzyścią dla dystrybutorów i ich partne-
rów. Jeśli chodzi o producentów takich 

jak Microsoft (ze swoim Azure) 
czy Google, to oczywiście mogą tra-

fiać bezpośrednio do klientów i w nie-
których przypadkach tak robią, ale 
wciąż dysponować będą pojedynczym 
rozwiązaniem, a nie zestawem różnych 
usług odpowiadających kompleksowo 
potrzebom klientów. Taką komplekso-
wość oferty mogą zapewnić tylko dys-
trybutorzy i jeśli oni tego nie zrobią, nikt 
tego nie zrobi.

Rich Hume, szef Tech Daty, powie-
dział o  pańskiej nominacji na CE 
GTDC: „jak często pojawia się ktoś, 
kto ma za sobą cztery dekady do-
świadczeń w branży i daje w pełni 
uzasadnioną nadzieję na ustanowie-
nie nowej agendy dla naszej organi-
zacji branżowej?”. Co kryje się pod 
określeniem „nowa agenda”? Jest 
już jakaś?
Przez pierwsze 45 dni od objęcia swojej 
funkcji nieustannie prowadziłem roz-
mowy z dystrybutorami na temat tego, 
jak możemy im pomóc w dalszym roz-
woju biznesu i wsparciu ich w pełnie-
niu istotnej roli na rynku IT. Prowadzę 
też z nimi dyskusje nad naszą strategią, 
którą ogłosimy najpóźniej w paździer-
niku br. Na pewno jednym z jej filarów 
będzie lobbying u producentów, których 
pracownicy nie zawsze rozumieją, dla-
czego dystrybutorzy dodają wartość do 
ich biznesu. Może trudno w to uwie- 
rzyć, ale sam – jako szef kanału partner-
skiego u dużego producenta – musiałem 
przekonywać naszego CFO, że dystry-
butorzy to nie koszt, ale niezbędna in-
westycja, żeby się rozwijać na rynku. 
Wiele osób z branży zatrzymało się na 
etapie, kiedy dystrybutorzy zajmowali 
się logistyką i finansowaniem transakcji, 
i przegapiło moment, w którym zaczę-
li świadczyć dziesiątki różnych usług. 
Naszą rolą jest edukacja producentów, 
ale nie z pozycji konkretnych dystry-
butorów, tylko jako organizacja, a więc 
posługując się obiektywnymi danymi 
rynkowymi, trendami, studiami przy-
padków – i z kompleksowym spojrze-
niem na cały rynek.

>>> Trzy 
 pytania do…

Franka Vitagliano, 
CEO GTDC
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Polska branża IT zamknęła 2018 r. na solidnym plusie. Jej przychody  
wzrosły o 7,1 proc. Telekomunikacja, tak jak w poprzednich latach, odnotowała 

minimalną zmianę – przychody wzrosły o 0,2 proc. Generalnie polski sektor 
teleinformatyczny umacnia się po dwóch słabszych latach.

TOMASZ BITNER
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Firmy z sektora IT osiągnęły łącznie 
przychody w wysokości 65 mld zł, 
co stanowi rekordową wartość. 

Po przerwie polska informatyka wraca 
do wzrostów na przyzwoitym poziomie. 
Po bardzo dobrym roku 2015 (10,5 proc. 
wzrostu) przyszło załamanie w roku 2016: 
w gospodarce wyhamowały inwestycje, 
w administracji stanęły wielkie projekty, 
a dystrybutorzy popadli w kłopoty będące 
następstwem podatkowej karuzeli. War-
tość rynku IT w Polsce spadła wówczas 
o 5,2 proc. Rok 2017 okazał się okresem 

rekonwalescencji z raczej teoretycznym 
wzrostem o 1,7 proc. (teoretycznym, po-
nieważ inflacja sięgnęła 2 proc.).

Po rezultatach z zeszłego roku widać, 
że pacjent – z wynikiem 7,1 proc. – wró-
cił do zdrowia. Nie daje to jednak po-
wodów do hurraoptymizmu. Według 
oficjalnych danych GUS produkt kra-
jowy brutto zwiększył się w  tym cza-
sie o 5,1 proc. To, że informatyka rozwija 
się tylko o 2 pkt proc. lepiej niż cała go-
spodarka, która podobno cyfryzuje się  
na potęgę, zachwytów nie powinno wywo-

ływać. Polskie IT po prostu idzie równo do 
przodu, jak diesel na średnich obrotach. 

Telekomunikacja, obok IT druga część 
rynku teleinformatycznego, jest w zgo-
ła odmiennej sytuacji. Od 2015 r. rozwija 
się – jak ujmują to analitycy – w bocznym 
trendzie. To znaczy, że na wykresie linia 
pokazująca dynamikę przychodów nie 
podąża ani wyraźnie w górę, ani w dół. 
Charakterystyczny jest dla niej bardzo 
wąski przedział zmian: +/-1 proc. Do-
tyczy to także 2018 r., kiedy to nominal-
ny wzrost wyniósł 0,2 proc. Zakładając 

Rynek ICT: jest wzrost, 
szału nie ma
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choćby minimalne niedokładności przy 
szacowaniu przychodów w  przypad-
kach, gdy nie mamy twardych danych, 
można przyjąć, że wielkość rynku tele-
komunikacyjnego w roku 2018 praktycz-
nie się nie zmieniła.

Ponieważ przychody operatorów od kil-
ku lat utrzymują się na poziomie 42 mld zł, 
a z roku na rok zmienia się tylko cyfra po 
przecinku, należy uznać, że telekomuni-
kacja straciła potencjał wzrostu w obec-
nych warunkach. Próby podniesienia 
ARPU, czyli średniego przychodu z użyt-
kownika, dają… średni efekt. Stopień pene-
tracji rynku jest już tak wysoki, że trudno 
spodziewać się nowych strumieni przy-
chodu bez zmiany technologicznej. Jej 
obietnicą może być technologia 5G, której 
wdrożenie doprowadzi do rozwoju Inter-
netu rzeczy i umożliwi operatorom zapro-
ponowanie nowych usług, które wymagają 
dużej przepływności i minimalnych opóź-
nień (wirtualna rzeczywistość, autono-
miczne pojazdy czy gry).

HUAWEI SZTURMUJE PODIUM
W czołowej dziesiątce największych firm 
informatycznych doszło do dużej zmiany. 
Pierwsze dwa miejsca podium zajmują, 
tak jak przed rokiem, AB z przychoda-
mi 4,4 mld zł oraz Samsung, któremu do 
4 mld zabrakło ledwie 50 mln zł. Ale na 
trzecie z siódmego awansowało Huawei, 
które odnotowało dwukrotny wzrost 
sprzedaży, głównie dzięki ogromnym suk-
cesom na rynku telefonów komórkowych. 
Wszystko wskazuje na to, że takiego wyni-
ku chińskiej firmie nie uda się powtórzyć 
w 2019 r.: jeśli faktycznie zostanie odcięta 
od aplikacji Google’a, po ogromnych suk-
cesach mogą ją czekać ogromne kłopoty.

Dalsze trzy pozycje – w takiej samej 
kolejności jak przed rokiem –  zajmu-
ją ABC Data, Dell EMC oraz HP Inc. Na 
siódme miejsce trafiło Also, wyprzedzając 
Komputronika. Dziesiątkę zamyka Leno-
vo (przed rokiem szósta firma w zestawie-
niu) i Tech Data. 

W pierwszej dziesiątce pięć przedsię-
biorstw powiększyło przychody, a pięć 
odnotowało spadki. Łącznie 10 najwięk-
szych firm wygenerowało ponad 25 mld zł 
przychodu, czyli 38,7 proc. całego rynku. 
W czołowej dziesiątce są dystrybutorzy 

Przychody firm IT  
z poszczególnych sektorów

Pozy-
cja

Zmiana
Pozycja 

2017

Przychody  
z sektora  
w 2018 r.  
(w tys. zł)

Przychody  
z sektora  
w 2017 r. 

 (w tys. zł)

Dynamika 
2018/2017

Według branży klienta

1 Bankowość O 1 3 645 817 3 019 020 20,8%

2 Handel + 3 2 491 591 1 829 770 36,2%

3 Administracja publiczna - 2 2 300 652 2 264 911 1,6%

4 Przemysł i budownictwo O 4 1 701 122 1 573 230 8,1%

5 Firmy IT + 8 1 315 640 850 145 54,8%

6 Finanse i ubezpieczenia - 5 1 020 970 990 129 3,1%

7 Opieka zdrowotna O 7 612 725 483 633 26,7%

8 Energetyka + 6 580 134 585 705 -1,0%

9
Transport, spedycja, 
logistyka

O 9 452 112 538 637 -16,1%

10 Edukacja, nauka, badania O 10 277 839 311 296 -10,7%

11 Media + 12 254 001 218 277 16,4%

12 Utilities (bez energetyki) - 11 232 124 161 008 44,2%

13 Rolnictwo i przetwórstwo O 13 114 978 120 494 -4,6%

Według wielkości klienta

Duże firmy i korporacje 11 227 553 8 815 588 27,4%

MŚP 2 065 337 2 383 875 -13,4%

z polskim kapitałem, ale nie ma żadnej 
polskiej firmy wytwórczej. Producen-
tów IT o polskim rodowodzie znajdzie-
my dopiero w drugiej dziesiątce rankingu: 
Comarch (13. pozycja, 958 mln zł przycho-
du), Asseco Poland (893 mln zł) oraz Wilk 
Elektronik, dostarczający układy pamięci 
pod marką GoodRam (782 mln zł).

KLUB INFORMATYCZNYCH 
OLBRZYMÓW
Analiza całego rankingu największych 
firm informatycznych potwierdza obser-
wacje z poprzednich lat: o kondycji całej 
branży IT decyduje grupa 50 najmocniej-
szych przedsiębiorstw. Ich przychody to 
zwykle około 3/4 całego rynku (w 2018 r. 
48,2 mld zł, czyli 74,2 proc. rynku). Prze-
pustką do tego „klubu informatycznych 
olbrzymów” były przychody powyżej 
300 mln zł. Wszystkie firmy mniejsze od 

nich (w tym roku jest ich 319) generują 
„tylko” 16,8 mld zł przychodu. 

Wspomniana pięćdziesiątka prze-
sądza także o  tendencji całego rynku. 
W wartościach bezwzględnych urósł on 
z 60,7 mld zł do 65 mld, a więc o 4,3 mld zł. 
Z tego za 3,2 mld zł odpowiada właśnie 
największa pięćdziesiątka. 

Jednak sytuacja 50 gigantów jest du-
żo bardziej zróżnicowana niż kolejnych 
firm o  niższych przychodach. Wśród 
tych ostatnich spadek przychodów od-
notowało niespełna 25 proc. przedsię-
biorstw. W pierwszej pięćdziesiątce – aż 
21 z nich, czyli 42 proc. W kilku przy-
padkach były to spadki bardzo bolesne.  
Przychody LG Electronics Polska stop-
niały o 37 proc., a Asus Polska o 27 proc. 
(żadna z tych dwóch firm nie podała nam 
swoich danych, ich przychody zostały 
oszacowane przez IDC). 

Źródło: raport 
„Computerworld TOP 200”
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ŚCISK NA RYNKU SMARTFONÓW
Zarówno LG, jak i Asus mocno odczu-
ły przetasowania w segmencie komórek 
(Asus dodatkowo wycofał się ze sprze-
daży tabletów i odczuł słabszą koniunk-
turę na pecety). A na rynku smartfonów 
doszło do silnej koncentracji. Samsung 
i  Huawei kontrolują 2/3 sprzedaży 
w Polsce. Mają ogromne budżety mar-
ketingowe i oferują partnerom warunki 
finansowe, które mniejszym producen-
tom jest trudno przebić. 

Po uwzględnieniu Apple’a, Xiaomi 
i Motoroli okazuje się, że pięciu czoło-
wych graczy sprzedaje 87 proc. wszyst-
kich smartfonów w  Polsce. Margines, 
który w pierwszym kwartale br. wynosił 
13 proc., stale się zmniejsza. LG z pewno-
ścią potrafi wyprodukować dobre telefo-
ny, ale gorzej radzi sobie z ich sprzedażą: 
do problemu z  przestrzenią rynkową 
dochodzą jeszcze opóźnienia premier 
względem konkurencji i  wysokie ce-
ny w porównaniu z innymi produktami. 
Szansą dla Asusa i LG mogą być w tym ro-
ku amerykańskie sankcje wobec Huawei, 
zwłaszcza zapowiadana utrata dostępu 
do aplikacji Google’a, ale na to samo mo-
że liczyć nowy gracz na polskim rynku 
– Oppo.

CO GRYZIE DYSTRYBUTORÓW
Trzeci pod względem skali spadek wśród 
firm z pierwszej pięćdziesiątki ( jego wy-
sokość oszacowaliśmy na 22 proc.) do-
tyczył dystrybutora Nelro Data. Spółka 
wpadła w potężne tarapaty w wyniku 
prowadzenia ryzykownej działalności 
brokerskiej. Śledztwo prowadzone przez 
warszawską prokuraturę ujawniło pod 
koniec 2018 r. fikcyjny obrót w poprzed-
nich latach skutkujący wyłudzeniami 
VAT. Straty Skarbu Państwa i  innych 
podmiotów oszacowano na co najmniej 
70 mln zł. Do aresztu trafił prezes Nel-
ro i dwóch członków zarządu, a do firmy 
wszedł syndyk. Już wiadomo, że Nelro 
się nie podniesie: w marcu br. postępo-
wanie restrukturyzacyjne na wniosek za-
rządcy zostało umorzone.

W pierwszej pięćdziesiątce poza Nelro 
Data znalazło się jeszcze 15 innych dys-
trybutorów, z których dziewięciu odno-
towało spadek przychodów. Wśród nich 

szczególne miejsce zajmuje znajdujący 
się na 11. pozycji listy największych firm 
IT Action (w 2018 r. 1,16 mld zł przychodu, 
spadek o 3 proc.). Spółka, która w 2015 r. 
osiągnęła 4,25  mld przychodu, była 
w „Computerworld TOP200 2016” naj-
większą firmą w rankingu. W kolejnych 
dwóch latach zanotowała jednak drama-
tyczne spadki przychodów (w 2017 r. o po-
łowę, czyli gigantyczną sumę 1,2 mld zł), 
popadła w ogromne zadłużenie, a skar-
bówka zarzuciła jej szereg nieprawidło-
wości w  rozliczaniu VAT –  część tych 
zarzutów oddalił sąd. Wydaje się, że te-
raz Action staje na nogi: uzgodnił z wie-
rzycielami warunki spłaty długów, kończy 
okres sanacji, a 3-proc. spadek przycho-
dów w 2018 r. należy potraktować jako 
niezłą prognozę na przyszłość. Spółka nie 
może raczej liczyć na powrót do rynko-
wej dominacji, ale ustabilizowanie w ko-
lejnych latach przychodów w przedziale 
1–1,5 mld zł wydaje się być w jej zasięgu.

TRANSAKCJA, KTÓRA ZMIENI 
UKŁAD SIŁ
Zostać numerem jeden na polskim rynku 
dystrybucji to cel, do jakiego konsekwent-
nie dąży wywodzący się ze Szwajcarii 
holding Also. Teraz jest bardzo blisko re-
alizacji swojego planu, choć wszedł na 

polski rynek dystrybucji dopiero w 2015 r., 
przejmując spółkę PC Factory. W ubie-
głym roku pojawiły się spekulacje, że  
Also szykuje się do kolejnej akwizycji, na 
znacznie większą skalę. Potwierdzenie 
nastąpiło w grudniu: dystrybutor zawarł 
umowę w sprawie zakupu ABC Daty. Po-
nieważ Also prowadzi interesy w 18 kra-
jach, a ABC Data jest obecna poza Polską 
na Litwie, Słowacji, w Czechach, na Wę-
grzech i w Rumunii, konieczna była zgo-
da wielu regulatorów, w  tym Komisji 
Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, 
że powstałe w wyniku fuzji przedsiębior-
stwo będzie nie tylko największym dys-
trybutorem, ale także największą firmą 
informatyczną w  Polsce. Taką pozycję 
zapowiadają przynajmniej wyniki z ro-
ku 2018. 

Największy podmiot w rankingu, AB, 
miał 4,44  mld  zł przychodu, z  kolei 
ABC Data – na pozycji czwartej zesta-
wienia – 2,96 mld. Siódme Also wypra-
cowało 1,75 mld. A zatem Also i ABC Data 
łącznie miały większy przychód niż AB: 
razem 4,7 mld zł. Przy okazji warto przy-
pomnieć, że ABC Data jest właścicielem 
dwóch innych spółek, które razem z nią 
są przedmiotem umowy z Also: stabilnie 
rosnącego iSource’a – dystrybutora sprzę-
tu Apple’a (850 mln zł przychodu, 17. naj-
większa firma IT), oraz S4E, dystrybutora 

Efekt skali
Do rankingu „Computerworld TOP200” trafiają podmioty, których roczne przychody 

ze sprzedaży IT wynoszą co najmniej 1 mln zł. W tegorocznym zestawieniu jest ich 

369 (przed rokiem 387). Z kolei dalej, w bardziej szczegółowych zestawieniach najwięk-

szych dostawców w różnych kategoriach prezentowane są firmy, których przychody 

w danym przekroju były wyższe niż 100 tys. zł.

Choć liczba przedsiębiorstw, które kwalifikują się do rankingu największych firm IT, a więc 

z przychodami powyżej miliona złotych, już kilka lat temu przekroczyła 300, nadal utrzymy-

wany jest tytuł „TOP200” – nie tylko z uwagi na tradycję: 200 największych podmiotów to 

część, która przychodowo reprezentuje niemal cały rynek. Do nich należy 97 proc. przycho-

du wszystkich 369 firm z rankingu. Pozostałe 3 proc. kwotowo oznacza niecałe 2 mld zł. 

A więc 169 przedsiębiorstw z dalszej części rankingu generuje niespełna połowę przychodu, 

jaki osiąga największa firma w zestawieniu – AB z wynikiem przekraczającym 4,4 mld zł.

Tych mniejszych podmiotów nie można lekceważyć. Po pierwsze wiele z nich wcale nie jest 

małych – kilka ma imponujące przychody rzędu 30 mln zł. Po drugie w tej grupie prawie 

nie ma firm, które żyją z przepychania pudeł ze sprzętem. To właśnie mniejsze przedsiębior-

stwa tworzą ogromną wartość dodaną w oparciu o swoje kompetencje: budują złożone 

systemy, tworzą oprogramowanie, świadczą usługi. Wreszcie – w tej grupie powstają 

innowacje, które przyczynią się do wejścia informatyki na wyższą orbitę za kilka lat.



CRN nr 7/2019 25

ARTYKUŁ POCHODZI  

Z NAJNOWSZEGO  

RAPORTU  

„COMPUTERWORLD 

TOP200” 

z wartością dodaną wyspecjalizowanego 
przede wszystkich w sieciach (214 mln zł, 
62. miejsce). Jak widzi ich przyszłość Also, 
na razie trudno przewidywać (choć S4E 
ze względu na specyficzny profil trudno 
byłoby włączyć w  strukturę wielkiego 
dystrybutora), ale to kolejny miliard zło-
tych z okładem do skonsolidowania na po-
ziomie grupy.

Połączenie Also i ABC Daty może mieć 
poważniejsze konsekwencje niż roszady 
w rankingach. Całej operacji będą uważ-
nie przyglądać się najwięksi producenci, 
którzy mają podpisane umowy dystrybu-
cyjne z Also bądź z ABC Datą. Na przy-
kład HP Inc. jest związane z Also, a Dell 
EMC z ABC Datą. Teraz obie firmy, w ja-
kimś zakresie konkurujące ze sobą, tra-
fiłyby do jednego dystrybutora, którego 
pozycja negocjacyjna wobec nich ule-
głaby wzmocnieniu. Jak na nowo ułożyć 
wzajemne relacje i nie popsuć sobie biz-
nesu? Odpowiedzi na to pytanie będzie 
szukać więcej firm niż tylko Dell EMC 
i HP Inc. 

GDZIE JEST KASA NA IT
Najbardziej chłonnym rynkiem dla do-
stawców rozwiązań IT czwarty rok z rzę-
du pozostaje bankowość. Banki z każdym 
rokiem zwiększają swoje wydatki na IT. 
W 2018 r. firmy informatyczne dostarczy-
ły klientom z tego sektora rozwiązania za 
3,65 mld zł, o przeszło 20 proc. więcej niż 
rok wcześniej. 

Administracja publiczna, która w 2015 r. 
oddała bankowości pierwszeństwo w za-
potrzebowaniu na IT, teraz została w tyle 
także za branżą handlu. Wprawdzie ad-
ministracja po dwóch bardzo chudych 
latach (spadek zakupów IT o  25  proc. 
w 2015 r. i o 10 proc. w 2017 r.) zwięk-
szyła wydatki informatyczne o 1,6 proc., 
ale w żaden sposób nie może się równać 
z sektorem handlu, do którego dostawcy 
IT zwiększyli sprzedaż o 36 proc. W efek-
cie do handlu trafiły rozwiązania za su-
mę prawie 2,5 mld zł, a do administracji za 
2,3 mld, a więc o 200 mln zł mniej. 

Solidny wzrost sprzedaży odnotowa-
li dostawcy rozwiązań informatycznych 
w sektorze ochrony zdrowia – o ponad 
27 proc., oraz w sektorze użyteczności 
(utilities) – o 44 proc. Ale najbardziej wy-

datki na informatykę zwiększa sama bran-
ża informatyczna: sprzedaż firm IT do 
innych firm IT urosła niemal aż o 55 proc. 

Niewielkie spadki sprzedaży dostaw-
cy IT odnotowali w  przypadku ener- 
getyki (-1 proc.) i rolnictwa wraz z prze-
twórstwem żywności (-4,6 proc.), większe 
natomiast w przypadku sektorów trans-
portu i logistyki (-16,1 proc.) oraz edukacji 
i nauki (-10,7 proc.).

Podobnie jak w  poprzednich latach 
duże firmy i korporacje okazały się więk-
szym rynkiem zbytu dla IT niż firmy ma-
łe i średnie. W dodatku sprzedaż IT do 
dużych przedsiębiorstw zwiększyła się 
o 27,4 proc., a do MŚP spadła o 13,4 proc. 
W efekcie korporacje były ponad pięć razy 
większym rynkiem dla IT niż MŚP.

CO PRZYNIESIE TEN ROK
W 2019 r. tempo rozwoju polskiej gospo-
darki maleje. Komisja Europejska w lu-
tym br. przewidywała, że tegoroczny 
wzrost PKB zmniejszy się do 3,5 proc. Jed-
nak w maju podwyższyła prognozowaną 
wartość do 4,2 proc. Z takim wynikiem 
Polska byłaby drugą po Malcie najszyb-
ciej rozwijającą się gospodarką w Unii. 

Z tym że 2019 jest rokiem wyborczym, 
przez co wzrosną wydatki – już od wrze-
śnia program 500+ obejmie także rodziny 
z jednym dzieckiem. Sejm przyjął ustawę 
o 13. emeryturze. Kolejne obietnice PIS  

– zerowy podatek PIT dla osób do 26. ro-
ku życia i obniżka podstawowej stawki PIT  
z 18 do 17 proc. – czekają na wprowadzenie.

Kluczową kwestią będzie sfinansowa-
nie tych wydatków. Wpływy z VAT-u, któ-
re zapewniały pokrycie wcześniejszych 
programów socjalnych, w I kwartale prze-
stały rosnąć. W  czarnym scenariuszu 
rząd może sięgnąć po zyski spółek Skar-
bu Państwa, co mogłoby spowolnić tempo 
inwestycji. To na pewno niekorzystnie od-
biłoby się na sytuacji branży IT.

Uczestnicy naszego badania, którzy 
odpowiedzieli na pytania o koniunkturę 
w 2019 r. (w tej części ankiety dostaliśmy 
wskazania od ponad 190 firm), spodzie-
wają się poprawy sytuacji. W porównaniu 
z wynikami z poprzedniego roku dotyczą-
cymi oceny sytuacji całej branży przybyło 
optymistów (z 55 do 66 proc.), ubyło pe-
symistów (z 9 do 3 proc.) i tych, którzy nie 
liczą na żadną zmianę (z 36 do 31 proc.). 

Podobnie jak w poprzednich latach an-
kietowani nadal lepiej oceniają perspek-
tywy swojej firmy niż całej branży, ale 
trend w przepływie głosów może stano-
wić ostrzeżenie. Choć optymistów, spo-
dziewających się wzrostu zamówień dla 
swoich firm, jest ciągle najwięcej, to ich 
odsetek zmniejszył się z 79 do 75 proc. 
Za to z 18 do 24 proc. wzrósł udział tych, 
którzy przewidują, że ich firmy w 2020 r. 
będą mieć tyle samo zamówień, co wcze-
śniej, czyli faktycznie wejdą w fazę sta-
gnacji. Pocieszeniem niech będzie spadek 
liczby pesymistów z 4 do 1 proc. 

Waga ciężka coraz cięższa
Na setnym miejscu wśród największych przedsiębiorstw informatycznych w Polsce znalazło 

się Dimension Data. Jego przychody przekroczyły 108 mln zł. Pięć lat temu w wydaniu 

„Computerworld TOP200” z 2014 r. takie przychody gwarantowałyby nie setną, ale 70. pozycję. 

Pierwszą setkę zamykała wtedy firma ATM. Żeby uplasować się na tym miejscu, wystarczyły jej 

przychody w wysokości 58 mln. Dziś, żeby znaleźć się na setnej pozycji, trzeba było niemal po-

dwoić ten wynik. Przychody w wysokości 58 mln w tej edycji dawałyby dopiero 153 miejsce.

Spadek przychodów  
o 5,3 proc. 
zanotował rynek 
integracji.
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WOJNA HANDLOWA MIĘDZY USA I CHINAMI (SKOŃCZONA LUB PRZERWANA) 
UŚWIADOMIŁA ŚWIATU, ŻE W PRZYPADKU DŁUGOFALOWEGO KONFLIKTU 
W DUŻO LEPSZEJ POZYCJI BYŁYBY CHINY, KTÓRE – W PRZECIWIEŃSTWIE DO 
USA – STAĆ NA AUTONOMIĘ.

Kiedy zdarza mi się jechać autem, a na kontrolce paliwa zapala się czerwona lamp-
ka, od wielu lat przeważnie napełniam bak na tej samej stacji. Gdy robiłem to kilka 
dni temu, zauważyłem jej pracownika, który stał przed wejściem przy czymś, co przy-
pominało bankomat. Okazało się, że nie jest to bankomat, ale urządzenie za pomocą 
którego można zapłacić za benzynę, trochę na wzór bezobsługowej kasy w supermar-
kecie. Wspomniany pracownik pokazał mi, jak to zrobić, i niespełna pół minuty później 
oczarowany funkcjonalnością kasy wracałem do auta. Bardzo przydatna nowość, po-
myślałem, a potem zapytałem, od kiedy ta maszyna stoi w drzwiach sklepu. „Od pięciu 
lat” – odparł pracownik. Chyba nie udało mi się ukryć zaskoczenia, bo dodał jeszcze: 
„No właśnie. Dlatego tu stoję”.

Gdy obserwujemy aktualną sytuację w Chinach, w kontekście relacji z USA, nie-
co inaczej niż zwykle docierają do nas informacje na temat produktów i rozwiązań, 
które już są dostępne lub niebawem będą w Państwie Środka. Dla porządku podsu-
mujmy, jak wyglądają stosunki między mocarstwami. Prezydent USA powiedział, że 
za jego kadencji Chiny nie będą największą gospodarką świata i nałożył wysokie cła 
na produkty z Kraju Środka, ale to nie wszystko. Najpierw w maju gruchnęła wia-
domość, że Huawei, oskarżony o szpiegostwo, przestanie mieć dostęp do systemu 
Android. Następnie okazało się, że brytyjski ARM również wstrzymuje współpracę 
z chińskim gigantem. Jednocześnie Intel przestał dostarczać procesory do produk-
tów Huawei. W związku z tym wstrzymana została produkcja serwerów i kompute-
rów producenta, ale niewątpliwie największe problemy czekały Huawei w związku 
z odcięciem go od software’u i hardware’u do smartfonów.

Opisana sytuacja sprowokowała media i  świat biznesu do prognozowań, czy  
konflikt między mocarstwami potrwa dłużej, a jeśli tak, to jakie będzie miał kon-
sekwencje dla wszystkich. Nie ma bowiem cienia wątpliwości, że skutki swoistej 
wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami będą dotyczyły całego 
świata. Przede wszystkim stanęlibyśmy przed perspektywą zastopowania rozwoju 
sprzętu mobilnego oraz komputerowego, a może nawet jego regresu. Kilka tygodni 
temu rozmawiałem na ten temat z ekspertami i – co ciekawe – opinie były bardzo 
spolaryzowane. 

Posłuchajmy Tadeusza Kurka z NTT System: „Wojna w każdym znaczeniu tego sło-
wa, w tym przypadku handlowym czy gospodarczym, ma uzasadnienie tylko wtedy, 
gdy ktoś może na tym zarobić. A ponieważ każdy jest zainteresowany zarabianiem, 

Wojna celna:  
nie stało się nic?

Na kłopotach
Huawei
skorzystał

Dell.
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Chiński 
rząd  

przeznaczył  
47 mld dol.  

na inwestycje  
w krajowy  
przemysł 

półprzewod-
nikowy.

a nie traceniem, jak jest właśnie w tym przypadku, pytanie, czy mamy spodziewać 
się wojny między USA i Chinami, to raczej dobry pomysł na sensacyjną powieść”.

A teraz oddajmy głos Pawłowi Śmigielskiemu z Kingston Technology: „Prezydent 
Trump jest kompletnie nieprzewidywalny i przez swoje działania może naruszyć rów-
nowagę na światowym rynku. Takie działania jak te wobec Huawei będą miały miejsce 
coraz częściej i dynamika zmian na rynku będzie przybierać na sile”.

Jak wiemy, na początku lipca Donald Trump nieoczekiwanie zniósł sankcje wobec Hu-
awei i sytuacja prawdopodobnie wróci do stanu poprzedniego, zanim jeszcze zdążyła się 
naprawdę pogorszyć. Zatem w sprawach handlowych niemal nie stało się nic (poza chwi-
lowymi przestojami w dostawach serwerów, na czym z kolei zyskał Dell). Jak widać, rację 
mieli ci, którzy jak prezes NTT System wieszczyli rychłe zakończenie konfliktu. Jednak tak 
jak kilka miesięcy temu nikt nie spodziewał się radykalnych sankcji względem Huawei, tak 
nikt nie oczekiwał, że zostaną zniesione, jeszcze zanim realnie zaczęły obowiązywać. W ten 
sposób przejawia się nieprzewidywalność Trumpa, o czym z kolei mówił szef Kingstona.

Tak czy inaczej, wygląda na to, że jesteśmy świadkami początku całkiem nowego po-
rządku świata, o czym świadczą omawiane wyżej wydarzenia. W tym kontekście speku-
luje się, czy Chiny odcięte od zachodnich rozwiązań, patentów, sprzętu poradziłyby sobie, 
a jeśli tak, to w jaki sposób. A jednocześnie dowiadujemy się, że w Państwie Środka pra-
cuje się nad systemem operacyjnym do sprzętu mobilnego, który jest o 40 proc. szybszy 
od Androida. Pada oczywiste pytanie, jak można dopiero pracować nad czymś, o czym już 
wiadomo, że jest szybsze o ponad jedną trzecią. Następnie czytamy informację prasową 
o nowym procesorze „Made in China”, który jest dostępny od czerwca i pod względem 
wydajności porównywalny z jednym z popularniejszych modeli Intela z serii i5.

Takich newsów pojawia się coraz więcej. Ale czy rzeczywiście powinny nas zaska-
kiwać? Okazuje się, że są tak samo nowe, jak wspomniana kasa bezobsługowa na stacji 
benzynowej. Tak jak potrzebny był pracownik stacji, by kasę zauważyć, tak potrzeba 
było konfliktu Chin z USA, żebyśmy dostrzegli to, co na Dalekim Wschodzie dzieje się 
od dawna. Skoro system operacyjny do smartfonów jest właśnie testowany, to znaczy, 
że prace nad nim są prowadzone od lat. Wspomniany procesor, o nazwie Zhaoxin KX-
-U6880, to następca zeszłorocznego modelu U 6000. Chińczycy rozpoczęli prace nad 
procesorami, które mogą być alternatywą dla jednostek intelowskich, już w 2006 r., 
czyli w roku premiery architektury iCore!

Na początku ub.r. Xi’an UniIC Semiconductors rozpoczęło sprzedaż kości SO-DIM 
i modułów pamięci DDR4. Zaznaczmy, że producent ten, razem z Yangtze Memory 
Technologies Corporation, zainwestował 100 mld dol. w rozwój i produkcję kości. Po-
nadto tylko w bieżącym roku chiński rząd utworzył fundusz dysponujący 47 mld dol. 
z przeznaczeniem na inwestycje we własny przemysł półprzewodnikowy. W tym kon-
tekście informacja „chińskie uczelnie techniczne opuszcza co rok 4 mln inżynierów” 
brzmi już naprawdę poważnie. Do tego koniecznie trzeba dodać, że największe złoża 
metali ziem rzadkich – niezbędnych przy produkcji sprzętu elektronicznego – wystę-
pują głównie… no właśnie, sami już to wiecie, a jeśli nie, to się domyślcie. 
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Zarządzanie licencjami oprogramowania irytuje wielu przedsiębiorców. Niestety, 
producenci software’u robią niewiele, aby uprościć zawiłe zasady.

WOJCIECH URBANEK
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ckWedług Deloitte w ubiegłym 
roku niespełna 30 proc. firm 
w Polsce przestrzegało wa-

runków korzystania z oprogramowania. 
Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy sy-
tuacja, jeśli uległa poprawie, to zapewne 

w niewielkim stopniu. Niemniej, według 
analityków, sygnały z rynku wskazują, że 
mimo wszystko coraz więcej firm stara się 
podchodzić proaktywnie do zarządzania 
oprogramowaniem. Niektóre zatrudniają 
osoby odpowiedzialne za politykę licen-

cyjną, inne korzystają z usług wykwalifi-
kowanych doradców.

Jednak, pomimo wyraźnych postę-
pów, nielegalne oprogramowanie sta-
nowi w Polsce nadal poważny problem. 
Business Software Alliance wycenia war-

SAM w licencyjnym labiryncie
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tość pirackich programów używanych 
nad Wisłą na 415 mln dol. Według tej or-
ganizacji nawet 46 proc. rodzimych firm 
nie przestrzega zasad licencjonowania 
software’u, podczas gdy średnia świato-
wa wynosi 37 proc., unijna zaś – 29 proc. 
To znacząca różnica, tym bardziej że 
musiało upłynąć aż piętnaście lat, żeby 
niechlubny wskaźnik zmalał w Polsce 
o 12 proc. 

– Piractwo na poziomie niemal 50 proc. 
dużo mówi o naszym podejściu do prawa 
i własności. Jak z takimi partnerami pod-
pisywać umowy handlowe, skoro wiemy, że 
używają nielegalnego oprogramowania? 

– retorycznie pyta Bogdan Lontkowski, 
dyrektor regionalny w Ivanti.

Nie ulega wątpliwości, że spora gru-
pa firm świadomie nie płaci za software, 
wychodząc z założenia, że kontrolerzy 
nie zapukają do ich drzwi. Wskazuje się 
jednak także na inne powody korzystania 
z nielegalnych programów.

– Z  naszych kilkuletnich obserwacji 
wynika, że większość nadużyć licencji to 
efekt braku świadomości warunków obo-
wiązujących umów – przyznaje Mariusz 
Ustyjańczuk, Partner, Software Asset Ma-
nagement w Deloitte. 

Część przedsiębiorców ma mgliste 
 pojęcie na temat skomplikowanych i nie-
ustannie zmieniających się zasad licen- 
cjonowania, jak również istnienia narzę-
dzi SAM (Software Asset Management), 
które pomagają rozwikłać wiele licencyj-
nych zagadek. Co gorsza, sami dostaw-
cy systemów informatycznych niewiele 
robią, aby uprościć zasady współpracy 
z użytkownikami.

– Producenci oprogramowania potrafią 
skomplikować nawet najprostsze rozwią-
zania i odnoszę wrażenie, że wcale nie za-
leży im na tym, aby wszystko było jasne 
i proste – przyznaje Bogdan Lontkowski. 

SAM NA FALI WZNOSZĄCEJ
Polskie firmy potrzebowały sporo czasu, 
aby zacząć poważnie traktować wdrażanie 
systemów antywirusowych czy rozwiązań 
do backupu. W dużym stopniu przyczyniły 
się do tego liczne i nagłaśniane przez media 
cyberataki. Jednocześnie trudno dostrzec 
korelację między rozwiązaniami SAM, 
które m.in. identyfikują luki w zabezpie-

czeniach, a atakami WannaCry czy Petya. 
Warto też podkreślić, że w ostatnich latach 
dużo rzadziej, niż miało to miejsce cho-
ciażby w latach 90., dyskutuje się o pirac-
twie komputerowym. Co prawda, dostawcy 
oprogramowania oraz BSA przeprowa-
dzają różnego rodzaju akcje potępiające 
ten proceder, aczkolwiek ich skuteczność 
jest daleka od oczekiwań organizatorów. 
Świadczą o tym nie tylko wysokie wskaź-
niki wykorzystania nielegalnego software’u 
w Polsce, ale również stosunkowo niewielki 
popyt na produkty SAM.

– Widzimy wzrost zainteresowania 
klientów tymi rozwiązaniami, jednakże  
nie jest ono adekwatne do skali wystę-
pujących problemów. Rodzime firmy nie 
rozumieją zagadnień związanych z licen- 
cjonowaniem, poza tym brakuje specjali-
stów zaznajomionych z tą tematyką. Przy-
kładowo w zachodnioeuropejskim banku 
zatrudniającym 15 tys. pracowników aż  
15 osób pracuje w dziale zarządzania so-
ftware’em. W polskim banku o podobnej 
skali zatrudnienia to samo zadanie realizuje 
dwójka ludzi – tłumaczy Roman Stachnio, 
Sales Manager Poland and CEE w Certero.

Według wyliczeń Deloitte wydatki 
związane z oprogramowaniem stanowią 
20–40 proc. budżetu IT. Dlatego duże 

Zdaniem integratora

Bartłomiej Cholewa, Business Development Manager, Advatech
Obserwujemy zwiększone zainteresowanie oprogramowaniem SAM wśród na- 

szych klientów, aczkolwiek nie jest to znaczący trend. Stymulatorami tego segmentu 

rynku są audyty zlecane przez producentów, niepewność związana z Javą, a także 

wysokie koszty oprogramowania. Co ważne, sami producenci rozwiązań SAM są 

coraz bardziej aktywni w Polsce. Jednakże uważamy, że wciąż jest to bardzo 

niedoceniany i niezgłębiony temat. Inwestycje w SAM są w wielu przedsiębiorstwach 

spychane na dalszy plan. Sądzimy, że wynika to z niezrozumienia tej problematyki 

przez decydentów, ale także deficytu ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie 

oprogramowaniem i licencjami.

W latach 2018–2023 
globalny rynek SAM 
będzie rósł w tempie  
14 proc. rocznie.



CRN nr 7/201930

przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę in-
westycji w SAM. Tak przynajmniej dzie-
je się w najbardziej rozwiniętych krajach 
Starego Kontynentu czy Stanach Zjed-
noczonych. Analitycy z Market Research 
Future prognozują, że w latach 2018–2023 
globalny rynek SAM będzie rósł w tempie 
14 proc. rocznie, by na koniec 2023 r. osią-

GRZEGORZ FILAROWSKI  Kwestie zarządzania licencjami, ale i bezpieczeństwa są ważne dla 

każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości. Małe firmy często nie zdają sobie sprawy, że 

mogą skorzystać z wiedzy ekspertów, ponosząc niewielkie lub praktycznie zerowe koszty. Jedno-

cześnie wielu przedsiębiorców nie ma świadomości, że korzysta z nielegalnego oprogramowania. 

Zajęci sprawami bieżącymi nie pamiętają o tym, by przeprowadzić inwentaryzację posiadanych 

licencji. Może zdarzyć się również tak, że przyjmują, iż raz zainstalowane oprogramowanie nie po-

trzebuje corocznego przeglądu. Dlatego też wielu pracowników może korzystać z przedawnione-

go oprogramowania, bez odpowiednich kluczy licencyjnych lub wręcz przeciwnie – pracodawca 

płaci za programy wykorzystywane w niewielkim stopniu lub wcale. 

ROMAN STACHNIO Największe problemy związane z nielegalnym oprogramowaniem występują 

najczęściej w centrach danych. Komputery PC lub smartfony zazwyczaj posiadają licencje, ponie-

waż sama tematyka licencjonowania PC i telefonów jest łatwiejsza. Jeżeli dodatkowo wiąże się to 

z umową wolumenową z producentem oprogramowania, to braki licencyjne są najczęściej niewiel-

kie i wynikają z niedopatrzenia. W razie audytu nie wiąże się to z dużymi kosztami. W przypadku 

serwerowni natomiast brak licencji na klastrze lub nawet na wieloprocesorowym serwerze może 

mieć poważne konsekwencje finansowe.

BOGDAN LONTKOWSKI Liczba audytów rośnie, w związku z czym duzi klienci przygotowują się  

na najgorsze. Przy czym producenci oprogramowania często sami wpędzają swoich klientów w „nie-

legalność”. Zdarza się, że mają problem z zaproponowaniem jasnych zasad licencjonowania swoim 

klientom. Oprogramowanie SAM ma więc tym drugim pomóc obronić się w razie audytu. W rezul-

tacie obserwujemy wzrost zainteresowania i sprzedaży tego typu rozwiązań. Z kolei małe firmy ko-

rzystają z nielegalnego oprogramowania, ponieważ czują się bezkarne. Kto bowiem przyjdzie do 

malutkiego przedsiębiorstwa i sprawdzi, co pan Kowalski zainstalował na swoich komputerach?

DARIUSZ KACZMARCZYK Firmy nie korzystają z nielegalnego oprogramowania z premedytacją. 

Jednak często używają go nieświadomie – nie posiadając przedłużonej licencji. Wynika to w więk-

szości przypadków z braku kontroli nad czasem trwania umów licencyjnych oraz przenoszenia 

oprogramowania – wbrew zapisom licencyjnym – na inne urządzenia. Kolejnym powodem jest brak 

narzędzi i dobrych praktyk zarządzania oprogramowaniem. Największym straszakiem na użytkow-

ników nielegalnego oprogramowania są zapisy prawne, np. art. 299 k.k. (działanie tu opisane skutku-

je pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 6 lat) bądź art. 116 (ustawa o ochronie praw autorskich 

i prawach pokrewnych), oraz kary finansowe nakładane przez producentów oprogramowania.

MATEUSZ MAJEWSKI Według naszych obserwacji temat poszanowania własności intelektualnej 

jest coraz bardziej istotny. Kwestie ochrony własności intelektualnej nabierają znaczenia szczególnie 

w gospodarkach, gdzie rozwój oparty jest na Intellectual Property. Podobny trend obserwuje  

się w Polsce. Wielu z naszych klientów to małe przedsiębiorstwa, zarówno w naszym kraju, jak  

i w Europie. Decyzje o inwestycji w ten obszar w małych firmach nie są podyktowane strachem, oba-

wą przed audytem, a wręcz przeciwnie. Przedsiębiorcy dzięki SAM chcą mieć lepszą kontrolę nad 

oprogramowaniem, optymalizować wydatki, monitorować rozwiązania chmurowe i analizować dane.

Grzegorz 
Filarowski, CEO 
LOG System

Bogdan 
Lontkowski, 
dyrektor 
regionalny na 
Polskę, Czechy, 
Słowację i kraje 
bałtyckie, Ivanti

Mateusz Majewski, 
Country Manager 
and Regional 
Director for South 
and East Europe, 
Snow Software

Roman Stachnio, 
Sales Manager 

Poland and CEE, 
Certero

Dariusz 
Kaczmarczyk, 

Business 
Development 

Manager Matrix42, 
Veracomp

Zdaniem specjalisty

gnąć wartość 2,45 mld dol. Kluczowym 
czynnikiem napędzającym sprzedaż tej 
grupy produktów ma być zwiększające 
się zapotrzebowanie na narzędzia służące 
do zarządzania cyklem życia aktywów IT.  
Dynamiczne zmiany zachodzące w świe-
cie nowych technologii powodują, że 
przedsiębiorstwa i  instytucje nie radzą 

sobie z zarządzeniem zasobami informa-
tycznymi i ich zabezpieczaniem. Szcze-
gólnego znaczenia nabierają przy tym 
kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.  
Z badań przeprowadzonych przez IDC 
wynika bowiem, że aż 33 proc. nielicen-
cjonowanego oprogramowania jest zain-
fekowane malware’em. 
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PRZEKONAĆ MŚP
Market Research Future uważa, że naj-
większą barierą hamującą sprzedaż SAM 
jest brak świadomości na temat tego typu 
rozwiązań wśród małych i średnich przed-
siębiorstw. Niechęć MŚP do ich wdraża-
nia jest szczególnie widoczna w Polsce. 
Oczywiście firmy z kilkoma stanowiska-
mi komputerowymi nie potrzebują za-
awansowanych narzędzi do kontroli, ale 
tego samego nie można powiedzieć o kil-
kudziesięcioosobowych podmiotach go-
spodarczych, a takich u nas nie brakuje. 
Tymczasem dostawcy SAM próbujący do-
trzeć do tej grupy klientów natrafiają na 
rozmaite przeszkody – jedną z nich jest 
niewiedza.

Osoby zajmujące się licencjonowaniem 
oprogramowania na ogół zgadzają się, że 
największym straszakiem dla firm nieprze-
strzegających prawa własności są audyty 
zlecane przez producentów software’u. 
W  kręgu zainteresowań tych ostatnich 
znajdują się jednak przede wszystkim du-
że przedsiębiorstwa oraz instytucje. 

– Audyt oprogramowania jest dla produ-
centa kosztem, który musi ponieść. Audy-
tor otrzymuje wynagrodzenie niezależnie 
od rezultatów swojej pracy. Wobec tego 
producenci starają się maksymalizować 
swoje zyski, co wiąże się z tym, że praw-
dopodobieństwo przeprowadzenia kontro-
li w małej firmie jest dużo mniejsze aniżeli 
w korporacji – wyjaśnia Bartłomiej Cho-
lewa, Business Development Manager 
w Advatechu. 

Warto dodać, że audyt oprogramowa-
nia trwa około siedmiu miesięcy i pochła-
nia niemal 200 godzin pracy działu IT. Nie 
bez przyczyny duże przedsiębiorstwa i in-
stytucje, które miały choć raz do czynie-
nia z taką operacją, starają się poważnie 
podchodzić do polityki licencyjnej, a tym 
samym stanowią główną klientelę do-
stawców SAM. Jednak rynek tego typu 
odbiorców jest ograniczony i trzeba szu-
kać nabywców wśród MŚP. A skoro w ich 
przypadku największy straszak nie działa, 
trzeba sięgnąć po inne argumenty.

– Widzimy, że firmy zaczynają patrzeć 
na SAM przez pryzmat oszczędności. To 
obszar zarządzania informatyką, który 
jest w stanie sam się sfinansować wskutek 
optymalizacji wydatków. Przedsiębior-
stwa coraz częściej zauważają również 

tę „marchewkę” i nie skupiają się tylko na  
„kiju” – mówi Mariusz Ustyjańczuk.

Przy czym nie jest to błahy problem. 
Z  danych Deloitte wynika, że prawie 
60 proc. użytkowników płaci za wsparcie 
dla oprogramowania, z którego nie korzy-
sta, natomiast 22 proc. wykupionych licen-
cji dotyczy software’u, który… w ogóle nie 
doczekał się wdrożenia.

ZA POMOCĄ CHMURY
Szacuje się, że przeciętna firma korzysta 
z ok. 500 aplikacji. Jakby tego było ma-
ło, przedsiębiorstwa działają w różnych 
środowiskach – lokalnych, chmurze czy 
maszyn wirtualnych –  a  także używają 
rozmaitych urządzeń: komputerów sta-
cjonarnych, laptopów, smartfonów oraz 
serwerów. Poza tym pracownicy IT skarżą 
się, że nierzadko pozostałe działy instalu-
ją oprogramowanie bez ich zgody i wiedzy. 
Nie ulega więc wątpliwości, że inwentary-
zacja software’u w najbliższych latach bę-
dzie się wiązać z mnóstwem wyzwań. 

Niektórzy uważają, że dużym uła-
twieniem dla osób odpowiedzialnych 
za zarządzanie oprogramowaniem bę-
dzie dalsza popularyzacja modelu SaaS. 
W tym przypadku sytuacja wydaje się 
klarowna – jeśli klient nie zapłaci abo-
namentu, zostanie odcięty od usługi. 
Wbrew pozorom nie jest to takie proste. 

– SaaS wymaga nadzoru. Jeśli firma nie 
zadba o profile osób mających dostęp do apli-
kacji chmurowych, może dojść do wycieku 

danych, co oznacza poważne konsekwencje. 
Chmura publiczna i subskrypcja sprawia-
ją, że narzędzia SAM ewoluują – tłumaczy 
Grzegorz Filarowski, CEO LOG System.

Niewykluczone, że hybrydowe syste-
my zwiększą popyt na SAM. Zwłaszcza że 
możliwości tych produktów nie ograni-
czają się wyłącznie do sprawdzania waż-
ności licencji. Oprogramowanie dostarcza 
informacje o posiadanych zasobach IT, 
zapewnia optymalizację kosztów oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa. 

Pozytywnym akcentem jest wzrost za-
interesowania oprogramowaniem SAM 
wśród rodzimych integratorów. Jeszcze 
do niedawna producenci narzekali, że 
trudno im znaleźć solidnych partnerów 
do sprzedaży tego typu rozwiązań. Ale 
polepszenie sytuacji nie zmienia faktu, 
że relacje pomiędzy producentami a in-
tegratorami nie są modelowe i dochodzi 
do pewnych rozbieżności.

– Integratorzy chcieliby zarabiać na 
wdrażaniu i utrzymywaniu oprogramowa-
nia SAM. Problem polega na tym, że pro-
ducenci często chcą zachować dla siebie 
obszar usług niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania systemów– mówi Bogdan 
Lontkowski. 

Należy mieć nadzieję, że wraz z rozwo-
jem tego segmentu rynku współpraca po-
między vendorami a  ich partnerami 
będzie się zacieśniać. Tym bardziej że 
stawka jest duża – klienci globalnie wyda-
ją co roku na oprogramowanie ponad 
320 mld dol.                                                              

REKLAMA
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SAM jeszcze bardziej inteligentny

Już osiem lat temu Marc An-
dreessen stwierdził, że 
oprogramowanie „zjada” 

tradycyjny świat biznesu. Je-
go przepowiednia się sprawdziła 
– software stał się wszechobecny 
i często decyduje nawet o zmianie 
modelu działania w całych bran-
żach (czego najbardziej oczywi-
stym przykładem są takie koncerny 
jak Uber bądź Airbnb). Jednocze-
śnie przedsiębiorstwa mają coraz 
większe trudności z zarządzaniem 
i odpowiednim zabezpieczaniem 
oprogramowania. Przedsiębiorcy 
rzadko są świadomi, że powinni przepro-
wadzać audyty oprogramowania równie 
często jak zasobów sprzętowych. 

Są firmy, które wypracowały wła-
sne metody na przeprowadzanie audytu 
oprogramowania. Jednak podejście do za-
rządzania licencjami w zakresie tzw. SAM 
Baseline, gdzie porównujemy kupione i za-
instalowane oprogramowanie, obecnie jest 
niewystarczające. Rozumienie Software 
Assets Management w ujęciu obecnie pa-
nujących trendów technologicznych nie 
jest już tak oczywiste.

Jednak wcale niełatwo o  ekspertów, 
którzy potrafiliby analizować dane po-
chodzące z audytów. Sytuację dodatkowo 
komplikuje zróżnicowanie środowiska in-
formatycznego. Aplikacje są instalowane 
na komputerach, smartfonach lub table-
tach, funkcjonują w środowisku lokalnym, 
zwirtualizowanym również w chmurze. 
Dla integratorów IT to jednak nie problem, 
ale szansa. 

LICENCJONOWANIE SAAS: 
DOBRA ZMIANA
Zacznijmy od tego, że największym seg-
mentem na rynku chmury publicznej już 
od kilku lat pozostaje SaaS. Analitycy sza-
cują, że w bieżącym roku globalne przy-

Przedsiębiorcy wykazują rosnące zainteresowanie systemami SAM. 
To rozwiązania, które nie tylko wskazują na braki licencji, 

ale również umożliwiają optymalizację zakupów software’u i ochronę danych.

chody ze sprzedaży aplikacji chmurowych 
wyniosą 85,1 mld dol. Wiele osób uważa, 
że wraz z ekspansją modelu SaaS systemy 
SAM stracą na znaczeniu. Jednak zdaniem 
specjalistów to błędne myślenie. 

– Aktualnie znaczna część oprogramo-
wania w firmach nie jest instalowana na 
komputerach, czy serwerach. Mowa o sys-
temach SaaS-owych, np. rozwiązaniach 
Atlassiana: JIRA, Confluence, a  także  
ASANA, czy systemach mailingowych ta-
kich jak Get-Response,MailChimp. Jest 
to przestrzeń, o której wiele firm zapomi-
na i nie bierze jej pod uwagę podczas prze-
prowadzania audytu oprogramowania. 
A  przecież ten obszar również generuje 
koszty związane z  obsługą informatycz-
ną tych systemów. Ponadto gromadzą one 
duże ilości informacji. Dlatego narzędzia 
SAM nadal są potrzebne. Co więcej, muszą 
być bardziej inteligentne i dostosowane do 
obecnie panujących trendów w  dziedzi-
nie oprogramowania –  mówi Grzegorz  
Filarowski, CEO LOG Systems. 

Godna uwagi jest także zmiana poli-
tyki dostawców oprogramowania, któ-
rzy stawiają na doradztwo w  zakresie  
wykorzystania licencji. Dlatego LOG Sys-
tems zachęca do rozmów z producenta-
mi, którzy chętniej prowadzą konsultacje 

w zakresie optymalnego wykorzy-
stania licencji, niż straszą karami. 

Rosnącym popytem na świato-
wym rynku cieszą się rozwiązania 
oferowane w modelu abonamen-
towym, dlatego też producenci 
ograniczają dostawy oprogramo-
wania z wersji pudełkowej.

SAM  
I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Gdy rozważa się stosowanie opro-
gramowania SAM, należy wziąć 
pod uwagę nie tylko kwestie roz-
liczania zakupionych i zainstalo-

wanych licencji. To narzędzie jest coraz 
częściej utożsamiane z ochroną danych, 
do czego w dużym stopniu przyczyniła się 
ustawa RODO. 

– Kluczowy wpływ na zainteresowanie 
wdrożeniami SAM mają kwestie związane 
z cyberbezpieczeństwem. Nielegalne opro-
gramowanie to często brak wsparcia pro-
ducenta, a tym samym brak odpowiedniej 
ochrony przetwarzanych danych. Uważam, 
że jest to czynnik, który występuje znacznie 
częściej niż np. kary ze strony producentów. 
Firmy każdego dnia tracą dane lub są na-
rażone na ataki, stąd świadomość w tym 
obszarze jest większa. Można zadać sobie 
pytanie, czy w Polsce istnieje jeszcze firma, 
która używałaby świadomie nielegalnego 
programu antywirusowego, bez wsparcia 
producenta? Raczej nie – mówi Grzegorz 
Filarowski. 

LOG Systems jest producentem rozwią-
zania, które łączy możliwości SAM oraz 
ochronę i  przetwarzanie danych zgod-
nie z RODO. Firma nieustannie rozwija  
system, tak aby nadążać za najważniejszy-
mi trendami na rynku IT. Producent mocno 
stawia na współpracę z integratorami. Pla-
nuje budowanie centrów kompetencyjnych 
a także wyraża chęć zwiększenia liczby 
partnerów o wysokich kwalifikacjach.
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Producenci oprogramowania coraz intensywniej weryfikują poprawność korzystania 
przez klientów z wykupionych licencji. Według Gartnera ponad 2/3 firm może 

spodziewać się przynajmniej jednego audytu rocznie. Dlatego warto się do niego 
przygotować, a nieocenioną pomoc w tej operacji zapewnią użytkownikom integratorzy.

Informacja o planie przeprowadzenia 
kontroli w firmie najczęściej skłania 
do prób samodzielnego oszacowania, 

czy oprogramowanie wykorzystywane 
jest zgodnie z zapisami umów licencyj-
nych. To zadanie jednak nie należy do 
najprostszych. Trzeba postępować meto-
dycznie, według ustalonego planu. Specja-
liści Ivanti, producenta oprogramowania 
m.in. do zarządzania licencjami, zdecydo-
wali się więc podzielić swoimi rekomen-
dacjami w tym zakresie. W uwzględnieniu 
ich sugestii mogą pomóc integratorzy – ta-
ka formuła współpracy z użytkownikiem 
zapewni większą skuteczność niż samo-
dzielne działania klienta, z uwagi na do-
świadczenie partnerów Ivanti oraz brak 
emocjonalnego zaangażowania.

1.  Plan przeprowadzenia audytu
Zaraz po otrzymaniu wiadomości o pla-
nowanym audycie należy o  tym poin-
formować odpowiednie osoby, przede 
wszystkim odpowiadające za zarządzanie 
zasobami IT (ITAM/SAM), dział prawny 
oraz CIO. Nie można dopuścić do sytuacji, 
że informacja ta zostanie zignorowana.

2.  Zaangażowanie działu prawnego
Jeżeli w firmie funkcjonuje dział prawny, 
niezwłocznie trzeba poinformować jego 
pracowników o tym, że ich zaangażowanie 
w procedurę kontrolną (działania komuni-
kacyjne, negocjacje, współpraca z działem 
IT) wkrótce może być konieczne. 

3.  Obowiązkowe spotkanie 
      dla zainteresowanych stron
Wszystkie osoby zaangażowane w proces 
audytu powinny spotkać się, aby omówić 
aktualną sytuację, ocenić ryzyko wystą-
pienia problemów i precyzyjnie podzielić 
między siebie obowiązki. Koniecznie na-
leży wyznaczyć osoby do kontaktu w po-
szczególnych działach.

4.  Nowa umowa o zachowaniu 
      poufności
We współpracy z działem prawnym po-
winna być wynegocjowana umowa o za-
chowaniu poufności (NDA) pomiędzy 
klientem i producentem oprogramowania. 
Przede wszystkim powinna zawierać klau-
zulę, że wyniki kontroli pozostaną poufne.

5.  Negocjacja warunków audytu
Warunki zapowiedzianego audytu można 
negocjować. Należy precyzyjnie określić, 
jakie informacje i odnośnie do których 
aplikacji będą gromadzone przez produ-
centa (nie każdy jego produkt musi być 
poddany tej procedurze).

6.  Zebranie odpowiednich danych
Informacje wymagane do przeprowadze-
nia audytu trzeba zebrać w postaci rapor-
tu; niektórzy producenci oprogramowania 
dostarczają jego szablon. Warto pamiętać, 
aby podawać tylko wymagane informacje 
– ani więcej, ani mniej (firmy, które dzielą 
się zbyt dużą ilością informacji, często póź-
niej tego żałują). Z raportem powinny za-
poznać się wszystkie osoby zaangażowane 
w proces audytu.

7.  Wysyłka raportu
Opracowany raport powinien być wysła-
ny producentowi oprogramowania przed 
upłynięciem ustalonego terminu. 

8.  Negocjacje wyników
Po otrzymaniu od producenta oprogramo-
wania raportu z wnioskami poaudytowymi 
należy przedyskutować je z działem praw-
nym i ustalić dalsze działania, gdyż w tym 
przypadku także istnieje możliwość nego-
cjacji. Analiza powinna dotyczyć głównie 
kwestii finansowych (szczególnie w przy-
padku żądania poniesienia dodatkowych 
opłat, uiszczenia grzywny) lub konieczno-
ści renegocjacji umów licencyjnych. Przy 

tej okazji można również negocjować do-
datkowe rabaty za ilość użytkowanego 
oprogramowania lub próbować obniżyć 
wysokość opłat za wsparcie.

9.  Analiza działań
Po przeprowadzonym audycie koniecz-
nie trzeba przeanalizować jego przebieg. 
Które działania przebiegły bez problemu, 
a które nie? Jakie koszty poniosła firma 
w związku z audytem? Czy udało się coś 
zaoszczędzić? Jakie taktyki negocjacyjne 
zostały podjęte i czy zadziałały?

10.  Przygotowania do kolejnego 
audytu

Zebrane wnioski warto wykorzystać do 
przygotowania planu na wypadek kolej-
nego audytu (tego samego lub innych pro-
ducentów). Prawdopodobieństwo, że się 
przydadzą, jest dość duże – ponad połowa 
firm twierdzi, że zostały poddane kontroli 
więcej niż jeden raz.

Przygotuj klienta na audyt

License Optimizer
Ivanti ma w ofercie narzędzie License  

Optimizer (SAM) umożliwiające zarządza-

nie posiadanymi przez firmę licencjami i spo-

sobem ich wykorzystania. Zapewnia ono 

komplet informacji o tym, jakie aplikacje rze-

czywiście są zainstalowane (inwentaryza-

cja), a następnie przeprowadza analizę, która 

pozwala na optymalizację efektywności po-

lityki licencyjnej. Podczas weryfikacji stopnia, 

w jakim pracownicy używają danych aplika-

cji, możliwe jest też sprawdzenie, czy sposób 

korzystania z licencji jest zgodny z obowią-

zującymi przedsiębiorstwo przepisami i we-

wnętrznymi regulacjami.

Dystrybutorem rozwiązań Ivanti jest Alstor 

SDS (www.alstorsds.pl).
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Czy twoi klienci wiedzą, kto, gdzie i kiedy podłącza się do ich sieci? Z jakich urządzeń 
korzysta? Czy potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki zakres dostępu 

powinien zostać przypisany każdemu urządzeniu podłączonemu do sieci LAN lub Wi-Fi?

FortiNAC: pełna kontrola  
nad klientami sieci

W odpowiedzi na tak zadane py-
tania pomagają systemy kon-
troli dostępu do sieci (NAC). 

Ich zadaniem jest rozwiązanie głównych 
problemów w zapewnianiu dostępu do sie-
ci urządzeniom końcowym, takich jak brak 
kontroli czy brak automatyzacji.

Jak więc zbudować kompleksowy sys-
tem kontroli dostępu do sieci lokalnej? Hi-
storycznie wykorzystywano zazwyczaj 
standard 802.1X służący do uwierzytel-
niania użytkowników i urządzeń mających 
nawiązać połączenie z siecią. Sam w sobie 
nie jest to jednak kompleksowy mecha-
nizm, ponieważ ma wiele ograniczeń, nie 
zapewnia też wystarczającej widoczności 
urządzeń ani ich ochrony. Systemy kontro-
li dostępu do sieci (NAC) oferują natomiast 
funkcje bezpieczeństwa, których brakuje 
w standardzie 802.1X. Nie tylko bowiem 
uwierzytelniają urządzenie, ale także ska-
nują je pod kątem zagrożeń i sprawdzają, 
czy nie narusza zasad bezpieczeństwa, za-
nim zostanie podłączone do sieci. System 
FortiNAC realizuje trzy poniższe zadania, 
kluczowe dla kompleksowego systemu 
kontroli dostępu do sieci LAN oraz Wi-Fi.

WIDOCZNOŚĆ 
FortiNAC dostarcza odpowiedzi na trzy 
kluczowe pytania dotyczące urządzeń 
końcowych: kto, gdzie i kiedy podłącza 
się do sieci?

Dzięki głębokiej integracji z infrastruktu-
rą dostępową FortiNAC otrzymuje od niej 
informacje o każdym adresie MAC podłą-
czonym do dowolnego portu przełącznika 
lub rozgłaszanego SSID sieci bezprzewo-
dowej. Dodatkowo FortiNAC wykorzystuje 
kilkanaście metod skanowania i profilowa-
nia urządzeń końcowych, umożliwiających 
określenie, z jakim urządzeniem końco-

wym mamy do czynienia. Dzięki temu po-
wstaje baza informacji o tym, gdzie znajduje 
się konkretne urządzenie końcowe oraz kto 
aktualnie z niego korzysta. I to bez znacze-
nia, czy jest to laptop korporacyjny, sprzęt 
mobilny w sieci gościnnej, czy też element 
Internetu rzeczy.

KONTROLA
FortiNAC zapewnia mechanizmy mikro-
segmentacji, pomocne w kontroli dostępu 
do sieci dla urządzeń końcowych. Bazu-
jąc na kilkunastu metodach profilowania 
sprzętu, FortiNAC określa, do jakiego seg-
mentu sieci powinien zostać przyznany do-
stęp danemu urządzeniu, np. na podstawie 
wyniku aktywnego skanowania NMAP, 
opcji DHCP, z jakich on korzysta, otwar-
tych portów TCP/UDP. Każde urządzenie 
spełniające wymogi jednej z metod profi-
lowania otrzyma dostęp do konkretnego 
segmentu sieci. Sprzęt, w przypadku któ-
rego profilowanie nie wskaże konkretnego 
zasobu sieci, znajdie się w segmencie izo-
lowanym, zakończonym stroną powitalną. 
W tym segmencie możliwa będzie ręczna 
rejestracja urządzenia końcowego czy też 
uzyskanie dostępu gościnnego.

Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu opro-
gramowania FortiNAC Agent, możliwe jest 
skanowanie urządzeń końcowych pod ką-

tem ich zgodności z polityką firmy. Tym 
samym FortiNAC zapewnia mechanizmy 
zarządzania oprogramowaniem na urzą-
dzeniach korporacyjnych. Oprogramo-
wanie agenckie dostarcza odpowiedzi na 
kluczowe pytania dotyczące stanu stacji 
roboczej: jaki system operacyjny jest za-
instalowany, czy ma wymagane popraw-
ki, czy uruchomione jest oprogramowanie 
antywirusowe oraz konkretny proces, czy 
istnieje specyficzny wpis w rejestrze sys-
temowym i wiele innych. Tego rodzaju 
test można wykonać podczas podłącza-
nia urządzenia do sieci, a także w trakcie 
jego pracy w wybranych okresach. Jeżeli 
jakakolwiek odpowiedź będzie negatyw-
na, urządzenie zostanie przekierowane do 
wydzielonego segmentu sieci, a użytkow-
nik zostanie poinformowany o niezgod-
ności z regułami bezpieczeństwa firmy. 
Segment izolowany umożliwia kontakt  
z działem IT lub samodzielną aktualizację 
urządzenia końcowego.

AUTOMATYZACJA
Dzięki integracji z systemami bezpieczeń-
stwa FortiNAC może rekonfigurować przy-
dzielony urządzeniu końcowemu segment 
w sieci na podstawie zdarzeń zarejestro-
wanych np. w systemie Next Generation 
Firewall lub SIEM. Umożliwia to automa-
tyzację procesów reagowania na pojawiają-
ce się zagrożenia wewnątrz sieci.

System kontroli dostępu zbudowany  
w oparciu o rozwiązanie FortiNAC zapew-
nia zidentyfikowanie wszystkich urzą-
dzeń końcowych podłączonych do sieci, 
przydzielenie im dostępu do konkretnego 
segmentu sieci, a także ciągłe sprawdzanie 
ich stanu, aby zagwarantować komplek-
sową realizację polityki bezpieczeństwa  
w każdej firmie.

FortiNAC – elastyczne metody integracji  
z infrastrukturą sieciową.

ADVERTORIAL
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ZASTANAWIAM SIĘ, CZY PLATFORMA Z GRAMI MOŻE MIEĆ ŚWIATOPOGLĄD  
BĄDŹ CZY SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY MOŻE BYĆ LEWICOWY. A MOŻE ZA  
SIECIĄ 5G STOI IDEA POLITYCZNA?

W ostatnich tygodniach do rangi topowych publicystycznych tematów urosły nie-
związane z technologiami przypadki dotyczące środowisk LGBT. Najpierw Trybu-
nał Konstytucyjny ocenił, że – w uproszczeniu – drukarz z Łodzi, który odmówił 
wykonania plakatu dla organizacji działającej na rzecz gejów i lesbijek, nie powinien 
zostać za to ukarany. Potem IKEA zwolniła pracownika oprotestowującego wewnątrz- 
korporacyjną instrukcję w sprawie empatycznego traktowania osób LGBT. Mężczy-
zna skrytykował zalecenie IKEI, używając przy tym cytatu ze Starego Testamentu ze 
wskazówką, że ludzi nieheteroseksualnych należy karać śmiercią.

Podobne spory pojawiają się także w dziedzinie technologicznej. Platforma Steam 
wprowadziła tag LGBTQ+, o co poprosił jeden z autorów gier. Oznaczenie ma gru-
pować tytuły podejmujące tematykę mniejszości seksualnych. Ten w sumie kosme-
tyczny ruch też wywołał sporo nieprzychylnych komentarzy. Internauci pisali, że 
to niepotrzebne uleganie „poprawności”, lub ironizowali, że teraz będą wiedzieli, 
czego unikać na Steamie.

Co ciekawe, podobną – w większości krytyczną – reakcję wywołał też news o progra-
mie uruchomionym na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven. Uczelnia ma w ka-
drze naukowej tylko niespełna 30 proc. kobiet, a wśród uczonych z profesurą – 15 proc. 
To mniej niż unijna średnia. Dlatego rektor zainicjował rekrutację, która przewidu-
je, że mężczyźni praktycznie w ogóle nie będą przyjmowani do pracy, aby zmienić 
bardzo niekorzystne dla kobiet proporcje. Robert-Jan Smits przyznał, że to świado-
ma „dyskryminacja” mężczyzn. Internauci-mężczyźni w komentarzach zauważyli:  
„jakie larum by się podniosło, gdyby analogicznie ktoś postanowił nie przyjmować 
do pracy kobiet”.

Tym, co zwraca moją uwagę we wszystkich przywołanych zajściach, jest wysoka, 
często chorobliwa temperatura komentarzy. Jakbyśmy rozmawiali o krytycznie waż-
nych kwestiach, o bezpośrednio dotyczących nas fundamentach, w sprawie których 
– ani kroku wstecz. Właściwie zbyt ostre stanowiska można wytknąć wszystkim stro-
nom. Rozpatrując tylko jeden przykład, nie rozumiem postawy ani pracownika IKEI, 
ani samej firmy. W zasadzie w każdej z tych sytuacji (w przypadku drukarza z Łodzi, 
Steama, holenderskiego uniwersytetu i afery z udziałem koncernu meblarskiego) wy-
starczyłaby – nie wiem, czy mała, czy duża – zwykła empatia. Otwartość na drugiego 
człowieka, potraktowanie go jak dobrego znajomego, a nie anonima. Uznanie, że nie 
powinienem mówić innym, jak mają żyć i w co wierzyć.

Może nie podobać mi się LGBT, Biblia albo idea równouprawnienia, ale mogę te zja-
wiska uszanować jako ważne dla innych. A mówiąc krótko, mam wrażenie, że to konflik-
ty w rzeczywistości o nic, bo sprowadzają ważne wartości – takie jak wiara, szacunek 
dla odmienności, troska o słabszych – do roli internetowego cepa.

Damian Kwiek
szef informacji i komunikacji

portalu CHIP

Wartości  
w roli  

internetowego 
cepa.
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Zasilanie 
awaryjne

Stabilny wzrost gospodarczy w Polsce 

sprzyja producentom UPS-ów. Najważniejsi 

gracze na rynku odnotowują rosnący popyt 

zarówno na produkty przeznaczone 

dla klientów korporacyjnych, jak i rozwiązania 

dla małych firm oraz gospodarstw domowych.

Zasilacze awaryjne są nieodzownym 

elementem wyposażenia nowo powstających 

biur, magazynów oraz centrów logistycznych. 

Znajdują też zastosowanie w mieszkaniach, gdzie 

podtrzymują zasilanie kamer internetowych, routerów 

czy automatyki domowej. 
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38    UPS-y dla biznesu
  Popyt na systemy zasilania  
  gwarantowanego niezmiennie 
  rośnie wraz z rozwojem infrastruktury

46    Klienta trzeba 
uświadamiać 
Rozmowa z Grzegorzem Piekartem, 
senior project managerem w E-TEC 
Power Management

48    Mały UPS  
wraca do gry 
Handlowcy próbujący dotrzeć  
z ofertą zasilaczy awaryjnych  
do właścicieli gospodarstw 
domowych i firm SOHO  
mają dużo większe pole manewru 
aniżeli w czasach, kiedy  
w mieszkaniach brylowały desktopy 
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łe przestoje lub w ogóle zatrzymanie 
produkcji. W skrajnych przypadkach 
awarii może ulec nawet fragment linii 
technologicznej. Dlatego w nowych fa-
brykach i innych inwestycjach przemy-
słowych z góry planuje się zastosowanie 
zasilaczy awaryjnych. Perspektywiczny 
wydaje się też sektor publiczny.

– Administracja i pozyskiwane przez 
nią fundusze unijne niewątpliwie mo-
gą przyczynić się do wzrostu sprzeda-
ży UPS-ów w  ramach realizowanych 
przez instytucje projektów rozwoju in-
frastruktury IT i  telekomunikacyjnej 
– uważa Urszula Fijałkowska, Senior 
Partner Account Manager PL & Baltics 
w Vertiv Poland.

Inaczej niż w  biznesie, w  sekto-
rze publicznym wciąż wykorzystuje 
się dużo komputerów stacjonarnych. 
Dlatego w  przeciwieństwie do firm 
– najczęściej używających laptopów 
z  własnym zasilaniem bateryjnym 
– w placówkach administracji i innych 
instytucjach państwowych potrzeba 
również małych UPS-ów, które chro-
nią desktopy. Administracja publiczna 
jest też specyficzna z tego powodu, 

Wśród zadowolonych znaj-
duje się Schneider Elec-
tric, który twierdzi, że 

w  różnych sektorach gospodarki 
w  ostatnim roku sprzedaż UPS-ów 
zwiększyła się o ok. 10 proc. Producent 
zwraca jednak uwagę, że trudno uzy-
skać wiarygodne dane odnośnie do ca-
łego polskiego rynku, ponieważ nie ma 
instytucji, która dokładnie analizowa-
łaby ten właśnie jego segment. Według 
Vertiva na wzrost sprzedaży urządzeń 
jedno- i trójfazowych wpływ ma rozwi-
jająca się gospodarka, inwestycje w in-
frastrukturę Micro DC oraz inwestycje 
zagranicznych firm w Polsce. Nieza-
leżnie od cyfr trudno nie zauważyć, że 
w ostatnim czasie rodzimy rynek zasi-
lania gwarantowanego stał się bardziej 
urozmaicony, i pod względem produk-
towym, i technologicznym. 

Jednocześnie rośnie świadomość za-
potrzebowania na ciągłe, niezawodne 
zasilanie, i to zarówno w kontekście 
nowych inwestycji, jak też moderniza-
cji tych już istniejących. Co oczywiste, 
popyt na UPS-y w różnych sektorach 
gospodarki zależy od koniunktury. 

Obecnie w Polsce dużo się buduje, po-
wstają nowe biura, centra logistyczne, 
magazyny – inwestorzy są potencjal-
nymi nowymi klientami. Potrzebu-
ją zasilania gwarantowanego m.in. do 
podtrzymania systemów budynko-
wych, w tym ochrony fizycznej. Stałym 
odbiorcą urządzeń do zasilania gwa-
rantowanego są też placówki ochrony 
zdrowia, zabezpieczające oświetlenie 
i sprzęt medyczny.

– Zakup specjalistycznej aparatu-
ry, takiej jak angiografy czy tomografy, 
wymaga zapewnienia ciągłego i nieza-
wodnego zasilania. Urządzenia te muszą 
bowiem działać nieprzerwanie, nawet 
gdy dochodzi do chwilowego zaniku prą-
du – mówi Cezary Gutowski, kierow-
nik wsparcia sprzedaży w Schneider 
Electric. 

Przedsiębiorcy analizują ryzyko 
związane z przerwą w pracy linii pro-
dukcyjnych, dlatego coraz częściej de-
cydują się na zastosowanie zasilania 
gwarantowanego. Zakłady przemysło-
we, w których UPS-y nie były od razu 
uwzględnione w projektach, są nara-
żone na straty w produkcji, długotrwa-

O ile konsument w swoich decyzjach może być nieprzewidywalny, 
o tyle klient biznesowy w przemyślany sposób planuje swoje zakupy. 

Dlatego ten segment rynku jest bardziej stabilny i – jak deklarują dostawcy 
– niezmiennie wykazuje wzrost.

TOMASZ JANOŚ
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UPS-y dla biznesu 

Zasilanie awaryjne



Upał = przerwy w dostawie zasilania 
= awarie systemów = koszty
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Większa moc aktywna pozwala na podłą-
czenie większej liczby obciążeń w stosun-
ku do systemów o niższym współczynniku 
mocy i tym samym oszczędzić przestrzeń 
oraz koszty. 

Wyższa sprawność oznacza zoptymalizowa-
ne zarządzanie energią i mniejsze rozprosze-
nie ciepła, tym samym zapewniając oszczęd-
ność energii i kosztów. 

Wyjątkowa ochrona urządzeń z maksymalną 
sprawnością.

Przyjazny dla użytkownika interfejs umoż-
liwiający wgląd w stan zasilacza UPS i jego 
konfi gurację.

Automatyczne wykrywanie dodatkowych 
modułów akumulatorów zapewnia prawi-
dłową konfi gurację oraz działanie całego 
rozwiązania.

Bardziej kompaktowy zasilacz UPS, który 
wykorzystuje mniej przestrzeni i zostawia 
więcej miejsca w szafi e na pozostałe wypo-
sażenie do przetwarzania danych.

Większa zdolność do ochrony zasilania sieci 
przed zakłóceniami. Zdolność do rozbudo-
wy wraz ze wzrostem obciążenia lub pracy 
w trybie 2+1 w konfi guracji nadmiarowej z 
gwarancją maksymalnej dostępności dla ob-
ciążeń o znaczeniu krytycznym.

Ochrona infrastruktury o znaczeniu kry-
tycznym zarówno w aplikacjach sieci cen-
tralizowanych, jak i sieci typu edge: siecio-
we stacje robocze, serwery, serwerownie, 
duże sieciowe urządzenia peryferyjne, 
VoIP, PCs.

 (możliwość podłą-
czenia większej liczby obciążeń i urządzeń 
IT; przełączanie podczas pracy bez odłącza-
nia zasilania podpiętych urządzeń; moduły 
akumulatorów wymienialne podczas pracy; 
zdalna diagnostyka i monitoring;  praca w 
temperaturze otoczenia do 40°C bez obni-
żania parametrów znamionowych)

 (łatwy w odczycie, wrażliwy na 
grawitację kolorowy wyświetlacz grafi czny; 
intuicyjny interfejs użytkownika, lokalna 
konfi guracja i zarządzanie; możliwość zdal-
nego zarządzania i aktualizacji; obsługa na-
rzędzi do zarządzania zdalnego fi rmy Vertiv; 
automatyczne wykrywanie modułów aku-
mulatorów zewnętrznych)

 (tryb pracy Active ECO ze spraw-
nością do 98%; sprawność w trybie podwój-
nej konwersji online do 95%, certyfi kat 
Energy Star 2.0; programowalne gniazda 
z priorytetyzacją obciążeń i optymalizacją 
zużycia energii; możliwość pracy równo-
ległej lub nadmiarowej (10 kVA) zapewnia 
wyższy poziom elastyczności w przypadku 
wzrostu i przyszłej rozbudowy)

 (programowalne 
styki bezpotencjałowe; obsługa SNMP, WEB 
i czujników środowiskowych dzięki wydaj-
nej karcie RDU101)

Dostęp do programu motywacyjnego dla 
partnerów handlowych Vertiv Incentive Pro-
gram (VIP), w którym za zakup produktów 
Vertiv przyznawane są punkty bonusowe wy-
mienne na euro, na kartę kredytową Master-
Card. 1 punkt bonusowy = 1 euro. Bezpłatna 
rejestracja: www.vertiv-vip.com 

Senior Partner Account Manager 
Poland & Baltics, Vertiv Poland
Urszula.Fijalkowska@vertiv.com 
+ 48 661 406 904

AB, ABC Data, 
Alstor, Veracomp
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że nierzadko znajdziemy tam cały prze-
krój rozwiązań: obok UPS-a centralnego 
także zasilacz zabezpieczający serwerow-
nię oraz wspomniane małe urządzenie za-
silające pojedyncze komputery. 

– Wynika to stąd, że do istniejących 
rozwiązań po prostu dokładane są kolej-
ne. Zaprojektowanie zasilania od nowa 
wymagałoby całościowej przebudowy sie-
ci, wymiany infrastruktury, a na to nie ma 
pieniędzy – tłumaczy Dariusz Głowacki, 
Business Development Manager Poland 
w CyberPower Systems.

Sektorem, w którym także niezmiennie 
odnotowuje się popyt na małe zasilacze, 
jest retail. Służą one do zabezpieczania 
POS-ów. Ponieważ wciąż są otwierane 
nowe sklepy i rozrastają się sieci handlo-
we, sprzedaż UPS-ów o niewielkiej mo-
cy ma się w tym segmencie rynku dobrze.

TRZY FAZY: DOBRY BIZNES
Dostawcy twierdzą, że otrzymują szcze-
gólnie dużo zapytań o UPS-y trójfazowe. 
Rośnie też ich moc. Modułowe zasila-
cze do zamontowania w szafie rackowej 
sprawdzają się w serwerowniach, w któ-
rych klienci chcą wykorzystać wolne miej-
sce w stelażu, nie wstawiając urządzenia 
wolnostojącego. Z kolei trójfazowe zasi-
lacze wolnostojące – w przeciwieństwie 
do zasilaczy rackowych, chroniących 
najczęściej wyłącznie serwery i  pozo-
stałą infrastrukturę IT – są używane do 
jednoczesnego zabezpieczania także in-
nych urządzeń i systemów w chronionych 
obiektach.

Rośnie popularność rozwiązań modu-
łowych, bo tego typu sprzęt ma wiele za-
let (zob. ramka obok). Nie oznacza to, że 
nie pojawiają się zapytania o wolnosto-
jące zasilacze monoblokowe. Wciąż nie 
brakuje bowiem klientów, którzy chcą 
wstawić sobie właśnie taką jednostkę za-
silającą i obok postawić szafę z bateriami. 
Bez względu na rodzaj UPS-a świadomy 
klient będzie dążył do redundancji sys-
temu zasilania gwarantowanego, a bez 
wątpienia nadmiarowość łatwiej uzyskać 
przy użyciu rozwiązań modułowych.

W  przypadku zabezpieczania syste-
mów monitoringu wizyjnego i  innych 
systemów ochrony fizycznej nie potrze-
ba dużych mocy, ale często wymagany 

jest dłuższy czas podtrzymania. Infra-
struktura serwerowa może potrzebować 
zasilania bateryjnego, zwykle do kilkuna-
stu minut, żeby bezpiecznie pozamykać 
systemy ( jeśli zastosowano agregat – wy-
magane jest tyle czasu, ile trzeba na jego 
uruchomienie). W instalacjach ochrony 
fizycznej natomiast konieczne jest zapew-
nienie dłuższego podtrzymania, by obiekt 
był chroniony przez cały czas, aż do usu-
nięcia awarii.

Zasilanie gwarantowane stosuje się 
wraz z rozwiązaniami pamięci masowej, 
takimi jak system NAS. Dariusz Głowac-
ki twierdzi, że w mniejszych i średnich 
firmach tego typu urządzenie często 
jest podstawą systemu informatyczne-
go, zastępując klasyczny serwer. W takim 
ekonomicznym, bazującym na Linuxie 
środowisku UPS zabezpiecza więc głów-
ne zasoby informatyczne firmy.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ TO DZIŚ 
STANDARD
Wszyscy rozmówcy CRN Polska pod-
kreślają koncentrację producentów na 
oferowaniu rozwiązań dających realne 
oszczędności.

– Rosnąca presja związana z  koszta-
mi energii i coraz większa świadomość jej 
racjonalnego wykorzystywania, a tym sa-
mym wpływu na środowisko sprawia, że na 
rynku coraz częściej oferuje się urządzenia 
redukujące koszty zasilania – mówi Se-
bastian Warzecha, dyrektor handlowy 
w Everze.

Takich rozwiązań jest coraz więcej na 
rynku i ma to swoje konsekwencje. Oka-
zuje się, że chociaż energooszczędność 
jest niezmiennie ważnym kryterium wy-
boru zasilacza, to wobec postępu, jaki się 
w tej dziedzinie dokonał, w rozmowach 
z klientami wydaje się schodzić trochę na 
dalszy plan.

– Pamiętam, jak 10 lat temu do każdej 
oferty przygotowywało się wyliczenia, ja-
kie oszczędności udaje się uzyskać dzięki 
wysokiej sprawności zasilacza. Obecnie, 
gdy każdy producent chwali się warto-
ściami coraz bardziej zbliżającymi się do 
100 proc., posługiwanie się tym argumen-
tem nie ma już tak dużego znaczenia – mó-
wi Grzegorz Piekart, kierownik projektu 
w E-TEC Power Management.

Energooszczędność jest zapewniana 
na wiele sposobów: producenci starają się 
dostarczać rozwiązania o jak największej 
sprawności, umożliwiać kompensację 
mocy biernej, oferować tryb pracy, w któ-
rym zasilacz zużywa mniej prądu na po-
trzeby własne itp. Do trendu polegającego 
na oferowaniu jak największej efektyw-
ności zasilania dostosowują się wszyscy 
liczący się w branży dostawcy. O ile daw-
niej na rynku biznesowym dominowały 
rozwiązania o współczynniku mocy wyj-
ścia (power factor) na poziomie 0,7, o tyle 
dzisiaj dostarcza się takie, którym bardzo 
niewiele brakuje do 1, czy nawet – według 
zapewnień producentów – modele, które 
ową jedynkę osiągają.

Dostawcy coraz częściej udostępniają 
tryb „eco”, w którym sprawność urządze-
nia osiąga poziom aż 98–99 proc., a więc 
zużycie energii na potrzeby własne zasi-

Modularny, czyli 
przyszłościowy

Modularna konstrukcja zasilaczy zapew-

nia klientowi elastyczność. Jeśli w szyb-

kim czasie jego biznes się rozwinie 

i zajdzie potrzeba obsłużenia większej 

ilości zasobów informatycznych, dosto-

sowanie ochrony zasilania okaże się dość 

proste. Polegać będzie na dołożeniu ko-

lejnych modułów mocy, kompatybilnych 

z dotychczasowymi. Mniej skomplikowa-

ne staje się też zapewnianie redundancji 

systemu zasilania – najczęściej jeden do-

datkowy moduł stanowi zabezpieczenie 

przed awarią któregoś z pozostałych. Po-

nieważ awaria kilku modułów jest mniej 

prawdopodobna, taki układ (n+1) jest naj-

częściej wybieranym sposobem na nad-

miarowość. W dodatku, gdy moduł się 

zepsuje, dużo wygodniejsze staje się też 

serwisowanie UPS-a – do naprawy prze-

kazuje się tylko wadliwy moduł, a system 

nie jest wyłączony z eksploatacji.



laczy jest minimalne. Tego typu rozwiąza-
nie ma jednak ograniczenia – niezerowy 
czas przełączania na zasilanie bateryjne 
lub mniejszą ochronę przed zakłócenia-
mi z sieci. W związku z tym nie wszyscy 
klienci decydują się na jego uruchomie-
nie. Są jednak tacy, który robią to w prze-
myślany sposób, uzyskując konkretne 
oszczędności. Tak dzieje się po wdroże-
niach dużych UPS-ów, sprzedawanych 
do zasilania całych obiektów przemysło-
wych lub budynków.

– Tego rodzaju klienci potrafią liczyć 
pieniądze i wiedzą, że zastosowanie „eco-
mode” im się opłaci. Jeśli przykładowo 
obiekt biurowy funkcjonuje od godz. 8 do 17, 
to przełączenie w pozostałym czasie zasi-
lacza o mocy kilkuset kilowoltoamperów 
(kVA) i więcej na tryb energooszczędny 
przyniesie wymierne oszczędności – mó-
wi Mikołaj Olszewski, członek zarządu 
ROMI.

Wraz ze wzrostem świadomości klien-
tów ochrona zasilania w nowych budyn-
kach biurowych staje się standardem, 
o czym wcześniej nie było mowy.

– Spotykamy się z przypadkami budyn-
ków komercyjnych, projektowanych 10–20 
lat temu, w których nie były instalowane 
UPS-y. Oznacza to, że standard tych biur 
jest dużo niższy niż obecnie budowanych 
– zwraca uwagę Cezary Gutowski.

Jak tłumaczy przedstawiciel Schneider 
Electric, najemcy nowych biur często na-
wet nie wiedzą, że doszło do zaniku za-
silania z sieci, bo nie odczuwają skutków 
takiego przestoju. Natomiast w lokalach 
niewyposażonych w zasilanie gwaranto-
wane bardzo szybko się o tym dowiadują. 
Takie doświadczenia skutkują odpływem 
klientów z pozbawionych ochrony zasila-
nia budynków. 

ZARZĄDZANIE JUŻ NAWET 
Z CHMURY
Od lat kładzie się też nacisk na zwiększanie 
możliwości zarządzania UPS-ami. Ponie-
waż wirtualizacja jest dziś powszechnym 
sposobem na dostarczanie usług serwero-
wych, wzrosło znaczenie zabezpieczania 
maszyn wirtualnych przez systemy zasi-

lania gwarantowanego. Nie wystarcza już 
zamykanie fizycznych hostów, gdyż dla 
działających na nich usług nie będzie ono 
wiele różnić się od wyciągnięcia wtyczki 
z gniazdka. W rezultacie i tak dojdzie do 
utraty danych, przed czym mają chronić 
zasilacze awaryjne. Przywracanie systemu 
może być też skomplikowane, co będzie ge-
nerować jeszcze większe koszty. Dlatego 
producenci zwracają uwagę na zdolność 
swojego oprogramowania do kończenia  
pracy nie tylko fizycznych maszyn, ale rów-
nież tych wirtualnych.

W razie awarii zasilania w zwirtualizo-
wanym centrum przetwarzania danych, 
technicy muszą wyłączyć nie tylko fizycz-
ne serwery, ale także działające na nich 
serwery wirtualne. Dodatkowo muszą 
oni wykonać wiele zadań w tym procesie 
w określonej kolejności, często pracując 
pod dużą presją czasu. Na przykład mu-
szą wyłączać maszyny wirtualne przed 
fizycznymi, a  urządzenia podstawowe 
–  takie jak kontrolery domen i  współ-
dzielone macierze pamięci – po serwe-
rach, które od nich zależą.
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Dlatego eksperci z  Eatona zwraca-
ją uwagę, że w przypadku zarządzania 
energią w  środowiskach wirtualnych 
istotna jest możliwość integracji zasila-
cza UPS z istniejącymi platformami wir-
tualizacji. VMware, Microsoft, Citrix 
i inni dostawcy oprogramowania do wir-
tualizacji serwerów umożliwiają „mi-
grację na żywo”, żeby dokonać transferu 
maszyn wirtualnych z jednego serwera 
hosta do drugiego w celu zrównoważenia 
obciążenia lub w przypadku konserwacji 
albo awarii. Żaden z tych systemów nie 
zawiera jednak funkcji do reagowania na 
przerwy w dostawie prądu. 

Podobnie jak w  przypadku modular-
ności zasilaczy, oprogramowanie do za-
rządzania również powinno zapewniać 
elastyczność. W obu obszarach rozumia-
ną jako zdolność do zaspokajania przy-
szłych potrzeb, zarówno pod względem 
funkcjonalności, jak i dalszego rozwoju 
rozwiązania. 

– Jeśli oprogramowanie nie będzie 
w stanie obsłużyć systemu w nowych oko-
licznościach, może to doprowadzić nawet 

do konieczności wymiany sprzętu – mówi 
Dariusz Głowacki.

Dlatego klient, który dziś ma małe wy-
magania i zwraca uwagę głównie na cenę 
(a  tak dzieje się często w sektorze pu-
blicznym), może stracić podwójnie. Gdy 
potrzeby szybko się zwiększą, a zasilania 
nie będzie można do tej zmiany dostoso-
wać, trzeba będzie kupić nowe UPS-y.

W zarządzaniu zasilaniem ważną rolę 
pełnią inteligentne listwy PDU. Mogą one 
np. umożliwiać monitorowanie zużycia 
energii w rozbiciu na pojedyncze gniaz-
da. Będzie to mieć znaczenie dla usługo-
dawcy, u którego poszczególne serwery 
w szafie są dzierżawione przez różnych 
klientów i trzeba ich jakoś rozliczyć za 
prąd. Bez szczegółowego monitoringu 
będzie to robione jedynie uznaniowo.

Nowym trendem jest monitorowanie 
zasilania gwarantowanego za pośrednic-
twem chmury. W dużym uproszczeniu: 
UPS łączy się z chmurą, a użytkownik za 
pomocą np.  smartfonu instaluje oprogra-
mowanie w szybki i prosty sposób. Dzięki 
chmurze może monitorować stan urządze-
nia bez konieczności przygotowywania 
czy modyfikowania lokalnej sieci. Także 
w przypadku zarządzania dużymi syste-
mami możliwe staje się monitorowanie 
urządzeń bez względu na to, gdzie są one 
zainstalowane, w jakiej konfiguracji i z ja-
kich protokołów komunikacji korzystają. 

NIE TYLKO ZASILANIE
Infrastrukturze IT nie tylko trzeba 
w efektywny i bezpieczny sposób dostar-
czyć energię, ale jeszcze skutecznie i moż-
liwie tanio ją schłodzić. Trudno uciec od 
poruszonego tematu, zwłaszcza o tej po-
rze roku. To właśnie 12 czerwca 2019 r. 
padł rekord zapotrzebowania na moc, 
sięgającego aż 24 096 MW, który był wy-
nikiem fali tropikalnych upałów nad 

Zdaniem specjalisty

DARIUSZ GŁOWACKI  Zauważam większe zainteresowanie rozwiązaniami trójfazowymi. 

Potencjał w tym segmencie jest spory, a sprzedaż bardziej stabilna od konsumenckich 

zasilaczy małej mocy, bo mniej podatna na sezonowe fluktuacje. Centralnymi UPS-ami

trójfazowymi, które mają zasilać infrastrukturę, interesuje się nie tylko biznes, ale też sektor 

publiczny – odnotowuję z tej strony coraz więcej zapytań. Planowane inwestycje oczywiście 

są powiązane z ogólną kondycją gospodarczą kraju i samych przedsiębiorstw. A partnerzy 

twierdzą obecnie, że mają co robić. Jeśli są projekty, to oznacza, że firmy mają pieniądze 

na inwestycje.

MICHAŁ SEMENIUK Trzeba zauważyć, że na rynku działają firmy sprzedające rozwiązania 

markowe oraz oferujące tzw. marki własne (dostawcy OEM z Chin czy Turcji). Dlatego przy 

wyborze dostawcy ważnym czynnikiem jest jego innowacyjność w zakresie zasilaczy UPS 

(np. w pełni modułowa konstrukcja) oraz wartość dodana w postaci szerszej oferty dla data 

center, na którą składają się szafy rack, listwy PDU, STS-y czy monitoring DCIM. Dopiero po 

porównaniu poziomu technicznego rozwiązań i wzięciu pod uwagę rozbudowanej oferty do-

chodzi się do decydującego czynnika, jakim jest cena.

SEBASTIAN WARZECHA Przyszłością w branży UPS-ów są z pewnością rozwiązania pro-

jektowane z myślą o konkretnych potrzebach rynku, wysoce specjalistyczne, bezpieczne dla 

otoczenia i gwarantujące niskie koszty eksploatacyjne. Oferta powinna być kompleksowa, co 

oznacza, że dostawcy UPS-ów nie koncentrują się tylko na sprzedaży urządzeń. Dodatkowo 

poświęcają uwagę szeroko rozumianej obsłudze klientów, zapewniając im fachową wiedzę, 

specjalistyczne doradztwo, pełne wsparcie posprzedażowe. Najważniejszym celem powi-

nien być zadowolony, a tym samym powracający klient.

Dariusz Głowacki, 
Business 
Development 
Manager Poland, 
CyberPower 
Systems

Sebastian 
Warzecha, 
dyrektor 
handlowy, Ever

Michał Semeniuk, 
dyrektor 

handlowy, Delta 
Electronics Poland

12 czerwca br. padł polski 
rekord zapotrzebowania 
na moc.

Zasilanie awaryjne



UPS typu TOWER on-line o mocy 10 kVA – 30 kVA

GT S 33 ma to,  
czego potrzebują klienci

OCHRONA ŚRODOWISK  
WIRTUALNYCH

Klienci zdają już sobie sprawę, że serwery wirtualne muszą być 
chronione tak samo jak fizyczne. Oprogramowanie zarządza-
jące GT S 33 zadba o to, by w razie problemów z zasilaniem zo-
stały bezpiecznie wyłączone wszystkie uruchomione usługi.

PRZEDE WSZYSTKIM NIEZAWODNOŚĆ
UPS ma być urządzeniem, któremu – po włączeniu – nie trzeba 
poświęcać wiele uwagi. Dzięki zastosowaniu w GT S 33 wy-
sokiej jakości komponentów dobrze chroniony przed proble-
mami z zasilaniem klient będzie mógł zapomnieć, że w ogóle 
kupił to urządzenie. 

INTUICYJNY DOTYKOWY WYŚWIETLACZ
Konfigurowanie GT S 33 jest proste jak obsługa smartfona czy 
tabletu. Ekranowe menu w języku polskim zapewnia łatwy do-
stęp do najważniejszych funkcji zasilacza.

NAJMNIEJSZY NA RYNKU UPS  
W SWOJEJ KLASIE

Kompaktowa obudowa i mały obrys dolny GT S 33 sprawiają, 
że sprzęt dobrze wpasuje się w niemal każde otoczenie. Na-
wet tam, gdzie trudno już wcisnąć cokolwiek poza chronio-
nymi urządzeniami.

gtups.pl

PRODUKT POLSKIEJ MARKI
Oprócz wysokiej jakości urządzenia klient 
otrzymuje interfejs oraz serwis w języku 
polskim. Partnerzy z kolei nie muszą się 
martwić o dostępność GT S 33 – zamówio-
ny sprzęt błyskawicznie dotrze z magazynu 
zlokalizowanego w naszym kraju.
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Wisłą. Zmiany warunków klimatycznych 
stawiają przed branżą IT dodatkowe wy-
zwania. Konieczne staje się uwzględ-
nienie kolejnego czynnika w  procesie 
optymalizacji działania infrastruktury IT, 
w szczególności centrów danych – wraż-
liwych na wysokie temperatury. 

Jak szacuje centrum badawcze ABB, 
zasilanie systemów obniżających tempe-
raturę pochłania przeciętnie aż 40 proc. 
całkowitej energii zużywanej przez cen-
tra danych. Wysoki pobór przekłada się 
na koszty.

– Dwa priorytety centrów danych to ich 
wysoka dostępność oraz efektywność ener-
getyczna. Powszechnie uważa się, że cen-
tra danych zużywają energię elektryczną  
głównie celem zasilania znajdującego się 
tam sprzętu. Serwery czy nośniki danych 
konsumują jednak jedynie niewielki pro- 
cent całego zapotrzebowania na moc elek- 
tryczną zużywaną przez tego typu obiekty 
– mówi Joanna Parasiewicz, Marketing  
& Communication Manager w OVH.

W poszukiwaniu oszczędności opera-
torzy zmuszeni są do optymalizacji kosz-

tów – począwszy od samej konstrukcji 
centrów danych, poprzez recykling kom-
ponentów, przedłużanie żywotności cen-
trum oraz poszukiwanie wydajniejszych 
lub bardziej energooszczędnych techno-
logii chłodzenia. Wszystko to przy jed-
noczesnym zachowaniu bezpieczeństwa 
danych i systemów, wysokiej wydajności 
oraz stabilności serwerów. Wyzwaniem 
dla operatorów pozostaje, zwłaszcza 
w warunkach tropikalnych temperatur, 
zapewnienie efektywności energetycz-
nej systemów chłodniczych niezbędnych 
do usuwania ciepła emitowanego przez 
urządzenia.

Do optymalizacji kosztów przyczynia-
ją się nowoczesne i skuteczne metody 
chłodzenia. Jednym z tych o  najwyż-
szym stopniu efektywności jest water-
cooling. Do chłodzenia wykorzystuje 
się specjalną ciecz znajdującą się w wy-
miennikach ciepła umieszczonych 
bezpośrednio na procesorach oraz na 
innych komponentach wytwarzających 
znaczne ilości ciepła. W ten sposób aż 
70 proc. energii cieplnej wytwarzanej 

w serwerze odbierane jest przez ciecz 
o wydajności termicznej dużo większej 
niż powietrze. 

Przykładowo OVH, które postawiło na 
watercooling już w 2010 r. i od tego cza-
su nie montuje klimatyzatorów w swoich 
kolejnych centrach danych, przekonuje, 
że możliwa jest całkowita rezygnacja 
z obciążających sieć energetyczną, roz-
budowanych systemów klimatyzacyj-
nych, powszechnie stosowanych w data 
center. Operator twierdzi nawet, że de-
cyzja o  zastosowaniu alternatywnej 
technologii chłodzenia przyczyniła się 
do zredukowania kosztu energii elek-
trycznej do poziomu zaledwie 10 proc. 
całkowitego kosztu działania nowych 
obiektów. W tym kontekście warto jesz-
cze dodać, że firma Green Revolution 
Cooling, która opatentowała technolo-
gię bezpośredniego zanurzania sprzętu 
w kąpieli z chłodzącej cieczy, odnoto-
wała znaczny wzrost sprzedaży w ubie-
głym roku. Co ciekawe, duży wpływ na to  
miało wydobycie kryptowalut, głównie 
bitcoinów.

Zdaniem specjalisty

MIKOŁAJ OLSZEWSKI Większość naszych klientów to branża IT, która zna się na serwe-

rach, procesorach, pamięciach masowych, ale o zasilaniu wie często tylko tyle, że… 

powinno być. W związku z tym nie za bardzo trafiają do nich argumenty o wyższej spraw- 

ności, ale za to interesuje ich na przykład, czy UPS-y będzie można monitorować, 

czy współpracują z platformami wirtualnymi. W efekcie możliwości integrowania zasila-

nia z infrastrukturą IT i jego łatwa obsługa to ważne kryteria wyboru UPS-a dla tego rodzaju 

klienta. W przypadku przemysłu czy branży medycznej najważniejsza z kolei jest niezawod-

ność rozwiązania.

CEZARY GUTOWSKI Od systemu zasilania gwarantowanego oczekuje się niezawodności 

oraz wysokiej sprawności. Aby to osiągnąć, konieczne jest stosowanie komponentów odpo-

wiedniej jakości. Łatwo tu o oszczędności, jednak prowadzą one do tego, że UPS, od którego 

oczekujemy ciągłości działania, nie będzie funkcjonował poprawnie. Najważniejsze więc, aby 

jakość i niezawodność urządzenia oraz serwisu były na najwyższym poziomie – to nie cena 

powinna decydować o wyborze. Dlatego należy stawiać na rozwiązania sprawdzonych pro-

ducentów, angażujących się w rozwój technologii i produktów.

URSZULA FIJAŁKOWSKA Popyt na systemy zasilania gwarantowanego niezmiennie rośnie 

wraz z rozwojem infrastruktury, głównie DC oraz Micro DC. Dochodzą do tego inne obszary, 

takie jak przemysł, budownictwo, szeroko rozumiany rynek medyczny oraz konsumencki.  

W związku z coraz większym wykorzystaniem technologii informatycznych i automatyzacją 

różnych procesów pojawiają się też nowe zastosowania dla UPS-ów, jak np. zasilanie niezwy-

kle wrażliwych urządzeń w bardzo dynamicznie rozwijającej się branży kosmetycznej, ma-

szyn w rolnictwie itp.

Mikołaj Olszewski, 
członek zarządu, 
Grupa ROMI

Urszula 
Fijałkowska, 
Senior Partner 
Account Manager 
PL & Baltics, 
Vertiv

Cezary Gutowski, 
kierownik 
wsparcia 

sprzedaży, 
Schneider Electric

Zasilanie awaryjne
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Wobec zmian cen na rynku energii znaczenie kosztów związanych 
z jej zużyciem rośnie z każdym dniem. Tym ważniejsza staje się ich optymalizacja, 

mająca wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

W ostatnich latach świadomość 
klientów i firm IT dotycząca 
energooszczędności rozwią-

zań znacznie wzrosła. Obecnie nie tylko 
produkty RTV/AGD są analizowane pod 
tym kątem, ale także sprzęt IT wchodzą-
cy w skład szeroko rozumianej infrastruk-
tury informatycznej, bez której dzisiaj nie 
jest w stanie funkcjonować żadna branża. 
Powodów ku temu jest coraz więcej.

Wobec nowelizacji „ustawy zmieniającej 
ustawę o zmianie ustawy o podatku akcy- 
zowym oraz niektórych innych ustaw, 
ustawę o  efektywności energetycznej 
oraz ustawę o biokomponentach i biopa-
liwach ciekłych” od 1 lipca 2019 r. przed-
siębiorstwa obrotu energią nie będą już 
miały obowiązku oferowania cen ener-
gii elektrycznej na poziomie z 30 czerw-
ca 2018 r. średnim i dużym firmom. Jakie 
będą konsekwencje tej regulacji, trudno 
obecnie oszacować, ale na pewno kosz-
ty energii wzrosną. Co gorsza, Polska już 
w przyszłym roku może mieć najwyższe 
ceny prądu w Unii Europejskiej!

Tym wyzwaniom chce sprostać Cyber-
Power, od wielu lat oferujący na rynku 
polskim rozwiązania charakteryzujące 
się niskim zużyciem energii elektrycznej. 
Zgodnie z wizją producenta jego urządze-
nia mają być innowacyjne, inteligentne 
oraz energooszczędne. Kontynuując roz-
wój portfolio produktowego dla klienta 
biznesowego, w 2018 r. firma odświeżyła 
ofertę energooszczędnych biznesowych 
UPS-ów. W bieżącym roku natomiast na 
rynek trafiły nowe modele zarządzalnych 
listew zasilających PDU do szaf rackowych 
z serii Switched PDU41XXX oraz Swit-
ched & Metered by Outlet PDU81XXX.

To pierwsze listwy, które – podobnie 
jak rozwiązania z zakresu zasilania awa-
ryjnego CyberPower – charakteryzuje bar-

dzo niski pobór energii na własne potrzeby 
w porównaniu z klasycznymi rozwiąza-
niami. W zestawieniu z typowymi listwa-
mi, które są dostępne na rynku, pozwalają 
one zaoszczędzić ok. 96 zł rocznie (przy 
średnich kosztach energii wynoszących 
według GUS 0,55 zł/kWh). Wobec wspo-
mnianych zmian cen, w kolejnych latach 
korzyści z zastosowania takich energoosz-
czędnych rozwiązań będą tylko rosnąć. 

Poza wysoką efektywnością energe-
tyczną nowe PDU są wyposażone w funk-
cję monitorowania zużycia energii oraz 
przyjazny interfejs. Nowością jest koloro-
wy wyświetlacz umożliwiający wygodną 
klasyfikację i identyfikację PDU na podsta-
wie aplikacji. Dzięki obrotowej konstrukcji 
PDU automatycznie obraca ekran, dbając 
o jego właściwą orientację, niezależnie od 
tego, czy urządzenie jest ustawione w po-
zycji pionowej, czy poziomej. Co więcej, 
wyświetlacz można wymienić bez prze-
rywania pracy urządzenia – szczególnie 
sprawdzi się to w aplikacjach, w których 
ciągłość zasilania jest kluczowa. Możliwe 
jest też podłączenie czujnika środowisko-
wego, zapewniające łatwą rozbudowę sys-
temu o funkcje monitorowania otoczenia 
pracy urządzeń. Ta i wiele innych cech, 
jak choćby aktualizacja oprogramowania 
listwy przez port USB, czynią nowe modele 
CyberPower PDU unikalnymi produktami 
na rynku dystrybucji zasilania.

Trzeba też wspomnieć o praktycznym 
wykorzystaniu modelu PDU81005, który 
umożliwia monitorowanie zużycia ener-
gii na poszczególnych gniazdach. To bar-
dzo przydatne rozwiązanie dla firm, które 
dzierżawią fizyczny sprzęt swoim klien-
tom. Za pomocą PDU81005 w łatwy spo-
sób będą w stanie rozliczyć koszty energii, 
jakie wygenerują poszczególne urządze-
nia. Wykorzystując z kolei jeden z modeli 

CyberPower PDU ATS, można zbudować 
systemy redundantne bazujące na rozwią-
zaniach UPS niemających tej funkcji. Ge-
neralnie możliwości wykorzystania PDU 
są bardzo duże, a  inżynierowie Cyber-
Power – tak jak w przypadku rozwiązań 
z zakresu zasilania rezerwowego – wspo-
magają partnerów oraz klientów we wła-
ściwym doborze produktów. 

Obecnie oferta PDU obejmuje, poza 
opisanymi modelami z  serii Switched 
oraz Switched & Metered by Outlet, tak-
że listwy zasilające z serii Basic/Metered/ 
/ATS oraz MBP. Ponieważ CyberPower 
konsekwentnie przeznacza 5 proc. swoje-
go przychodu na badania i rozwój, w naj-
bliższej przyszłości na pewno pojawią 
się kolejne energooszczędne urządzenia 
zapewniające realne korzyści partnerom 
producenta i ich klientom. CyberPower 
niezmiennie wychodzi z  założenia, że 
bliska współpraca z partnerami przynosi 
wymierne zyski obu stronom.

Dystrybutorem CyberPower w Polsce 
jest Konsorcjum FEN.

Efektywne energetycznie rozwiązania
PDU dla biznesu

Dodatkowe informacje: DARIUSZ GŁOWACKI,  

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, CYBERPOWER POLAND, 

DARIUSZ.GLOWACKI@CYBERPOWER.COM

ULTRANISKI POBÓR ENERGII
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*Testowano na modelu PDU83104 (wszystkie gniazda włączone, 
praca bez podłączonych urządzeń). 

Zużycie energii może się różnić w zależności od warunków 
środowiskowych oraz innych czynników testowych
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Klienta trzeba 
uświadamiać

„W przypadku mniejszych serwerowni widzimy dużą dysproporcję 
w budżetowaniu pomiędzy infrastrukturą IT a zasilaniem gwarantowanym. 
Informatycy z działów IT potrafią przekonać zarządy, że firma potrzebuje 
najlepszych serwerów, ale często zapominają o infrastrukturze zasilającej”  

– mówi GRZEGORZ PIEKART, SENIOR PROJECT MANAGER  
W E-TEC POWER MANAGEMENT.

 CRN Zacznę od banalnego pytania: 
jak sprzedają się UPS-y?
GRZEGORZ PIEKART W bieżącym roku 
odnotowujemy większe zaintereso-
wanie klientów zasilaniem gwaran-
towanym niż rok wcześniej. Jak to 
wygląda w poszczególnych kwarta-
łach? Zależy od sektora. W admini-
stracji publicznej najbardziej gorący 
jest koniec roku, natomiast sektor biz-
nesowy w mniejszym stopniu zależy 
od okresowych budżetów. Jeśli na po-
czątku roku niewiele się dzieje, sta-
ramy się brak okazji do sprzedaży 
urządzeń rekompensować usługami 
serwisowymi. 

Do którego sektora sprzedajecie 
najwięcej?
Obecnie trochę ograniczyliśmy dzia- 
łalność w postępowaniach przetargo-
wych, bo polegają one przede wszystkim 
na agresywnym konkurowaniu ceną. 
W większości chodzi o pojedyncze urzą- 
dzania albo małe zasilacze, które dostar-
czać mogą nawet sklepy. Takie postępo-
wania nie są dla nas priorytetem, więc 
przystępujemy tylko do starannie wy-
branych przetargów. Na naszą decyzję 
wpływ ma poziom świadomości klien-
ta, a z tym w sektorze publicznym nie 
jest najlepiej.

Na czym to polega?
W postępowaniu pojawiają się zapi-
sy bardzo ogólnikowe, które świadczą 

o tym, że nie oczekuje się produktu  
dobrej jakości, tylko ma być to cokol-
wiek z UPS w nazwie. Bywa też, że 
tworzone są kryteria typu 5-letnia czy 
10-letnia gwarancja na urządzenie, 
które nie jest w stanie przetrwać ta-
kiego czasu.

Nie próbujecie wtedy powalczyć 
o tę świadomość?
Jeśli widzimy szansę na sukces, to 
tak. Gdy po drugiej stronie jest czło-
wiek, z którym da się porozmawiać, 
właśnie taki jest nasz cel. W dużych  
projektach, gdy chodzi o data center, 
wygląda to lepiej – klienci mają sztab, 
który jest odpowiedzialny za przy- 
gotowanie postępowań. Te osoby wie-
dzą, czego chcą. Ostatnio też modne 
stało się zatrudnianie zewnętrznych 
konsultantów. Choć z ich niezależno-
ścią bywa różnie, bo zdarza się lobbo-

wanie za konkretnymi rozwiązaniami 
i producentami.

Ostatecznym kryterium pewnie 
i tak jest cena?
Gdy nie daje się przeskoczyć tego ogra-
niczenia, trudno stworzyć najbardziej 
optymalne rozwiązanie. Dlatego sta-
ramy się jak najlepiej poznać potrzeby 
klienta i  zaproponować mu najlepszą 
z jego punktu widzenia ofertę. Oczywi-
ście trzeba przedtem wytłumaczyć, że 
rozwiązanie droższe w momencie za-
kupu może być tańsze w eksploatacji, 
generując chociażby mniej problemów 
serwisowych, bo zostało wykonane z lep-
szych komponentów. W dodatku ostat-
nio zdarza się, że serwis jest wliczany 
do wartości pierwotnej oferty, więc tak-
że z punktu widzenia dostawcy korzyst-
niejsze staje się dostarczenie urządzeń, 
które nie będą wymagać wielu napraw.

A jak ważna jest w przetargach spe-
cyfikacja urządzenia?
Nie zawsze parametry na papierze od-
dają rzeczywiste osiągi rozwiązania. 
Gdy klient z sektora publicznego kie-
ruje się tylko danymi ze specyfikacji, 
nie próbując ich weryfikować, dysku-
sja z nim może być stratą czasu. Osta-
tecznie i tak rzecz sprowadza się do 
ceny oraz gwarancji.

Robicie głównie projekty na pot- 
rzeby prywatnej infrastruktury IT. 

Także z punktu 
widzenia dostawcy 
korzystniejsze 
staje się dostarczenie 
urządzeń, które 
nie będą wymagać 
wielu napraw.

Zasilanie awaryjne
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Tacy klienci powinni chyba mieć więk-
szą świadomość?
W przypadku mniejszych serwerowni 
widzimy dużą dysproporcję w budżeto-
waniu infrastruktury IT i zasilania gwa-
rantowanego. Informatycy z działów IT 
potrafią przekonać zarządy, że przed-
siębiorstwo potrzebuje najlepszych 
serwerów, ale często zapominają o infra-
strukturze zasilającej. Nie interesują się 
tym, jaka ona powinna być i jak wpływa 
na pracę sprzętu IT. Jeszcze gorzej jest 
z odpowiednim chłodzeniem, o którym 
się nierzadko w ogóle zapomina. 

Więc to nie takie proste…
Inaczej jest w przypadku większych data 
center, w których podchodzi się do zasi-

lania i chłodzenia profesjonalnie, stawia-
jąc na konkretne rozwiązania. Generalnie, 
im większy klient, tym bardziej świadomy, 
więc bierze pod uwagę kryterium, jakim 
jest TCO. A na całkowity koszt posiadania 
rozwiązania będzie miała wpływ nie tyl-
ko energooszczędność, ale wszystko to, co 
składa się na cykl życia urządzenia. Jeśli 
ma ono funkcjonować przez 10 lat, będzie 
wymagać obsługi w zakresie utrzymania 
i serwisu. Wszelkie przeglądy i interwen-
cje, wymiana elementów zużywających 
się w eksploatacji – baterii, kondensato-
rów, wentylatorów itp. – będą mieć swój 
udział w TCO. To trzeba wziąć pod uwagę.

ROZMAWIAŁ 
TOMASZ JANOŚ 

PRENUMERATA 
BEZPŁATNEGO MAGAZYNU

tel.: 22 36 03 992,
prenumerata@crn.pl

CRN.pl     

.

WYŁĄCZNIE DLA FIRM 
Z BRANŻY IT 

NAJLEPIEJ POINFORMOWANE
PISMO W BRANŻY IT!
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Zasilanie awaryjne

do kilkunastu godzin – mówi Jacek Jani-
szewski, prezes zarządu IQRC Polska. 

Jednakże oprócz nieprzewidywal-
nego klimatu dostawcy UPS-ów mają 
innych sojuszników. Urządzenia znik-
nęłyby z wielu domów, a może nawet 
małych biur, gdyby nie rozwój nowych 
technologii i idący w ślad za tym la-
winowy przyrost danych. W miesz- 
kaniach i mikrofirmach pojawia się co-
raz więcej urządzeń wymagających 
stałego dostępu do napięcia o wyso-
kiej jakości.

LICZY SIĘ KREATYWNOŚĆ
W ostatnich latach do domowych kom-
puterów dołączyły konsole do gier, 
a także systemy monitoringu. Bardzo 
często wymienione produkty są na tyle 
istotne dla domowników, że decydują 
się oni na zastosowanie rozwiązań za-
bezpieczających sprzęt przed niepra-
widłowościami występującymi w sieci 
zasilającej. Niemniej dostawcy elektro-
nicznych gadżetów, ale także domo-

Wprawdzie desktopy, a więc 
podstawowe urządzenia 
„partnerskie” dla domo-

wych UPS-ów, nie zniknęły z gospo-
darstw domowych, ale z roku na rok 
jest ich coraz mniej. Wierni kompute-
rom stacjonarnym pozostali w zasadzie 
jedynie gracze komputerowi oraz spe-
cjaliści zajmujący się profesjonalną ob-
róbką grafiki czy też plików wideo. Cała 
reszta domowników przesiadła się na 
laptopy. Zresztą podobna sytuacja wy-
stępuje w małych biurach, dlatego wy-
dawało się, że los desktopów podzielą 
również małe zasilacze awaryjne. Oka-
zuje się jednak, że producenci UPS-ów 
wbrew spekulacjom nie zostali wyru-
gowani z rynku SOHO. Wręcz przeciw-
nie – dostawcy tych urządzeń informują 
o wzroście sprzedaży.

– Popyt na UPS-y dla odbiorców 
SOHO od kilku lat rośnie, ten trend 
szczególnie widoczny jest w  sklepach 
internetowych. Jest co najmniej kilka 
czynników wpływających na taki stan 
rzeczy. Po pierwsze wzrosła świadomość 

użytkowników na temat roli zasilaczy 
awaryjnych. Po drugie ceny urządzeń 
stały się bardziej przystępne dla użyt-
kowników domowych. Niebagatelną rolę 
odgrywa też klimat. Ostatnie załamania 
pogodowe i potężne burze wymuszają 
zabezpieczanie urządzeń – wymienia 
Rafał Gałka, Product Manager Cyber- 
Power w Konsorcjum FEN.

Wysokie temperatury stają się czę-
stym zjawiskiem na Starym Kontynen-
cie. Temat dodatkowo podgrzewają 
media, które już wiosną rozpoczyna-
ją dyskusje o  nadchodzących black- 
outach. Nie to są zresztą nieuzasad-
nione dywagacje – fala upałów skut-
kuje zwiększonym poborem energii 
elektrycznej, a jednocześnie utrudnia 
jej wytwarzanie. Notabene w czerwcu 
padł w Polsce rekord zapotrzebowania 
na moc w okresie letnim – 23 718 MW.

– Burze, tropikalna temperatura i silne 
porywy wiatru to nośne tematy medialne 
działające na wyobraźnię klientów. Tym 
bardziej że pokłosiem anomalii pogodo-
wych są zaniki napięcia trwające od kilku 

Nadchodzą dobre czasy dla małych UPS-ów.  
Zwłaszcza że urządzenia przeznaczone do pracy w mieszkaniach oraz  

małych biurach znajdują nowe zastosowania.
WOJCIECH URBANEK
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Zasilanie awaryjne

Mały UPS wraca do gry
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wej automatyki nie powiedzieli jeszcze 
ostatniego słowa i w polskich czterech 
ścianach wkrótce pojawią się kolejne 
urządzenia wymagające ochrony.

Paradoksalnie więc handlowcy pró-
bujący dotrzeć z UPS-ami do właścicieli 
gospodarstw domowych mają dużo więk-
sze pole manewru aniżeli w czasach, kie-
dy w mieszkaniach brylowały desktopy. 
Choć trzeba przyznać, że muszą wykazać 
się dużą wiedzą, kreatywnością i darem 
przekonywania, aby zachęcić klientów do 
zakupu produktu przeznaczonego do nie-
typowych zastosowań.

– Tak naprawdę jest nieskończenie wie-
le możliwości wykorzystania zasilaczy 
awaryjnych w domach i mikrofirmach. Do 
ograniczeń należy zaliczyć jedynie budżet 
i niewystarczającą świadomość użytkowni-
ków na temat zagrożeń i konsekwencji wy-
nikających z nieużywania odpowiednich 
zabezpieczeń – wyjaśnia Paweł Pawlak, 
Key Account Manager z Evera. 

Do powstawania nowych rozwiązań 
przeznaczonych do zasilania określonej 
infrastruktury technicznej przyczyniają 
się wymagania i normy regulujące bezpie-
czeństwo. Dla przykładu Ever wprowadza 
do produkcji certyfikowane urządzenie słu-
żące do podtrzymania automatyki bram ga-
rażowych. Duże nadzieje z rynkiem SOHO 
wiąże też Vertiv, dostrzegając w tym obsza-
rze potencjał do wyraźnego wzrostu.

– Pojawiają się zupełnie nowe przestrze-
nie, gdzie jeszcze kilka lat temu zasilanie 
gwarantowane nie było brane pod uwagę. 
Mikroprzedsiębiorstwa, bardzo często oso-
by prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą, stosują UPS-y do podtrzy-
mania pracy routerów, małych serwerów, 
a także urządzeń do backupu danych – do-
daje Andrzej Wróbel, IT Solutions Sales 
Manager Vertiva na Europę Środkową. 

Wprawdzie producenci są zadowoleni 
z popytu zgłaszanego przez użytkowni-
ków domowych i właścicieli małych biz-
nesów, ale zauważają też pewne bariery 
spowalniające sprzedaż, takie jak duże 
rozdrobnienie i spora wrażliwość rodzi-
mych konsumentów na ceny. 

WYBORY SOHO
Odbiorcy domowi oraz małe przedsię-
biorstwa najczęściej kupują zasilacze 

awaryjne o mocy od 1 do 3 kVA. Niemniej 
IQRC obsługiwało klientów, którzy w luk-
susowych apartamentach instalowali 
urządzenia o mocy 5–8 kW. Potencjalni 
nabywcy muszą też wybrać topologię 
sprzętu. Jeszcze do niedawna użytkow-
nicy SOHO najczęściej decydowali się na 
najtańsze UPS-y wykonane w architek-
turze offline. Niemniej w ostatnim czasie 
bardzo szybko rośnie popularność pro-
duktów line-interactive, które są reko-
mendowane m.in. do obsługi pieców CO 
oraz rozwiązań typu smart home.

– W 90 proc. przypadków użytkownicy 
indywidualni i małe firmy wybierają za-
silacze awaryjne line-interactive, przede 
wszystkim ze względu na zacierające się 
różnice cenowe pomiędzy nimi i produk-
tami offline. Atutem tych pierwszych są 
rozwiązania technologiczne, takie jak np. 
AVR, czyli automatyczne regulatory na-
pięcia zasilającego – mówi Rafał Gałka. 

Niektórzy uważają, że dni modeli offline 
są policzone, a ich miejsce zajmą urządze-
nie line-interactive. Jednak czołowi pro-
ducenci wcale nie zamierzają wycofywać 
się z produkcji najprostszych UPS-ów. 

– Nie dostrzegamy, aby klienci rezy-
gnowali z technologii offline. Zazwyczaj 
korzystają z niej gospodarstwa domowe, 
mniejsze firmy zaś wybierają line-inter- 
active. To rozwiązania atrakcyjne ceno-
wo, ponieważ mają prostszą konstrukcję 
i mniejszą moc, a przy tym zupełnie wy-
starczającą do użytku domowego czy dla 
mniejszych firm. Zresztą w najbliższym 
czasie zamierzamy zaktualizować naszą 

ofertę UPS-ów offline – zapewnia Grze-
gorz Kostek, Electrical Channel Sales Ma-
nager, Secure Power w Schneider Electric.  

Klienci z segmentu SOHO uważnie pa-
trzą na ceny i zazwyczaj nie sugerują się 
marką urządzeń, ponieważ stosunkowo 
rzadko mają do czynienia z tego typu sprzę-
tem. Natomiast zwracają uwagę na artyku-
ły zamieszczane w mediach branżowych, 
a także oceny wystawiane przez użytkow-
ników na platformach internetowych.

– Osoby decydujące się na inwesty-
cję w UPS-a mają sprecyzowane potrze-
by i chętnie zasięgają opinii specjalistów. 
Nie kupują produktu w ciemno – dodaje 
Rafał Gałka.

ZMIANY BEZ POŚPIECHU
Zmiany na rynku małych UPS-ów postę-
pują w dość wolnym tempie. Nikt tutaj nie 
ekscytuje się premierami nowych mode-
li urządzeń. Inżynierowie spokojnie i we 
właściwym dla siebie tempie w zaciszu 
swoich biur pracują nad innowacyjny-
mi funkcjami i zwiększaniem wydajności 
produktów. Najbardziej gorącym tema-
tem w świecie zasilaczy awaryjnych są 
akumulatory litowo-jonowe. Ich zaletą 
jest żywotność, która według producen-
tów wynosi 10 lat, czyli dwukrotnie więcej 
niż w przypadku akumulatorów kwaso-
wo-ołowiowych (VRLA). Na razie jednak 
wytrzymałe baterie nie budzą większe-
go zainteresowania wśród małych firm 
czy użytkowników indywidualnych – ze 
względu na wysoką cenę. 

Zdaniem integratora

Jacek Janiszewski, prezes zarządu IQRC
W ostatnim okresie odnotowaliśmy wzrost zainteresowania zasilaczami awaryjnymi 

małych mocy ze strony bardziej świadomych użytkowników SOHO. Klienci poszukują 

małych rozwiązań do podtrzymania zasilania pojedynczych serwerów, systemów inte-

ligentnych domów, sprzętu audio, komputerów lub routerów. Na polskim rynku oferta 

jednofazowych UPS-ów małej mocy jest bardzo bogata. Jednakże duża segmenta-

cja nie sprzyja utrzymaniu jakości rozwiązań. Wielu klientów kieruje się względami bu-

dżetowymi, ale na szczęście są też tacy, dla których priorytetem jest jakość i trwałość 

urządzeń. Co istotne, resellerzy oferujący zasilacze awaryjne nie muszą obawiać się 

konkurencji ze strony sklepów wielkopowierzchniowych. Te ostatnie dysponują ubogą 

ofertą, zawierającą rozwiązania budżetowe o ograniczonych możliwościach dotyczą-

cych mocy oraz niewiele typów urządzeń. Nie traktujemy ich jako konkurentów, ponie-

waż docierają do klientów o zupełnie innych oczekiwaniach.
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– Akumulatory VRLA są tańsze w pro- 
dukcji i  bezpieczniejsze, dlatego jeszcze 
nie zostały wyparte przez baterie litowo- 
jonowe. To kwestia przyszłości, ale nie spo-
dziewam się rewolucji. Myślę, że proces 
wymiany zajmie dużo czasu, tak jak w seg-
mencie nośników danych, gdzie pamięci 
flash powoli zastępują dyski twarde. Przede 
wszystkim potrzebne są tańsze komponen- 
ty, które umożliwią obniżenie ceny baterii 
litowo-jonowych – przyznaje Rafał Gałka.

Kolejną nowością, szczególnie przy-
datną dla małych firm, jest gniazdo Smart 
Connect, umieszczone w niektórych mo-
delach zasilaczy Schneider Electric. Po 

podłączeniu kabla sieciowego umożli-
wia użytkownikowi zdalne monitorowa-
nie zasilacza awaryjnego. To ułatwienie 
dla przedsiębiorstw, które za pośrednic-
twem jednego konta mogą zarządzać kil-
koma UPS-ami. Co istotne, urządzeń nie 
trzeba wyposażać w kartę sieciową.

O ile producenci rzadko rozpieszcza-
ją konsumentów pod względem techno-
logicznych nowości, o tyle wykazują się 
dużą kreatywnością w zakresie pozycjo-
nowania produktów. Od jakiegoś czasu 
zasilacze awaryjne znajdują się chociaż-
by na liście zakupów akwarystów czy wła-
ścicieli terrariów.

– Zwierzęta hodowane w specjalnych  
warunkach wymagają odpowiedniej tem-
peratury wody, powietrza czy też natle-
nienia. UPS gwarantuje, że optymalne 
warunki będą podtrzymane zawsze, bez 
względu na krótkie przerwy w zasilaniu 
– tłumaczy Grzegorz Kostek. 

Producenci UPS-ów z  uwagą przy-
glądają się też rozwojowi wypadków 
w segmencie smart home. Domownicy 
korzystający ze scentralizowanych sys-
temów sterowania ogrzewaniem, oświe-
tleniem, systemami alarmowymi lub 
audiowizualnymi będą niemal skazani 
na zasilacze awaryjne. 

TOMASZ SŁAWIŃSKI Ekspansja mobilnych technologii sprawia, że zapotrzebowanie na UPS-y 

w domach i małych firmach maleje. Najpopularniejsze w segmencie klientów SOHO są modele 

line-interactive. Ich nowoczesna konstrukcja i dobre parametry elektryczne, a także atrakcyjna 

cena powodują, że cieszą się nieustającym popytem. Uważam, że niekorzystny wpływ na rynek 

mają sklepy wielkopowierzchniowe. Niestety, czasami proponują klientom urządzenia dostępne 

na półkach sklepowych, które nijak mają się do ich potrzeb. W rezultacie nabywca zostaje z nie-

odpowiednio dobranym UPS-em, a winą niesłusznie obciąża producenta. 

ANDRZEJ WRÓBEL UPS-y z akumulatorami litowo-jonowymi, ze względu na bardzo wysokie 

ceny i zupełnie inny zakres zastosowania, nie istnieją na rynku SOHO. Topologia online, w jakiej 

produkowane są UPS-y z akumulatorami litowo-jonowymi, przeznaczona jest głównie dla środo-

wiska data center. Istotnym parametrem dla rynku SOHO jest przede wszystkim czas pracy, jaki 

dzięki UPS-owi użytkownik może dodatkowo wykorzystać. Ponadto ważnym elementem jest 

gwarancja i serwis urządzeń. Niestety, na rynku pojawia się wielu anonimowych graczy, próbują-

cych zaistnieć za wszelką cenę. Ryzyko związane z zakupem ich produktów jest całkiem spore, 

dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa podłączonego sprzętu oraz jakości samego UPS-a. 

Natomiast rozwiązania markowe są całkowicie bezpieczne dla klientów.

GRZEGORZ KOSTEK Segment SOHO to dla nas jeden z ważniejszych obszarów. Największa 

liczba zasilaczy awaryjnych jest projektowana właśnie dla mniejszych klientów. W ciągu ostat-

nich 12 miesięcy zaobserwowaliśmy wzrost sprzedaży UPS-ów do użytku domowego. Większy 

popyt na tę grupę produktów widać w miesiącach cieplejszych – w czasie upałów w mniejszych 

miejscowościach często pojawiają się krótkie, kilku- lub kilkunastosekundowe, spadki zasilania. 

Jednak rynek związany ze sprzętem do użytku domowego jest mocno rozdrobniony, co oznacza 

dużą konkurencję.

PAWEŁ PAWLAK Wyniki naszego badania przeprowadzonego w maju wśród największych dys-

trybutorów IT pokazują, że sprzedaż UPS-ów ma na polskim rynku charakter stały. Co ciekawe, 

20 proc. respondentów uważa, że popyt na zasilacze awaryjne wykazuje tendencję wzrosto-

wą, o ile pod uwagę bierzemy urządzenia markowe, wysokiej jakości i z szerokim pakietem usług 

posprzedażowych. Niezależnie od tego w Everze zauważalny jest wzrost sprzedaży rozwiązań 

line-interactive, wynikający z wprowadzenia nowych produktów. Bieżące analizy wskazują na 

wyraźny spadek zainteresowania modelami offline. Wynika to z pewnością z zacierania się różnic 

cenowych między rozwiązaniami o nieco lepszych parametrach technicznych i skuteczności za-

bezpieczenia sprzętu a tymi najtańszymi, o gorszych parametrach oraz mniejszej skuteczności.

Tomasz Sławiński, 
Product Manager, 
Action

Grzegorz Kostek, 
Electrical Channel 
Sales Manager, 
Secure Power, 
Schneider Electric 

Andrzej Wróbel, 
 IT Solutions  

Sales Manager 
Central Europe, 

Vertiv

Paweł Pawlak,  
Key Account 

Manager,  
Ever

Zdaniem specjalisty

Zasilanie awaryjne
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As a Service? Poczekamy, zobaczymy
Część producentów i dystrybutorów coraz mocniej stawia na model „as a Service”.  

Co do tego, że na rynku IT weźmie on górę nad kupowaniem infrastruktury  
i oprogramowania na własność, nie mają wątpliwości analitycy, którzy opisują globalne 

trendy. Czytelnicy CRN.pl do modelu usługowego podchodzą jednak ostrożnie.
KAROLINA MARSZAŁEK

Według najnowszych danych Ca-
nalys rosną wydatki klientów 

biznesowych na zakup rozwiązań IT 
w  modelu usługowym, kosztem naby-
wania infrastruktury i oprogramowania 
na własność. To właśnie sprzęt i software 
stanowią największą część opisywanego 
rynku. W ujęciu globalnym w pierwszym 
kwartale 2019 r. przedsiębiorstwa wyda-
ły na nie o 8 proc. więcej w porównaniu 
z tym samym okresem roku poprzednie-
go. Analitycy wskazują także na zdecy-
dowany wzrost sprzedaży rozwiązań 
z  zakresu bezpieczeństwa cyfrowego 
w modelu usługowym. Obecnie stano-
wią one ponad 17 proc. wartości całego 
rynku „as a Service”, podczas gdy w ubie-
głym roku było to ok. 14 proc. 

Najnowsze wieści z segmentu IT jako 
usługa dotyczą m.in. HPE. W ciągu naj-
bliższych trzech lat producent zamierza 
udostępnić w modelu usługowym całe 
swoje portfolio. Jeśli chodzi o dystrybu-
torów, zaangażowanie w biznes usługo-
wy podkreśla m.in. Also – ma to być jeden 
z fundamentów wzrostu dla całego hol-

Materiał przygotowano na podstawie dwóch ankiet 
zamieszczonych na crn.pl na przełomie czerwca 

i lipca. Wzięło w nich udział 40 czytelników. 

Źródło: CRN Polska, czerwiec 2019

CZY PRODUCENCI  
W JAKIKOLWIEK SPOSÓB 
POMAGAJĄ PARTNEROM 

PRZESTAWIĆ SIĘ NA MODEL 
„AS A SERVICE”?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

dingu. Dystrybutorowi pomoże w tym 
platforma chmurowa przejętej właśnie 
ABC Daty. 

W lipcowej ankiecie CRN.pl zapytaliś- 
my czytelników naszego portalu, w jakim 
stopniu są zdeterminowani, aby przesta-
wić swój biznes na model „as a Service”. 
Okazuje się, że żywo zainteresowanych 
jest prawie 35 proc. respondentów, którzy 
zresztą już podjęli odpowiednie działa-
nia. Niecałe 9 proc. z kolei ma takie pla-
ny, ale zamierza je realizować dopiero 
w przyszłości. W zdecydowanej więk-
szości są natomiast ci respondenci, któ-
rzy na razie w kierunku „as a Service” 
nie chcą się rozwijać (mowa o  ponad 
26 proc. czytelników CRN.pl biorących 
udział w  naszej ankiecie) lub też za-
stanawiają się nad obraniem tej drogi 
w biznesie (30,5 proc.). Warto przy tym 
zauważyć, że tylko niecałe 6 proc. osób, 
które odpowiedziały na pytanie w  ra-
mach naszej drugiej ankiety dotyczącej 
„as a Service”, jest zdania, iż producen-
ci w jakikolwiek sposób pomagają part-
nerom w przestawieniu się na ten model.

29,4%

17,6%

47,1%

5,9%

ANKIETA CRN.PL 
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Klienci biznesowi nadal chcą, a często po prostu muszą posługiwać się w pracy 
tradycyjnymi wydrukami. I to się długo nie zmieni. Ale odbiorcy są również  

żywo zainteresowani optymalizacją floty urządzeń w swoich firmach. 
To naturalnie kieruje ich w stronę usług druku, ale też otwiera na projekty 

związane z cyfrowym dokumentem. Na obu polach jest dużo pracy dla integratorów, 
tym bardziej że wraz ze zmianami prawnymi rumieńców nabierają kwestie 

dotyczące bezpieczeństwa danych przepływających przez urządzenia drukujące.  
O swoich doświadczeniach opowiedzieli nam przedstawiciele firm,  

które działają na tym rynku. 
KAROLINA MARSZAŁEK Fo

t. 
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INTEGRATORZY  
NA RYNKU DRUKU:  

ile firm, tyle podejść
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CYPRIAN KLIMKIEWICZ, specjalista ds. handlowych, Olprint

Na rynku sporo się zmienia pod względem 
generowania i przechowywania cyfrowych 
dokumentów. Ma to dla nas plusy i minusy. 

Zauważyliśmy zmiany w sprzedaży zwią-

zanej z wydrukiem tradycyjnym, dlatego że 

klienci biznesowi rzeczywiście ukierunko-

wują się na cyfryzację, a jednocześnie opty-

malizują mocno infrastrukturę drukującą  

(co prowadzi jednak do pewnej redukcji 

zakupów maszyn). Równocześnie chętnie 

godzą się na usługi typu MPS, które po-

zwalają im skutecznie kontrolować koszty 

wydruków. Na druku biurowym ciągle się 

jednak zarabia, dlatego producenci mocno 

obstają przy tej dziedzinie. Jako firma bar-

dzo zainteresowana rozwojem sprzedaży 

rozwiązań i usług związanych z digitaliza-

cją dokumentów, najchętniej współpracuje-

my z producentami umożliwiającymi nam 

takie skonstruowanie oferty dla odbiorcy 

końcowego, w której koszt urządzeń druku-

jących i eksploatacji nie stanowi większości 

ceny całego rozwiązania, które proponuje-

my – pozwala rzeczywiście zoptymalizować 

infrastrukturę drukującą w danej organizacji, 

a jednocześnie umożliwia nam działanie we 

wspomnianym cyfrowym kierunku. Wtedy 

druk i cyfrowy dokument nie wykluczają się.

Na rozwój naszej firmy w kierunku sprze-
daży rozwiązań oraz usług związanych  

Rośnie znaczenie cyfrowego dokumentu

JACEK TRZECIAK, właściciel JTC i RODO.pl

Jesteśmy integratorem rozwiązań IT, więc 
urządzenia drukujące dla firm i instytucji są 
tylko częścią naszego biznesu, ale częścią, 
którą ciągle rozwijamy. Na razie co prawda 

sprzedaż transakcyjna drukarek i maszyn 

MFP w naszym przypadku przeważa, ale 

udział usług – kontraktów związanych 

z drukiem biurowym – zauważalnie rośnie.

Klient jest często zainteresowany przede 
wszystkim ceną urządzeń drukujących, 
szczególnie jeśli rozmawiamy o drukarkach 
czy mniejszych MFP. Przy sprzedaży du-

żych maszyn cena też odgrywa ważną rolę, 

choć równie istotna jest oczywiście funk-

cjonalność. Drukarkę na potrzeby kontraktu 

kupuje się z reguły taniej, niż ma to miejsce 

w przypadku sprzedaży transakcyjnej. 

Tak jest u wszystkich producentów, z któ-

rymi współpracujemy, i takie ich podejście 

pomaga nam w rozwoju biznesu. Pomaga-

ją również rozmaite działania edukacyjne, 

uświadamiające klientom wszelkie zalety 

nabywania urządzeń drukujących w mode-

lu usługowym.

Na kontrakty otwiera się od pewnego czasu 
rynek publiczny, wcześniej zdecydowanie 
nastawiony na kupno „pudełek”. Dzięki temu 

urządzenia drukujące dostarczane do insty-

tucji publicznych zyskują na jakości, chociaż-

by z tego względu, że wykorzystywane są 

w nich oryginalne materiały eksploatacyjne, 

co wydłuża ich żywotność i niezawodność.

Rośnie udział rozwiązań atramentowych 
w druku biznesowym. Oprócz producentów, 

którzy od dawna inwestują w tę technologię, 

obecnie mocno rozwija ją też na przykład 

Brother, co zaznaczył podczas ostatnie-

go spotkania z partnerami. Druk atramen-

towy może być atrakcyjny, jeśli weźmie się 

pod uwagę chociażby koszt jednej strony 

czy generalnie koszt materiałów eksploata-

cyjnych. Nie widzę natomiast na razie przy-

szłości dla argumentów odnoszących się na 

przykład do niskiego zużycia prądu w przy-

padku rozwiązań drukujących, co jest często 

podkreślane właśnie wtedy, gdy mowa o ma-

szynach działających w technologii atramen-

towej. Ma to znikome znaczenie dla klientów, 

praktycznie nie zwracają oni na to uwagi.

Klienci biznesowi chcą natomiast rozmawiać 
o cyberbezpieczeństwie, również w kon- 
tekście rozwiązań drukujących. Przez zanie-

dbania na tym polu klient może pewnego 

dnia zastać zaszyfrowane wszystkie dane  

na serwerze, a tym samym ponieść napraw-

dę ogromne straty finansowe i wizerunkowe. 

Nawet nie ma co tego porównywać z wy-

sokością rachunków za prąd. Wątek bez-

pieczeństwa jest tym, co może odciągnąć 

klienta od kierowania się ceną w przypadku 

urządzeń drukujących. Obok JTC działa dru-

ga moja firma – RODO.pl, która zajmuje się 

wdrożeniami pod kątem przepisów ochrony 

danych osobowych. Uświadamiam klientom, 

jak łatwo jest dostać się do sieci przedsię-

biorstwa m.in. przez nieodpowiednio zabez-

pieczony interfejs drukarki czy urządzenia 

wielofunkcyjnego. Oczywiście większe orga-

nizacje charakteryzuje wyższa świadomość 

potencjalnych zagrożeń, dużo do zrobienia 

jest natomiast w tych mniejszych. Do RODO 

przygotowywaliśmy się na trzy lata przed 

wejściem w życie polskiej ustawy. Już wte-

dy zacząłem brać udział w konferencjach 

poświęconych tej tematyce i szkolić ludzi. 

Dzięki temu mamy naprawdę świetnych fa-

chowców w tej dziedzinie. Robimy szeroko 

pojęte audyty związane generalnie z bezpie-

czeństwem sieci i całej infrastruktury.

W związku z coraz szerszą digitalizacją do-
kumentów duży potencjał tkwi także w roz-
wiązaniach do podpisu elektronicznego 
i elektronicznych pieczęci. W przyszłości 

podpisem elektronicznym będą musiały dys-

ponować wszystkie firmy i instytucje, dlatego 

interesujemy się tym tematem. Od jakie-

goś czasu funkcjonują pieczęci elektronicz-

ne i urzędy czy firmy mogą nimi stemplować 

każdy dokument. Zakładam, że w niedalekiej 

przyszłości, skanując i wysyłając dokument 

z drukarki, będzie można od razu zrobić to 

razem z elektronicznym podpisem, np. przez 

dotknięcie kartą, a nawet dowodem osobi-

stym do odpowiedniego czujnika w urzą-

dzeniu czy w jakikolwiek inny sposób. Warto 

mieć to na uwadze, myśląc o rozwoju biznesu. 

Druk biurowy: potencjał w kilku obszarach
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  z digitalizacją dokumentów w firmach 
oraz instytucjach dobrze wpływają zmiany 
prawne. Szczególnie aktualizacja ustawy  

z 2004 r., która mówi m.in. o przechowy-

waniu faktur. Obecnie, jeśli organizacja 

digitalizuje fakturę w sposób niezmienny, za-

chowując wszelkie dane dotyczące nadaw-

cy, odbiorcy, i ma możliwość podpisania jej 

podpisem cyfrowym, to dokument papiero-

wy może trwale usunąć. Zmiany prawne ge-

neralnie mają bardzo duży wpływ również na 

to, jak klienci podchodzą do technologii – ta 

zmiana dała nam do ręki dość przekonujący 

argument w rozmowach odbiorcami, którzy 

obecnie coraz chętniej bazują na dokumen-

tach w postaci cyfrowej. 

Wraz z coraz szerszym wykorzystywaniem 
dokumentów w wersji cyfrowej pojawia 
się kwestia ich profesjonalnej archiwizacji. 
Na takie potrzeby również reagujemy. Mają 

je jednostki państwowe – szpitale, urzędy, 

które dysponują wolumenem dokumentów 

w wersji papierowej i muszą je zeskano-

wać oraz w odpowiedni sposób poopisy-

wać, aby zasilić archiwum, a także spełnić 

wymogi związane z przesyłaniem danych 

do innych jednostek państwowych. Olprint 

postawił na cyfrowe repozytorium niemiec-

kiego producenta ELO Digital Office. To 

jest cały system umożliwiający organiza-

cję obiegu dokumentów oraz zarządzanie 

procesem biznesowym. To główny produkt, 

z którym idziemy do klientów, zresztą  

z coraz lepszym skutkiem. Żeby nie być  

gołosłownym: jakieś dwa lata temu rozma-

wialiśmy o nim z jednym z klientów. Wte-

dy tworzenie systemów obiegu cyfrowych 

dokumentów oraz archiwizacyji spotyka-

ło się z dużo mniejszym zrozumieniem niż 

teraz. Temat nie zdołał wówczas nabrać 

rozpędu, ponieważ dział IT klienta stwier-

dził, że sam może stworzyć potrzebną mu 

aplikację, dzięki której archiwizowane ma-

teriały będą się zgrywać na FTP, a pracow-

nicy będą mieli do nich dostęp. Niedawno 

jednak klient do nas wrócił, twierdząc, że 

dorobił się już kilku terabajtów danych zgra-

nych na FTP i obecnie nie jest w stanie ich 

skutecznie przeszukiwać – właściwie nikt 

już się nie orientuje w zawartości składowa-

nych plików. Przedsiębiorstwo wróciło więc 

do tematu profesjonalnego archiwum, któ-

re zapewni zarządzanie takim wolumenem 

dokumentów i ich szybkie wyszukiwanie.

Kolejny z naszych klientów zwrócił uwagę, 

że osoba z innego przedsiębiorstwa, z którą 

on współpracuje i regularnie się rozliczają, 

w trakcie rozmowy potrafi natychmiast zna-

leźć fakturę w cyfrowym archiwum, nawet 

niekoniecznie posługując się jej numerem, 

ale jakimś słowem, frazą. Dzięki temu ma 

bieżący dostęp do danych i zawsze dokład-

nie wie, o czym mówi. Nasz klient natomiast 

– z racji tego, że nie dysponuje takim rozwią-

zaniem – zawsze musi prosić o papiery inną 

osobę w firmie. Ewidentnie odczuł prze-

wagę jednego sposobu pracy z dokumen-

tem nad drugim. I jeszcze jeden przykład, 

zgoła odmienny. Rozmawialiśmy z głównym 

księgowym w jednym z większych przed-

siębiorstw o cyfryzacji dokumentów i gene-

ralnie odejściu od drukowania. Przyznał, że 

to, o czym mówimy, jest ciekawe, ale obec-

ność kadry w wieku 50, 60 plus to poważna 

przeszkoda na drodze tak głębokich zmian 

w przedsiębiorstwie. Z nimi praca wyłącznie 

na cyfrowych dokumentach na razie się nie 

uda. To realia, z którymi się zderzamy.

JAROSŁAW MICHALCZYK, członek zarządu  
oraz SEBASTIAN KOŁODZIEJCZYK, dyrektor handlowy, Proxer

Nasze początki  związane są z serwisem urzą-
dzeń biurowych, szczególnie tych średnio- 
i wysokonakładowych. Od dłuższego czasu 
działamy na rynku maszyn poligraficznych, 
gdzie standardem współpracy z klientem są 
umowy serwisowe. Oczywiście operujemy 
również na rynku biurowych rozwiązań dru-
kujących – w modelu MPS, dokonując analizy 

środowiska oraz potrzeb klienta i proponując 

najbardziej optymalne rozwiązanie. Interesu-

ją nas klienci, którzy szukają kompleksowej 

obsługi w zakresie druku. Świadomość takich 

usług wśród odbiorców biznesowych 

jest duża, choć wciąż zdarza się nam wyja-

śniać, czym jest umowa serwisowa. Jednak 

siła argumentów sprawia, że nie musimy klien-

tów do tego modelu współpracy długo prze-

konywać. Mamy odpowiednie doświadczenie, 

scenariusze, wyliczenia, które pokazują korzy-

ści z powierzenia nam kompleksowej opieki 

nad infrastrukturą drukującą. Klient zaczyna 

doceniać takie elementy obsługi jak: pro- 

aktywność w zamawianiu materiałów eksplo-

atacyjnych, doświadczenie i solidny serwis, 

który potrafi zapewnić krótki czas reakcji na 

zgłoszenie usterki i szybką naprawę, przy za-

chowaniu wysokiej jakości usługi.

Na rynku usług związanych z drukiem typo-
wo biurowym odczuwamy dużą konkuren-
cję, co ma wpływ na marże (lepszy pod tym 
względem jest rynek maszyn poligraficz-
nych, na którym panuje wysoka specjaliza-
cja, co ogranicza liczbę graczy). Skupiamy 

się generalnie na modelach większych, prak-

tycznie odchodząc od urządzeń A4 – wbrew 

obecnemu trendowi, zgodnie z którym ry-

nek zmierza właśnie w stronę „A czwórek”. 

Nie zapewniają one satysfakcjonującej mar-

ży, chyba że realizuje się zamówienie na na-

prawdę dużą skalę. Dla nas jednak liczy się 

nie ilość, a jakość i silne relacje z klientami. 

To relacje sprawiają, że są oni w stanie zapła-

cić wyższą cenę za wysoką jakość komplek-

sowej obsługi. Mamy pracowników z ponad 

20-letnim doświadczeniem, a także klientów, 

którzy są z nami od początku działania firmy. 

Wielu poleca nas kolejnym i w ten sposób bu-

dujemy naszą przewagę rynkową.

Model usługowy w zakresie druku bardzo się 
umocnił na rynku publicznym. Dużą część na-

szych klientów stanowią instytucje publiczne, 

którym pomagamy wdrożyć zarządzanie wy-

drukiem i które obsługujemy w ramach umów 

serwisowych w modelu MPS. Wśród tych od-

biorców również rośnie świadomość korzyści 

płynących z dzierżawy urządzeń drukujących. 

To bardzo wygodne i dla instytucji,

Rynek publiczny docenił MPS
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  i dla nas. Po trzech, czterech latach klienci 

z rynku publicznego mają problem, co zrobić 

z używanymi urządzeniami po tym, jak zastą-

piono je nowymi – nie mogą ich sprzedać, bo 

przeważnie nie mają wdrożonych odpowied-

nich procedur. Natomiast kiedy dzierżawa wy-

gasa, urządzenia wracają, a my przywracamy 

je do optymalnego stanu technicznego i mo-

żemy oferować jako poleasingowe. Na takie 

rozwiązania jest wysokie zapotrzebowanie na 

rynku, a niektórzy klienci pytają tylko o tego 

typu maszyny. Choć warto zaznaczyć, że fir-

ma, jako partner kilku producentów rozwiązań 

drukujących, musi znaleźć właściwy balans 

między biznesem, który opiera na urządze-

niach nowych, a tym bazującym na sprzęcie 

używanym, poleasingowym. 

Coraz więcej klientów jest zainteresowanych 
cyfrowym dokumentem i rozwiązaniami 
wspierającymi jego wykorzystanie w biurze. 
Liczba skanowanych dokumentów w biu-

rach i instytucjach rośnie, a co za tym idzie 

następuje rozwój systemów OCR. Skanować 

można już nie tylko do formatu PDF, ale i do 

dokumentów Worda, Excela czy Power  

Pointa. Odsetek skanów ma coraz większy 

udział w ogólnym wykorzystaniu urządzeń 

drukujących w przedsiębiorstwach, więc in-

tegratorzy współpracujący z klientami w mo-

delu usługowym będą z czasem próbowali 

ująć skany w cenie „kliku”. Niemniej jednak 

wydruk tradycyjny (papierowy) będzie 

jeszcze istniał długo, równolegle z elektro-

nicznymi dokumentami.

Na rynku jest coraz więcej aplikacji w różny 
sposób poszerzających możliwości maszyn 
drukujących. Użytkownicy najczęściej wykorzy-

stują podstawowe funkcje tych urządzeń, coraz 

więcej mamy wdrożeń, których istotnym ele-

mentem jest drukowanie i skanowanie mobilne. 

Panele sterujące nowych modeli przypominają 

tablety i zapewniają podobne możliwości, łącz-

nie z opcją instalowania dodatkowych aplikacji 

ze sklepu internetowego producenta. Jednak 

zainteresowanie klientów takim oprogramowa-

niem jest na razie niewielkie. Pod tym względem 

wszystko jeszcze przed nami. Producenci naj-

częściej oferują konkurencyjne cenowo opro-

gramowanie do wydruku podążającego. Rośnie 

liczba tych, którzy dysponują starannie dopra-

cowanym software’em własnego autorstwa.

ALAN PAJEK, wiceprezes Ediko
Podstawą dla większości umów MPS-owych 
jest zapewnianie klientom materiałów 
eksploatacyjnych. Wynikają stąd jednak 

pewne niedogodności, ponieważ zmieniają-

ce się ceny materiałów wymuszają na sprze-

dawcy konieczność okresowych renegocjacji 

umów, co nie jest wygodne ani dla integrato-

ra, ani dla klienta. Tymczasem kontrakty na 

Zachodzie zaczynają się przekształcać, dla-

tego że tamtejszym firmom zależy na stałych 

cenach rozliczeń. Podstawą umowy o świad-

czeniu usług w zakresie druku firmowego 

staje się kontrakt serwisowy, a materiały eks-

ploatacyjne klient dokupuje według własnego 

zapotrzebowania. Takie rozwiązania otwierają 

rynek MPS dla klientów o zupełnie innych po-

trzebach, jak franczyzobiorcy czy osoby pra-

cujące zdalnie.

Ostatnio zakończyliśmy wdrożenie w Polsce, 

w którym zastosowaliśmy powyższy model. 

Chodzi o duże przedsiębiorstwo z branży far-

maceutycznej, zatrudniające ponad 300 pra-

cowników rozsianych po całym kraju. Klient 

nie korzystał z outsourcingu druku, dlatego 

każdy z pracowników materiały eksploata-

cyjne zamawiał we własnym zakresie, płacąc 

firmową kartą. Natomiast w przypadku awarii 

urządzenia jego naprawę koordynował dział 

IT przedsiębiorstwa, co znacznie wydłuża-

ło czas reakcji. Zmiany dokonane z pomocą 

Ediko miały zwiększyć efektywność systemu 

firmowego druku u tego specyficznego od-

biorcy i dostosować go do potrzeb każdego 

pracownika. Klient podkreślał, że zatrudnieni 

różnią się pod względem intensywności ko-

rzystania z urządzeń drukujących. Dlatego też 

zależało mu, aby nadal mogli sami zamawiać 

niezbędne do pracy materiały, jednak pod 

nadzorem centralnego systemu i w możliwie 

uproszczonym modelu rozliczeń. W systemie 

MPS Space, który wykorzystaliśmy, musieli-

śmy więc powiązać ze sobą trzy elementy: 

dane pracownika, model wykorzystywane-

go przez niego urządzenia oraz firmową kar-

tę płatniczą. Obecnie pracownik z poziomu 

przeglądarki internetowej może podjąć dwie 

główne akcje: aktywować moduł zakupowy 

(widzi tam tylko te materiały eksploatacyjne, 

które pasują do jego urządzenia, a po zatwier-

dzeniu zakupu odpowiednia kwota jest od ra-

zu przesyłana z jego firmowej karty płatniczej; 

w moduł zakupowy wbudowana została funk-

cja śledzenia przesyłki) i wezwać serwis.

Współcześnie największy postęp, jeżeli cho-
dzi o sprzęt drukujący dla biznesu, dokonał 
się w sferze druku atramentowego. Wśród 

odbiorców biznesowych wciąż pokutuje 

przekonanie, że to drukarki laserowe są efek-

tywniejsze, szybsze i tańsze w użytkowaniu. 

Obecnie nie jest to do końca prawdą. Przede 

wszystkim drukarki atramentowe potrafią zu-

żyć nawet 80 proc. mniej energii elektrycznej 

od laserowych, co – jeżeli mówimy o ma-

szynach, które włączone są non stop – daje 

w rocznym rozrachunku naprawdę pokaźne 

oszczędności. Ponadto nowoczesne urzą-

dzenia mają tylko jeden element eksploata-

cyjny – pojemnik z tuszem. W samej drukarce 

jest więc mniej komponentów, które mogą 

się zepsuć. Należy do tego dodać, że drukar-

ki atramentowe dogoniły już te laserowe pod 

względem prędkości wydruku, a systemy za-

stosowane np. w najnowszych drukarkach HP 

umożliwiają urządzeniu samodzielne zastę-

powanie uszkodzonych dysz natryskujących 

tusz. Opisane powyżej wdrożenie przepro-

wadziliśmy jednak z użyciem atramentowych 

urządzeń Epsona.

Jako dostawca usług MPS koncentrujemy 
się na innowacjach. Mając kompetencje 

w monitorowaniu i zarządzaniu monitoro-

wanym sprzętem, idziemy o krok dalej. Roz-

wijamy technologię, która zdecydowanie 

rozszerzy nasze portfolio MPS o rozwiązania 

z dziedziny MCS, czyli Manage Content 

Services. Mamy też własny, dojrzały system 

służący do kontrolowania floty urządzeń  

– MPS Satellite. Naszą ambicją było skutecz-

ne uruchomienie sprzedaży zagranicznej, 

co udaje nam się realizować.

Rozszerzamy portfolio usług
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Gracze polubią notebooki

Sprzedaż komputerów gamingowych w regionie 
EMEA spadła w I kw. o 4,9 proc., do 2 mln szt. Było 
to spowodowane zwłaszcza spiętrzeniem zapasów, 
widocznym także w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej, jak również niedoborem procesorów.

Jednak przewidywane jest odbicie: w  całym 
2019 r. wzrost sprzedaży ma sięgnąć 6,8 proc. rok do 
roku, a do 2023 r. powinien rocznie wynieść śred-
nio 6,1 proc. Optymizm wynika z przewidywanego 
zmniejszenia zapasów w br., wprowadzenia no-
wych procesorów i kart graficznych, szerszej ofer-
ty laptopów i desktopów (od niedrogich po modele 
premium) oraz z rosnącej popularności e-sportu.

Zapaleni gracze nadal chętnie będą inwestować 
w komputery stacjonarne, ze względu na ich du-
żą wydajność i dostępność komponentów. W ryn-
ku gamingowych PC powinien przy tym rosnąć 
udział notebooków, ponieważ według analityków 

Mniej firm niż w poprzednich latach przewidu-
je przeniesienie do chmury zadań centrów danych, 
jak moc obliczeniowa i pamięć masowa – wynika 

z raportu Vertiv. Podczas gdy 
w 2014 r. 67 proc. badanych 
spodziewało się, że do 2025 r. 
60 proc. zadań data center bę-
dzie wykonywane w chmurze, 
w 2019 r. ten odsetek zmalał do 
60 proc. Tylko 3 proc. przed-
siębiorstw uważa, że za sześć 
lat będzie korzystać wyłącz-
nie z data center w chmurze. 
Wzrósł natomiast odsetek 

przekonanych, że około połowa zadań będzie re-
alizowana poza lokalną infrastrukturą. 

Zmiana podejścia jest związana z rozwojem edge 
computingu. W związku z tym przewiduje się co 
najmniej dwukrotny wzrost liczby serwerowni, 
które zajmą się przetwarzaniem na brzegu sieci. 

będzie powiększać się grono graczy okazjonal-
nych (casual gamers). W kategorii przenośnych 
komputerów największy udział będzie miał sprzęt 
z kartami graficznymi klasy performance, a jedno-
cześnie wzrośnie udział modeli z GPU klasy pre-
mium, z uwagi na ich spadające ceny. 

Z kolei wprowadzenie nowych urządzeń w bie-
żącym roku, takich jak notebooki z dwoma ekrana-
mi, przypuszczalnie przyczyni się do zwiększenia 
zainteresowania konsumentów oraz wymiany 
sprzętu, która przybierze na sile w 2020 r. Warto 
podkreślić, że analitycy IDC jako komputery dla 
graczy klasyfikują urządzenia z procesorem gra-
ficznym klasy premium lub performance, czyli 
GPU Nvidii i AMD ze średniej lub najwyższej pół-
ki. Dane nie obejmują sprzętu z profesjonalnymi 
GPU, takimi jak Quadro i Radeon Pro.

  Źródło: IDC

Kategoria produktów 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 roczny wzrost  
w latach 2019–2023 

Desktopy 3,054 33,9% 2,955 25,9% 0%

Notebooki 5,947 66,1% 8,471 74,1% 9,2%

Razem 9,001 100% 11,426 100% 6,1%

Prognoza dostaw komputerów gamingowych w regionie EMEA

Chmura już nie taka kusząca

Odpowiedzi z 2019 r. Odpowiedzi z 2014 r. 

100 proc. zadań 3% 9%

80–90 proc. 27% 25%

60–79 proc. 30% 31%

40–59 proc. 27% 20%

20–39 proc. 11% 11%

mniej niż 20 proc. 2% 4%

Jaka część zadań data center  
do 2025 r. będzie wykonywana raczej  

w chmurze niż on-premise

Obecnie wśród przedsiębiorców przeważa prze-
konanie, że chmura będzie odgrywać wprawdzie 
dominującą rolę w ekosystemie centrów danych 
przyszłości, ale nie może być mowy o wyłączności. 

Źródło: Vertiv, raport Data Center 2025: 
Closer to the Edge
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Ludzie priorytetem cyfrowej transformacji 

Ponad połowa (54,8 proc.) przedstawicieli ka-
dry zarządzającej w polskich przedsiębiorstwach 
twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch lat ich fir-
my wdrożyły strategię cyfrowej transformacji, 
a 16,3 proc. realizuje ją dłużej niż dwa lata. Nato-
miast 26,9 proc. jest w trakcie jej opracowywania 
i wdrażania. Tylko 1,9 proc. nie planuje cyfrowej 
transformacji – twierdzą autorzy badania prze-
prowadzonego na zamówienie Citrixa. 

Jednocześnie ankietowani sygnalizują, że za-
angażowanie pracowników i produktywność jest 
kluczowa dla firm. Dlatego oczekują, że wdrażane 
rozwiązania będą bezpieczne, intuicyjne i szyb-
kie. Aż 83 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że 
satysfakcja ludzi z pracy powinna być kluczo-
wym czynnikiem we wszystkich projektach in-
formatycznych. Natomiast 86 proc. respondentów 
twierdzi, że umożliwienie pracownikom wyboru 
aplikacji i urządzeń przyczynia się do ich więk-
szego zadowolenia z pracy.

Z drugiej strony 80 proc. pytanych zgadza się, 
że źle dobrane lub wdrożone rozwiązania cyfro-
we mogą mieć negatywny wpływ na satysfakcję 

pracowników. Dlatego większość jest zdania, że 
projekty IT powinny być konsultowane z działa-
mi biznesowymi, a nie tylko IT. W sumie 72 proc. 
respondentów uważa cyfrową transformację za 
wspólny projekt IT i HR.

Źródło: Citrix, badanie 
Economist Intelligence Unit (EIU)

Znacznie wzrosła wartość polskiego rynku 
usług dostępu do internetu. Zdaniem Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej wskaźnik poprawił się 
aż o 15 proc. (z 4,7 mld zł w 2017 r. do 5,4 mld zł 
w roku ubiegłym). Średni przy-
chód z abonenta zwiększył się 
w  tym okresie z  27,20  zł do 
28,50 zł. 

Największy udział w rynku 
(ponad 30 proc. wartościowo) 
przypada dostępowi do sieci 
za pomocą urządzeń mobil-
nych, ale odsetek ten zmalał 
o 4,4 pkt proc. Na drugim miej-
scu jest xDSL (24,6 proc.), ale 
również w tym przypadku nastąpił spadek licz-
by użytkowników. Trzecia pozycja przypadła 
modemowi kablowemu (17,6  proc.) –  w  jego 
przypadku odnotowano spadek o 2,3 pkt proc. 
Szybko rosną natomiast wpływy operatorów 
z  dostępu za pomocą światłowodów FTTH 
(+88 proc. w ub. r.), co dało im udział na pozio-
mie 12,3 proc. Co ciekawe, znacząco zwiększył 
się rynek usług wiązanych – liczba użytkowni-

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ROZWIĄZAŃ IT  
W MIEJSCU PRACY, KTÓRE PRZYCZYNIAJĄ  
SIĘ DO ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Łatwy dostęp do informacji  
potrzebnych do pracy

Prostota użycia

Możliwość pracy  
z dowolnego miejsca

Możliwość wyboru urządzenia

Efektywność kosztowa

Sposób pracy podobny jak  
w rozwiązaniach konsumenckich 

Możliwość wyboru aplikacji
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38,5%

34,6%

34,6%

32,7%

31,7%

27,9%

24%

Polski rynek internetu: wzrost wartości i jakości

ków z nich korzystających była wyższa o 35 proc. 
w porównaniu z 2017 r. 

Za rosnącymi wpływami operatorów idzie 
poprawa jakości dostępu do sieci. Udział łączy 

o  najwyższej przepustowości, 
tj. co najmniej 100 Mb/s, sięga 
już naszym kraju 43 proc. Ma-
ją do nich dostęp mieszkańcy 
co czwartego budynku w  Pol-
sce (w 2017 r. – 10 proc.). Zgod-
nie z  zaleceniami Europejskiej 
Agendy Cyfrowej niezbędne są 
dalsze inwestycje –  do końca 
2020 r. połowa gospodarstw do-
mowych powinna mieć dostęp  

do sieci o przepływności co najmniej 100 Mb/s. 
Na koniec zeszłego roku ten wskaźnik wynosił 
19,3 proc.

Liczba węzłów światłowodowych wzrosła 
o 13 proc. w zestawieniu z 2017 r. i niemal czte-
rokrotnie wobec 2013 r. Co drugi węzeł w kraju 
ma interfejsy światłowodowe.

Źródło: UKE, Raport o stanie 
rynku  telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Inwestujemy  

w analitykę danych
„Naszym celem jest automatyzacja pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania 

danych – tak by ten proces odbywał się bez ingerencji człowieka.  
Takie podejście gwarantuje nam integralność danych, która ma kluczowe  

znaczenie dla jakości procesów produkcyjnych” – mówi  
ŁUKASZ KRAUSE, DYREKTOR IT W GRUPIE POLPHARMA.

CRN Czy ze względu na specyfikę branży farmaceutycz-
nej można mówić również o specyfice środowiska in-
formatycznego w Polpharmie? Na ile firma korzysta ze 
standardowych, używanych też gdzie indziej rozwiązań 
IT, a na ile potrzebuje specjalnych, dostosowanych do swo-
ich potrzeb narzędzi i systemów? 
ŁUKASZ KRAUSE W branży farmaceutycznej IT jest wsparciem 
dla całego łańcucha wartości – od rozwoju produktu i two-
rzenia receptur przez produkcję, logistykę, marketing czy 
sprzedaż po obszary okołoprodukcyjne i okołosprzedażowe. 
Zawiera się w tym również środowisko biurowe, HR i różne 
systemy komercyjne. Każdy fragment tego łańcucha wartości 
pełni swoją specyficzną rolę, która musi znaleźć odzwiercie-
dlenie w odpowiednio dobranych usługach informatycznych. 
Standardowe rozwiązania wybieramy dla działu HR, procesów 
biurowych, działań biznesowych i zadań finansowo-księgo-
wych. Dla działalności komercyjnej, będącej częścią obszaru 
sprzedażowego, szukamy narzędzi pozwalających na odwzo-
rowanie naszego modelu biznesowego. 

Branża farmaceutyczna uchodzi w powszechnej opinii  
za bardzo wymagającą pod względem rygorów produk-
cyjnych. A jak to się przekłada na działania związane  
z informatyką? 
Część produkcyjna w znacznym stopniu determinuje specyfikę 
środowiska informatycznego. Musimy dostarczać rozwiązania 
pozwalające na zapewnienie pełnej zgodności z normami pro-
dukcyjnymi przy jednoczesnym utrzymaniu właściwej jakości 
produkcji. W produkcji leków i substancji biopodobnych ma-
my do czynienia z wieloma regulacjami, które mówią, jakie są 
wymagania i obowiązki producenta, co należy robić, żeby za-
pewnić odpowiednią jakość produktu. To oznacza konkretne 
wymagania również w stosunku do działu IT, który w swoich 

działaniach musi zawsze uwzględniać liczne normy i standar-
dy związane z branżą farmaceutyczną. 

Czy ścisły związek informatyki ze sferą produkcyjną ozna-
cza również zaangażowanie działu IT w zarządzanie śro-
dowiskiem Operational Technology? 
Systemami automatyki przemysłowej na stanowiskach produk-
cyjnych nie zarządzamy. Czujnikami, sterownikami, czyli bez-
pośrednio całą sferą OT, zarządzają służby utrzymania ruchu 
i automatycy. My zarządzamy natomiast tym, co jest na styku 
IT i OT, czyli np. analityką, do której wykorzystujemy sygna-
ły, dane i informacje z produkcji. Przepływ informacji odbywa 
się też i w drugą stronę. Mając na uwadze obszar produkcji, to 
w zasadzie nie ma u nas systemu informatycznego, który by 
nie dostarczał danych do produkcji lub nie korzystał z danych 
produkcyjnych. Dlatego też szczególną wagę przywiązujemy 
do jakości danych. Jej zapewnienie jest jednym z istotniejszych 
zadań działu IT. Dane muszą być wysokiej jakości, ponieważ 
ich użycie wpływa znacząco na jakość produkcji. 

Zarządzanie danymi powierzane jest dzisiaj w wielu fir-
mach specjalnie do tego celu powoływanym ludziom – chief 
data officerom (CDO). Co przesądziło o  pozostawieniu 
u Państwa zadań związanych z zapewnieniem jakości da-
nych w gestii CIO?
Najlepszą wiedzę na temat wykorzystywanych w przedsiębior-
stwie danych mają oczywiście przedstawiciele działów biz-
nesowych. Co do tego nie ma wątpliwości. Jako dział IT nie 
twierdzimy, że wiemy na ten temat więcej. Przyjęty przez nas 
model zarządzania danymi opiera się na tym, że IT jest natu-
ralnym hubem, w którym koncentrują się zadania związane 
z przetwarzaniem informacji. W sumie 90–95 proc. danych 
w firmie przepływa przez systemy IT – transakcyjne czy hur-
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cje o produkcji, szybciej 
przezbrajać stanowi-
ska pracy oraz zapewnić 
nadzór nad wszystkimi 
elementami systemu pro- 
dukcyjnego oraz około-
produkcyjnego. Obecnie 
przeprowadzamy wdro-
żenia testowe, wyko-
rzystujemy przy tym 
rozwiązania IoT, żeby 
nadać całości cyfrową 
postać. Realizujemy także 
dużo projektów z zakresu 
szeroko pojętej sfery bez-
pieczeństwa, w  tym cy-
berbezpieczeństwa. Ze 
zrozumiałych względów 
nie chciałbym jednak 
ujawniać ich szczegółów. 

Troska o jakość danych 
też jest zapewne w Pań-
stwa przypadku jednym 
z  elementów polityki 
bezpieczeństwa?

Jakość danych jest u nas weryfikowana podczas przeprowa-
dzanych regularnie audytów. Żeby ją zapewnić na właściwym 
poziomie, standaryzujemy architekturę IT, standaryzujemy 
przepływy danych, standaryzujemy wykorzystywane do prze-
twarzania danych aplikacje. Naszym celem jest automatyza-
cja pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych – tak 
by wszystko mogło odbywać się bez ingerencji człowieka, bez 
„dotknięcia danych ludzką ręką”. Takie podejście z całą pewno-
ścią zagwarantuje integralność danych. Automatyzacja prze-
twarzania danych umożliwia algorytmiczne potraktowanie ich 
przepływów, ustanowienie zasad działań, które będą wykony-
wane przez oprogramowanie zawsze w ten sam sposób. To też 
z pewnością element systemu bezpieczeństwa firmy. 

Jak to może funkcjonować w praktyce?
W swoim portfolio mamy m.in. już zrealizowany projekt na 
styku OT i IT. Pozyskiwane w zdalny sposób dane z produkcji, 
m.in. dzięki wykorzystaniu IoT, przekazywane są bezpośred-
nio do kadry zarządzającej, która ma możliwość ich inter- 
pretacji na washboardach Power BI. Dzięki temu przyspie-
szony został dostęp do danych z maszyn. Pozyskiwanie tych 
informacji stało się też łatwiejsze, bo nie trzeba przechodzić 
przez strefę czystą na produkcji, by zgrać dane z urządzeń na 
hali produkcyjnej. Teraz dane dostarczane są w czasie rze-
czywistym wprost na biurko, co powoduje, że są częściej uży-
wane, a to z kolei umożliwia szybsze i częstsze reagowanie 
zarówno w sferze produkcyjnej, jak i biznesowej. Jeżeli jesz-
cze połączy się je z danymi historycznymi, dokona predykcji, 
to uzyskuje się wiedzę, która umożliwia podejmowanie  

townie. Naturalną więc 
rzeczą wydało się nam, że 
to szef IT buduje również 
zespół data governance, 
związany z zaawansowa-
ną analityką. Zadaniem 
tego zespołu jest pilno-
wanie danych, ale zwią-
zane z  tym obowiązki 
mają wszyscy, choć głów-
nie ludzie funkcjonujący 
w  obszarach bizneso-
wych, bo to oni właśnie 
najlepiej rozumieją dane 
i informacje funkcjonu-
jące w firmie. Rolą działu 
IT jest zapewnienie i wy-
zwalanie możliwości wy-
korzystania danych oraz 
zagwarantowanie ich 
poprawności, żeby dane 
mogły być jak najlepiej 
spożytkowane i przetwa-
rzane zgodnie z wymaga-
niami biznesowymi.

Jakie konkretnie projekty lub wdrożenia informatyczne 
będziecie Państwo w najbliższym czasie realizować?
Dużo obecnie inwestujemy w analitykę danych. To bardzo 
ważny dla nas obszar. Mamy portfel projektów związanych 
z tą właśnie dziedziną. Wdrażamy program data governance, 
ale też budujemy narzędzia analityczne dla obszarów bizne-
sowych i okołoprodukcyjnych. Działamy na trzech podsta-
wowych poziomach: tworzenie polityki zapewnienia jakości 
danych, inwestowanie w rozwój narzędzi adekwatnych do po-
trzeb i wymagań biznesu oraz wybór technologii zapewniają-
cych realizację tych celów. W dużej mierze korzystamy przy 
tym z rozwiązań chmurowych tam, gdzie nam na to pozwalają 
wymogi bezpieczeństwa. Rola analityki ewoluuje – od klasycz-
nego podejścia, w którym dział IT pośredniczył w analityce, do 
modelu end-to-end, gdzie wymiana danych i informacji odby-
wa się w ramach podejścia procesowego między poszczegól-
nymi zainteresowanymi lub elementami systemu. Digitalizacja 
coraz większej ilości obszarów funkcjonowania firmy powodu-
je, że model end-to-end będzie się upowszechniał. Naszą rolą 
jest pilnowanie zgodności przetwarzania danych z wymogami 
dotyczącymi poszczególnych procesów. To też element nasze-
go projektu rozwoju fabryki przyszłości. 

W ramach koncepcji Przemysłu 4.0?
Nie patrzymy na nasze działania przez pryzmat będących aku-
rat w obiegu haseł. Myślę jednak, że nasz pomysł idzie już dalej 
niż koncepcja Przemysłu 4.0. Przebudowywana jest cała auto-
matyka. Chcemy stworzyć spójną architekturę referencyjną, 
która pozwoli sprawniej zbierać w sposób zdalny informa-



CRN nr 7/201960

strategicznych decyzji odpowiednio wcześniej. Możliwości 
analityczne wzrosną, gdy dodamy do tego jeszcze na przykład 
uczenie maszynowe (machine learning). To nieduży projekt 
zrealizowany wewnętrznymi zasobami przynoszący wiele  
wymiernych korzyści.

Ile w ogóle oprogramowania robicie we własnym zakresie, 
a ile kupujecie w postaci gotowych produktów na rynku?
Bardzo różnie to wygląda. Na przykład przy wdrażaniu syste-
mów wykorzystywanych na produkcji wybieramy renomowa-
nych dostawców. Takie usługi muszą mieć gwarancję jakości, 
zapewnione wsparcie –  potrzebujemy bowiem stabilności 
funkcjonowania stosowanych rozwiązań. Wiele projektów 
realizujemy też samodzielnie lub razem z partnerami. Dużo 
procesów jest wspieranych wewnętrznie na naszych platfor-
mach. Często jest tak, że zaczynamy od poszukiwania potrzeb-
nego nam produktu na rynku, a gdy nie znajdujemy czegoś, 
co by spełniało nasze oczekiwania, decydujemy się na wyko-
nanie projektu własnymi siłami lub wspólnie z partnerami  
zewnętrznymi.

Czy w poddanej licznym rygorom branży 
jest miejsce na innowacyjne, nieszablo- 
nowe rozwiązania? 
Jesteśmy otwarci na nowości, z uwagą śle-
dzimy to, co się dzieje na rynku. Do wy-
korzystania innowacyjnych rozwiązań 
musimy jednak podchodzić w sposób racjo-
nalny, pamiętając o konieczności sprostania 
wszystkim nałożonym na nas wymogom. 
Stosujemy już Internet rzeczy, głównie do 
zbierania danych z  produkcji. Testujemy 
rzeczywistość rozszerzoną w ramach szko-
leń dla pracowników produkcyjnych, jak 
również usprawnienia procesu przezbraja-
nia maszyn. Robotyzujemy procesy w zakresie HR, kontrolin-
gu, prac biurowych. Automatyzujemy wsparcie dla klientów 
– tutaj wszystko z wykorzystaniem platformy chmurowej, gdyż 
mamy w tym zakresie spory bagaż doświadczeń z rynku od-
nośnie do obostrzeń regulacyjnych. Testujemy też wstępnie 
wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do przewidy-
wania awarii maszyn na linii produkcyjnej czy predykcji dzia-
łań sprzedażowych i marketingowych. 

Jakich specjalistów do pracy obecnie najbardziej Pan  
potrzebuje?
Kompetencje, których potrzebujemy i których szukamy to te 
związane z zaawansowaną analityką danych, potrzebujemy też 
ekspertów od utrzymania systemu ERP, ale ze specjalistyczny-
mi kompetencjami analityczno-programistycznymi. Chodzi 
o ludzi, którzy rozumieją biznes i wiedzą, jak przełożyć wy-
zwania biznesowe na rozwiązania informatyczne, bo tu jest na 
przykład dużo specyficznych wyzwań związanych z logisty-
ką, magazynowaniem, przepływami danych do i z produkcji. 
Szukamy ekspertów od architektury IT, którzy będą wiedzieli, 

ROZMAWIAŁ 
ANDRZEJ GONTARZ 

OKIEM UŻYTKOWNIKA

jak budować architekturę optymalną, by umożliwiała zarów-
no integrację wewnętrznych systemów, jak i podłączenie na-
rzędzi wykorzystywanych w chmurze, a przy tym zachowała 
elastyczność i pozwalała na zwinne podejście do zaspokajania 
potrzeb biznesowych.

Ile rzeczy zamierzacie przenieść do chmury? W jakim za-
kresie będziecie dalej rozwijać własną infrastrukturę, 
a w jakim korzystać z możliwości oferowanych w ramach 
cloud computingu? 
Patrzymy na środowisko cloud computingu w sposób racjo-
nalny – nie boimy się chmury, natomiast wykorzystujemy ją 
w obszarach dających nam największe korzyści. Na świecie 
też podejście do chmury podlega racjonalizacji. Szukamy tych 
rzeczy, które są optymalne do zastosowań w modelu chmu-
rowym, bo tam występuje standaryzacja i potrzeba do pracy 
mniejszej liczby inżynierów. Nie zrezygnujemy jednak całko-
wicie z własnej infrastruktury. Jest i będzie nam ona potrzeb-
na, chociażby ze względu na wiele wymogów bezpieczeństwa 
i jakości produkcji.

A jak zapatruje się Pan na współpracę 
z  firmami zewnętrznymi, na przykład  
integratorami IT?
Dużo ciekawych i wartościowych projektów 
realizujemy z udziałem firm zewnętrznych. 
Nie jesteśmy w stu procentach samowystar-
czalni, nie mamy tylu zasobów, by wszyst-
ko robić wewnętrznie. Korzystamy chętnie 
z doświadczeń integratorów. Lubimy praco-
wać z firmami, do których mamy zaufanie, 
które już się we współpracy z nami spraw-
dziły. Nie boimy się nowości, nie boimy się 
testować nowych rozwiązań, jeśli są ade-
kwatne do naszych potrzeb. Jesteśmy także 

otwarci na nowe kontakty, nowe modele kooperacji. Chętnie się 
uczymy od innych, rozpoznajemy rynek. Nie unikamy również 
weryfikacji takich rozwiązań podczas testów czy projektów  
typu proof of concept.

Czego przede wszystkim oczekuje Pan od firmy składającej 
ofertę, proponującej współpracę? 
Najlepiej rokują rozmowy, gdy potencjalny dostawca wie, czym 
zajmuje się Polpharma. Jeżeli jest zrozumienie naszego biz-
nesu, tego, jak się rozwijamy, to na pewno taki dostawca le-
piej potrafi zaproponować nam usługi adekwatne do naszych 
potrzeb. Ciągle jeszcze zdarza się, że handlowcy, którzy chcą 
nam zaoferować usługi, nie zastanawiają się, czy one pasują do 
naszej sytuacji czy skali. Szansę na biznes z nami ma ten, kto 
ma wiedzę na nasz temat i jest w stanie zaoferować nam roz-
wiązania, które rzeczywiście mogą u nas zaistnieć. To jedna 
z kluczowych rzeczy. 

Nasz pomysł idzie 
jeszcze dalej 
niż koncepcja 
Przemysłu 4.0. 
Przebudowywana 
jest automatyka 
w całej firmie.
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QNAP: NAS nowej generacji
NAS Enterprise ZFS nowej generacji – model ES1686dc – wyposażono 

w dwa aktywne kontrolery z procesorami Intel Xeon D, co według pro-

ducenta zapewnia dostępność usług bliską 100 proc. Urządzenie jest 

zgodne ze standardem SAS 12 Gb/s. Każdy 

kontroler ma cztery porty 10GbE SFP+ 

LAN, osiem złączy RDIMM 

(na maksymalnie 512 GB pa-

mięci), dwa złącza M.2 SSD 

(umożliwiające skonfiguro-

wanie funkcji SSD caching). 

Przestrzeń dyskową da się rozbudować do 1 PB. ES1686dc zapewnia 

tworzenie systemów storage all-flash. Urządzenie można wykorzystać 

jako serwer plików, serwer wirtualizacji, VDI, centrum danych, rozwią-

zanie do monitoringu lub streamingu wideo albo serwer backupu. NAS 

ES1686dc działa pod kontrolą systemu operacyjnego QES 2.1.0, który 

korzysta z systemu plików ZFS, zapewnia ochronę danych i ich przy-

wracanie oraz ma wiele funkcji biznesowych.

Ceny netto: od 45 775 zł (model ES1686dc-2123IT-64G). Gwarancja: 5 lat.

AB, www.ab.pl
EPA SYSTEMY, www.epasystemy.pl
KONSORCJUM FEN, www.fen.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, www.abcdata.com.pl

Philips: uniwersalny 4K
Monitor 329P9H z linii Brilliance z matry-

cą IPS 4K jest przeznaczony zarówno dla 

profesjonalistów, jak i użytkowników do-

mowych (dla projektantów, do obróbki 

filmów, zdjęć oraz do cyfrowej rozrywki). 

Ekran o przekątnej długości 32 cali wy-

świetla 87 proc. palety kolorów Adobe 

RGB. Wskaźnik kontrastu wynosi 1300:1, 

a maksymalna jasność – 350 cd/mkw. 

Czas reakcji GtG wynosi 5 ms. Gdy nikt nie siedzi przed monitorem 

jasność automatycznie się zmniejsza. Urządzenie ma tryb ograniczenia 

emisji niebieskiego światła (LowBlue) i funkcję niwelującą migotanie 

obrazu (FlickerFree).

Do 329P9H można podłączyć jednocześnie dwie stacje robocze i ob-

sługiwać je za pomocą jednego zestawu składającego się z klawiatury 

i myszki. Umożliwia to przełącznik KVM. Monitor może pełnić rolę stacji 

dokującej. Został wyposażony m.in. w port RJ45 czy USB-C. Ma zabez-

pieczenie biometryczne z funkcją rozpoznawania twarzy.

Cena: 3869 zł. Gwarancja: 2 lata.

AB, www.ab.pl 
ACTION, www.action.pl
INCOM GROUP, www.incomgroup.pl

Zebra: mobilny 
i wytrzymały
Komputer mobilny MC9300 z systemem opera-

cyjnym Android to najbardziej wytrzymałe urzą-

dzenie w swojej klasie – twierdzi producent. 

Jest odporny na wodę, pył, upadki i dostosowany 

do pracy w chłodni. Jest wyposażony w ekran do-

tykowy o przekątnej długości 4,3 cala. 

Został zaprojektowany dla pracowników magazy-

nów, działów produkcji, logistyki, m.in. do zarzą-

dzania zapasami, przyjmowania dostaw, obsługi zwrotów, 

kontroli jakości, audytów cen. Umożliwia odczyt kodów DPM, 

oznaczeń mikroudarowych i laserowych, a także rejestrowanie 

kodów 1D i 2D z odległości do 20 m. Bateria ma pojemność 

7000 mAh. MC9300 jest dostępny z pakietem aplikacji dla użytkow-

ników i narzędziami programistycznymi.

Cena: zależy od projektu. Gwarancja: 1 rok.

INGRAM MICRO, pl.ingrammicro.eu
JARLTECH, www.jarltech.com
KONCEPT-L, www.koncept-l.pl
SCANSOURCE, www.scansource.com/pl

Chieftec: Hawk 
wchodzi do gry
Producent wprowadził na rynek ga-

mingową obudowę Hawk AL-02B-OP 

w formacie ATX. Przedni panel wyko-

nano z aluminium. Konstrukcja 

mieści dwa dyski 2,5-calowe i dwa 

3,5-calowe. Jest również miejsce 

na komponent o przekątnej 5,25 cala. W środku można zainstalować 

kartę graficzną o długości do 349 mm, a także opcjonalne wentylato-

ry, w tym z przodu jeden o przekątnej 240-mm lub trzy 120-mm, 

a z tyłu jeden 120-mm. Z przodu umieszczono dwa złącza USB 3.1 

Gen 1, USB 2.0 i audio. W przedniej i dolnej częci obudowy znajdują 

się filtry przeciwpyłowe.

Przykładowa cena resellerska netto: model AL-02B-400GPE z zasila-

czem 400 W – 72 dol. (ok. 270 zł). 

Gwarancja: 2 lata.

AB, www.ab.pl
ACTION, www.action.pl
KOMPUTRONIK, www.komputronik.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, www.abcdata.com.pl
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Najwięksi producenci coraz 
mocniej naciskają na oferowa-
nie sprzętu jako usługi (DaaS, 

PCaaS, HaaS i in.), przepowiadając przy 
tym, że to kierunek, w  którym będzie 
zmierzał rynek. Analitycy zgadzają się, 
że sprzedaż we wspomnianym mode-

Trend polegający na przechodzeniu od sprzedaży „pudełek” do opartej na wiedzy 
współpracy z klientem sprawi, że na naszym rynku zapewne przyjmie się usługowe IT 

obejmujące także sprzęt. Jednak bez wsparcia producentów w Polsce ten biznes raczej 
nie ma szans na szybki rozwój. Zwłaszcza że barierę dla integratorów stanowią nie tylko 

kompetencje techniczne, ale też kwestie finansowania takiej działalności.
KRZYSZTOF PASŁAWSKI
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lu powinna rosnąć. Według Market Re-
search Future przychody z  Device as  
a  Service będą się zwiększać średnio 
o 9 proc. rocznie do 2023 r., osiągając  
globalnie sumę ok. 8 mld dol. Dane obej-
mują jednak nie tylko sprzęt – kompute-
ry, tablety czy drukarki – lecz również 

oprogramowanie oraz usługi, które są 
integralną częścią kontraktów typu  
„as a Service”. 

Również IDC jest przekonane o po-
tencjale usług opartych na sprzęcie 
w przedsiębiorstwach i jego długofalo-
wym wpływie na opisywany rynek. Ana-

Sprzęt jako usługa: 
pokonać bariery
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ją z opóźnieniem, prawdopodobnie mo-
del płatności za zużycie także w polskich 
przedsiębiorstwach będzie się powoli 
upowszechniał. Powinien mu sprzyjać 
trend polegający na przechodzeniu od 
jednorazowej sprzedaży transakcyjnej 
do długoterminowych relacji z klientem 

bazujących na wiedzy, a nie na niższej 
o kilka złotych cenie produktu.

– Tradycyjny handel w firmach kom-
puterowych odchodzi do lamusa, na rzecz 
sprzedaży szeroko pojętych usług. Ten 
trend będzie się z czasem umacniał. Wie-
dza o możliwych rozwiązaniach i umiejęt-
ność pokazania ich klientom będą miały 
kluczowe znaczenie dla przyszłości każ-
dej firmy IT – przekonuje Piotr Głydziak, 

pełnomocnik zarządu ds. VAD w Action 
Business Center.

Jednocześnie zwraca uwagę, że ko-
nieczna jest edukacja potencjalnych 
klientów w zakresie DaaS, bo wielu za-
pewne nie wie, że taka opcja w  ogóle 
istnieje. W ramach oferty usługowej po-
winna być proponowana precyzyjna ana-
liza finansowa takiego przedsięwzięcia. 
Co wcale nie jest proste, zwłaszcza gdy 
w  grę wchodzą wdrożenia obejmujące 
różne formy usług.

MAŁA POMYŁKA  
POWODUJE DUŻĄ STRATĘ
Jak wynika z opinii resellerów, nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi na to, czy 
lepsza jest oferta usługowa finanso-
wana w formie wynajmu, kredytu czy  
leasingu. Wszystko zależy od konkretne-
go projektu i wielu zmiennych, np. czy 
w ogóle i jakie wsparcie zapewnia produ-
cent sprzętu. Czy urządzenia po okresie 
umowy klient może odkupić, czy też nie? 
Czy firma projektowa ma własne środki 
na sfinansowanie zakupu, a jeśli tak, 

Zdaniem integratora

 Andrzej Podgórski, właściciel Multipass
Z punktu widzenia integratora kluczowe w przypadku oferowania sprzętu w formie 

usługi są kompetencje w zakresie finansów i prawidłowej oceny kosztów oraz zysków 

z długoterminowych umów. Sama wiedza techniczna, choć niezbędna, do tego nie wy-

starczy. Brak wymienionych umiejętności to jedna z barier, które czynią rynek sprzętu 

jako usługi póki co hermetycznym. Z moich obserwacji wynika, że na razie niewiele firm 

ma wystarczające umiejętności, ofertę i zasoby, aby korzystać na tym trendzie. Ma to 

swoją zaletę, bo rynek usług jest dużo mniej konkurencyjny niż tradycyjna sprzedaż.

 Marek Kuropieska, prezes zarządu Aspekt
Nie dostrzegam dla nas większych zalet oferowania sprzętu w modelu usługowym. 

Wynajmującym musiałaby być jakaś instytucja, np. firma leasingowa albo bank, który 

byłby w stanie wesprzeć finansowo taką transakcję. Nie wyobrażam sobie szerokiego 

zastosowania modelu subskrypcyjnego bez tego wsparcia. Wśród naszych klientów 

nie dostrzegamy wielkiego zainteresowania sprzętem w modelu usługowym. Być mo-

że powodem niewielkiej popularności jest to, że chodzi o sprzęt specjalistyczny. Nie 

wykluczam, że klienci mogą nie mieć świadomości, że oferta usługowa urządzeń jest 

w ogóle dostępna. Jeśli już ktoś nie decyduje się na zakup, to w przypadku takich urzą-

dzeń jak terminale czy skanery kodów kreskowych wybiera raczej leasing niż wynajem. 

Ze swojej strony staramy się budować ofertę subskrypcyjną, w ramach której możemy 

zaproponować kompleksową usługę. Klient dostaje od nas urządzenie, a do niego ma-

teriały eksploatacyjne (w stałej dostawie) i serwis. To rozwiązanie, choć pozwala zredu-

kować koszty, nadal jest niszowe.

litycy tej firmy podkreślają, że takie 
efekty DaaS, jak ograniczenie kosztów, 
przyspieszona wymiana rozwiązań IT 
i mniejsze obciążenie pracą wewnętrz-
nych działów informatycznych, są jak 
najbardziej zgodne z oczekiwaniami na-
bywców. Dlatego taki model biznesowy 
może znacznie przekształcić całe oto-
czenie konkurencyjne w kanale sprze-
daży sprzętu IT. 

Na razie na polskim rynku obserwuje 
się niewielki popyt na korzystanie z urzą-
dzeń w modelu usługowym. Niemniej in-
tegratorzy sygnalizują zainteresowanie 
klientów taką ofertą, a producenci za-
pewniają, że biznes systematycznie się 
rozkręca.

– Ponad rok od wprowadzenia usługi 
Device as a Service w Polsce, odnotowu-
jemy coraz większe zainteresowanie ze 
strony użytkowników. Pierwszy kontrakt 
opiewał na 1  mln dol., a  za nim poszły  
następne. To pokazuje, że na naszym ryn-
ku jak najbardziej występuje zapotrzebo-
wanie na ofertę usługową – przekonuje 
Marcin Olszewski, dyrektor zarządza-
jący HP Inc.

Z drugiej strony, jak podkreślają in-
tegratorzy, małe polskie przedsiębior-
stwa w zasadzie w ogóle nie interesują 
się usługowym IT (pomijając startupy). 
Zresztą same firmy IT, które obsługują 
małych klientów, też nie są powszechnie 
przekonane do modelu usługowego. Jak 
stwierdził jeden ze sprzedawców, jeżeli 
mała firma potrzebuje routera czy peceta 
za najwyżej kilka tysięcy złotych, to spła-
canie go w abonamencie nie ma większe-
go sensu. Model usługowy może być więc 
atrakcyjny raczej dla dużych korporacji, 
dla których zakup sprzętu to spory jed-
norazowy koszt.

– Tacy użytkownicy też w większości 
mają potrzebę posiadania, jednak poja-
wiają się już zapytania dotyczące usługo-
wego dostarczania sprzętu, a tego kiedyś 
nie było. Jednocześnie sprzętowa oferta 
„as a Service” jest wciąż niszowa, dzięki 
czemu nie ma dużej konkurencji – zauwa-
ża Mateusz Dębowski, dyrektor handlo-
wy MBA System.

Na zachodzie Europy klienci w mo-
delu on-premise kupują już moc obli-
czeniową, a nie urządzenia. Ponieważ 
na nasz rynek niektóre trendy dociera-

Niewielkie firmy  
w zasadzie w ogóle 
nie interesują się 
usługowym IT.
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to w jakiej formie i w jakiej wielkości? 
Co obejmuje umowa i na jaki czas? Ja-
ki zawiera pakiet usług? Jakie są kosz-
ty i które z nich mogą się zmienić oraz 
w jakiej skali? 

– To formę finansowania trzeba dopa-
sować do różnych czynników, a nie od-
wrotnie. Wybór z góry wynajmu, kredytu 
czy leasingu nie decyduje o opłacalno-
ści tego modelu dla integratora – prze-
konuje Andrzej Podgórski, właściciel  
Multipass. 

Zauważa przy tym, że leasing co do za-
sady może objąć tylko środki trwałe, a nie 
może dotyczyć dodatkowych usług, na 
przykład serwisu.

Z  punktu widzenia integratora klu-
czowa jest umiejętność uwzględnienia 
wszystkich zmiennych i odpowiednie-
go skalkulowania raty, a tym samym wy-
boru odpowiedniej formy finansowania. 
Przy długoterminowych umowach na-
wet drobne pomyłki mogą skutkować 
sporymi stratami. 

Jak zaznacza Andrzej Podgórski, naj-
bardziej nieprzewidywalną zmienną są 
wahania kursów walut – wszystko inne 
można w  dużym stopniu przewidzieć 
albo policzyć. Dobrym dla integratora 
rozwiązaniem jest zawarcie w umowie 
dotyczącej subskrypcji zapisu umożli-

wiającego korektę opłat, gdy np. cena eu-
ro wzrośnie o określony wskaźnik. Ale na 
to musi zgodzić się klient.

Dla integratorów barierą w rozwoju 
oferty DaaS jest więc brak specjalistów, 
jak również zasobów finansowych i wie-
dzy na temat zasad takiego finansowania. 
Bez tego wszystkiego trudno brać się za 
usługową dostawę sprzętu. W praktyce 
oznacza to utrudniony dostęp do tego 
rynku dla najmniejszych integratorów 
i resellerów. Jak pokazują ostatnie da-
ne HPE, możliwość oferowania usług ze 
sprzętem w modelu „as a Service” wciąż 
pozostaje domeną stosunkowo wąskiego 
grona firm IT (w połowie 2019 r. koncern 
miał globalnie tylko ponad 400 partne-
rów świadczących takie usługi). Zarząd 
producenta zapowiedział wprowadze-
nie zachęt dla współpracujących z nim 
integratorów, które mają umożliwić im 
rozwój biznesu „as a Service” do 2022 r., 
kiedy to w tym właśnie modelu ma być 
dostępna cała oferta HPE. 

CZASOWE WYPOŻYCZENIE  
JAKO WSTĘP DO DAAS
Na rynku mamy też do czynienia z mode-
lem biznesowym, w którym klient koń-
cowy płaci integratorom za użytkowanie 
sprzętu ( jednorazowo lub w abonamen-
cie) i może liczyć na instalację oraz póź-
niejsze wsparcie. 

– Są przedsiębiorcy, którzy potrzebują 
sprzętu na krótko, do wykonania konkret-
nych zadań i nie opłaca im się kupować go 
na własność – twierdzi Wojciech Mice-
wicz, dyrektor handlowy 4Netic, doda-
jąc, że zwykle dotyczy to serwerów czy 
urządzeń UTM.

Chodzi jednak o pojedyncze przypadki, 
a nie stały sposób współpracy z klientami. 
Gdy w grę wchodzi niewielka liczba  wy-
pożyczanych urządzeń, integrator może 
z własnych środków sfinansować ich za-
kup, bez potrzeby sięgania po zewnętrz-
ne finansowanie. Taka opcja jest bardziej 
opłacalna, gdy integrator dysponuje urzą-
dzeniami, które i tak nie są przez nikogo 
innego wykorzystywane.

– Ratę najmu można skalkulować tak, 
że nawet gdy uwzględni się zużycie sprzę-
tu po powrocie od klienta, cała operacja się 
opłaca – przekonuje Wojciech Micewicz. 

Jego zdaniem zyskowne jest wzięcie 
w leasing sprzętu przez integratora, a na-
stępnie wynajem użytkownikowi w ofer-
cie usługowej, z ratą skalkulowaną tak, aby 
była wyższa niż rata leasingowa, ale klient 
w cenie otrzymywał dodatkowe usługi.

Integratorzy podkreślają, że inicjaty-
wa w  rozwoju DaaS, PCaaS itp. należy 
przede wszystkim do producentów. Jeśli 
ten segment rynku ma się rozwijać, to wła-
śnie vendorzy powinni pomóc partnerom 
w poszerzaniu kompetencji i zapewnić im 
odpowiednie warunki finansowe. Wska-
zywano również na potrzebę współpra-
cy z bankami i firmami leasingowymi, jak 
też konieczność przekonania do zakupów 
działów finansowych klientów. Muszą one 
mieć pewność, że taki model jest bardziej 
opłacalny dla ich przedsiębiorstwa. 

Część integratorów, zwłaszcza tych 
małych, na własną rękę raczej nie zainwe-
stuje w wiedzę związaną z DaaS i finanso-
wanie oferty – zwłaszcza gdy ich klienci 
jej nie oczekują. Najwięksi producenci 
przekonują natomiast, że przygotowali 
wsparcie dla partnerów przez własne lub 
współpracujące z nimi podmioty finan-
sowe, jak na przykład firmy leasingowe. 
Jeden z rozmówców CRN Polska sugero-
wał również, by producenci współdzia-
łali ze sobą w zakresie oferty usługowej, 
bo wdrożenia czy zamówienia obejmują 
produkty różnych marek.

Z naszych obserwacji 
wynika, że po ofertę 
sprzętu jako usługi 

sięgają przede wszystkim duże przed-
siębiorstwa, którym koszty szybko 
się zwracają, i to w dwojaki sposób. 
Po pierwsze środki zaoszczędzone 
na zakupie urządzeń na własność 
mogą przeznaczyć na wynagrodzenie 
pracowników lub użytkowanie sprzętu, 
którym dysponują zewnętrzni doradcy. 
Po drugie fachowi konsultanci często 
po wdrożeniu potrafią usprawnić 
sieć IT klienta, co przekłada się na 
jego zysk.

Piotr Głydziak
pełnomocnik zarządu ds. VAD, 

Action Business Center

Dla firm coraz więk-
szym problemem 
są rosnące koszty 

specjalistów. Dlatego będą dążyć do 
tego, by bieżące zarządzanie IT powie-
rzać podmiotom zewnętrznym, podczas 
gdy wewnętrzne działy IT zajmą się 
strategią czy koordynacją systemów 
w różnych jednostkach firmy. Ten trend 
jest szansą dla partnerów, by propono-
wać DaaS oraz dodatkowe usługi: audy-
ty, doradztwo, wdrożenie, zarządzanie, 
serwis itd. Dla integratorów i resellerów 
w przypadku oferty DaaS kluczowa jest 
wiedza zapewniająca zarządzanie syste-
mami, jak również prawidłową kalkulację 
kosztów i wpływów z umowy.

Marcin Olszewski
dyrektor zarządzający HP Inc.
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W niniejszym artykule przed-
stawiam wyniki badań do-
tyczących ludzi urodzonych 

między 1984 a 2000 r. oraz tło socjologicz-
ne. Mam przy tym świadomość, że nasi ro-
dzimi millenialsi to zupełnie inni ludzie 
niż osoby urodzone w tych samych latach 
w USA czy krajach Europy Zachodniej. 
Jednak świadomie zdecydowałam się na 
taki margines czasowy. Nie będę się przy 
tym koncentrować na różnicach pokole-
niowych, które powodują, że brakuje nam 
porozumienia i skupiamy się na „punk-
tach bólu”. Za cel artykułu postawiłam 
sobie natomiast znalezienie przestrzeni 
do relacji i zrozumienia.

W końcu to nie pierwsze pokolenie, 
które różni się od poprzedniego. Doro-
śli zawsze narzekali – i prawdopodobnie 
będą narzekać – „ach, ta dzisiejsza mło-
dzież”. Jedno jest pewne: różnice nigdy 
wcześniej nie były tak głębokie. Dodat-
kowo przez pokolenia to starsi przeka-
zywali młodszym know-how czy wiedzę 
tajemną zdobywaną przez lata. Obecnie 
role się odwróciły, bo to młodzi uczą star-
szych, jak żyć, a nawet przeżyć w zmie-
niającej się rzeczywistości.

Będę bronić millenialsów, bo uwa-
żam, że mają gigantyczny potencjał, któ-
ry – uwolniony – jest w stanie uczynić 
wielką różnicę, czyli zmianę, a o tym wła-

śnie piszę w swoich artykułach. Zanim 
jednak zacznę, chcę podkreślić, że opis 
sprowadzam do średniej, która nie cha-
rakteryzuje całego pokolenia, a jedynie 
wskazuje pewien trend. Tak naprawdę 
dążę do generalizacji, nawet jeśli nie-
bezpiecznie blisko jej do krzywdzących 
stereotypów. 

„UZALEŻNIONY OD 
TECHNOLOGII” – TAK, ALE…
…ta cecha ma również swoją jasną stronę. 
Pokolenie millenialsów wyrosło w erze 
internetu i nieograniczonego dostępu do 
wiedzy, jakiej nie miał wcześniej nikt  Fo
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Gdy słyszymy: „Ach, ci mlillenialsi”, bynajmniej nie jest to okrzyk zachwytu 
ani radości. W pierwszym odruchu pojawiają się określenia typu: „roszczeniowi”, 

„bezczelni”, „nieobowiązkowi”, „rozbuchane ego”, „nieodpowiedzialni”. 
Uważam, że ten stereotyp jest nie tylko krzywdzący, lecz także niebezpieczny 

i szkodliwy dla samych przedsiębiorców.
ANGELIKA CHIMKOWSKA

Ach, ci millenialsi… 
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nich rodzice często nadgorliwie i niepro-
porcjonalnie do zasług zachwycali się 
swoimi potomkami. Przesadnie chwa-
lili bohomazy, pokraczne tańce baletni-
cy bez potencjału i wrodzonego talentu, 
wykrzywiając w ten sposób wewnętrzny 
obraz ich samych.

Naturalnym jest, że jeśli dorastali w ta-
kich okolicznościach, pojawiło się w nich 
przekonanie, że świat stworzono po to, 
aby się nimi zachwycać. Stąd również ob-
sesyjne poszukiwanie informacji zwrot-
nej, zachwytu nad najmniejszym nawet 
gestem wykonanym w stronę klienta czy 
pracodawcy.

Jednak pewność siebie to tylko ma-
ska, która przykrywa brak sprawdzenia 
się w boju. Millenialsi często boją się, że 
świat nie jest taki piękny, a sukces nie taki 
łatwy do osiągnięcia, jak pokazują stories 
na Instagramie. Buta i ostentacyjna pew-
ność siebie często stają się maską stra-
chu i niepewności, gdyż nie mieli w życiu  
zbyt dużo okazji do sprawdzenia siebie 
samego w boju.

inny. Oczywiście dotyczy to tych osób, 
które zdecydowały się wykorzystać no-
we możliwości w  sposób mądry, sta- 
wiając na wiedzę i  nie marnotrawiąc 
czasu na kotki czy snapy. Często nieste-
ty są ofiarami FOMO i dobrze jest o tym 
pamiętać. 

W każdym razie dzięki uzbrojeniu przez 
rodziców w znajomość języków obcych 
millenialsi mogli zdobywać unikatową 
wiedzę i zyskali dostęp do nieograniczo-
nych zasobów oraz możliwości. Ci, którzy 
potrafią i chcą z tego korzystać, są biegli 
w znajdowaniu cennych informacji (któ-
re stają się źródłem przewagi rynkowej)  
i potrafią nawiązywać międzynarodowe 
relacje z ekspertami w danym temacie.

Dlatego to właśnie od nich dowiesz 
się, kto jest specjalistą w danej dziedzi-
nie i jak do niego trafić. To u nich warto 
zasięgnąć języka w  sprawie użytecz-
nych aplikacji, stron oraz tego, co jest 
obecnie najmodniejsze, a co przyciąga 
innych millenialsów (którzy stają się 
dominującą grupą pracowników, a tak-
że zakupową).

„BEZCZELNY W WYGŁASZANIU 
OPINII” – TAK, ALE…
Pokolenie to wyrosło w okolicznościach, 
jakich nie miało szansy doświadczyć żad-
ne inne przed nim. Nie mam na myśli tylko 
dobrostanu, rozwoju technologicznego 
czy dostępu do zabawek (choć to rów-
nież jest ważne i wpływa na ich postawę 
życiową).

Poprzednie pokolenia dorastały 
w przekonaniu, że „dzieci i ryby głosu 
nie mają”. Rodzice millenialsów mają czę-
sto jedno, maksymalnie dwójkę latorośli, 
dlatego mieli możliwość skupienia się 
na nich. Dziecko znalazło się w centrum 
świata dorosłych, stało się podmiotem, je-
go zdanie i uczucia zaczęły się liczyć. Na-
gle u cioci na imieninach milknie rodzina, 
bo mały Antek ma coś do powiedzenia.

Wcześniej też tak bywało, ale rodzic 
musiał uciszać tłum, aby jego dziecko 
mogło wyrecytować obecnym „Pana Ta-
deusza”. To nie dziecko zatrzymywało 
bieg rodzinnej imprezy, lecz rodzic, któ-
ry chciał pochwalić się potomkiem. Teraz 
sytuacja jest zupełnie inna. Mały Antek 
otwiera usta i wszyscy milkną. Co najważ-
niejsze – milknie nie tylko rodzina. Roz-

mowy dorosłych urywają się, bo każdy 
chce usłyszeć, co mały myśli.

Nie inaczej dzieje się w  internecie. 
Wszystko można skomentować, wyśmiać 
i wszystkiemu – w zależności od potrze-
by – można nadać odpowiednią wagę. 
Nie dziwi więc odwaga w wyrabianiu so-
bie opinii i ich wygłaszaniu. Jednak to, 
co wielu wydaje się bezczelnością, tak 
naprawdę jest przejawem autentycz-
ności. Opisywana cecha ma swoją jasną 
stronę: brak strachu przed nazywaniem 
rzeczy po imieniu i głośnym stwierdze-
niem: „kupa to kupa i zdecydowanie coś 
tu śmierdzi”. Żadne inne pokolenie nie 
zdobyło się na odwagę i taką bezkompro-
misowość w ocenie. Za to zdecydowanie 
kocham to pokolenie; niejeden z nich po-
wie, jak coś ocenia.

„ZBYT PEWNY SIEBIE 
I ROSZCZENIOWY” – TAK, ALE…
Warto spojrzeć na okoliczności, w jakich 
byli wychowywani. Skoncentrowani na 

Czego millenialsi oczekują 
od pracodawców?

Co jest ważne dla ludzi z tego pokolenia? Punktem wyjścia okazuje się praca, która 

ma sens. Więcej – praca, która ma cel większy i ważniejszy niż zarabianie pieniędzy. 

Z tego wynikają kolejne zależności. Opowiem o trzech z nich.

1. Dobra atmosfera w zespole
Choć większość z nich tworzy płytkie relacje, oparte głównie o social media (a może 

właśnie dlatego), ważna dla millenialsa jest atmosfera. Im przyjemniejsza, „łatwiejsza 

w obsłudze”, tym lepiej. Zapewne wynika to z braku wprawy w rozwiązywaniu konfliktów 

i nawiązywaniu głębokich relacji. W końcu łatwiej jest pracować w zespole, w którym nie 

trzeba „grzebać w relacjach”, praca idzie sprawnie i nie ma konieczności konfrontowania 

się z tym, co obce i nieznane.

2. Ciągły rozwój
Tym, za co zdecydowanie podziwiam millenialsów (już wiesz, że nie tylko za to), jest 

nieustanne poszukiwanie rozwoju. Chcą być na bieżąco, nie trzeba ich zmuszać ani na-

wet zachęcać. Żyją ciągłą zmianą, do której nie trzeba ich przekonywać. To powoduje, 

że ogrom wiedzy zdobywają samodzielnie, a odpowiednio wspierani potrafią naturalnie 

tworzyć nieustannie uczącą się organizację.

3. Informacja zwrotna i docenienie
Ktoś mało przychylny powie, że potrzebują prowadzenia za rączkę. Trochę tak, ale jeśli 

uważnie przeczytasz pierwszą część artykułu, dowiesz się, z czego to wynika. Można 

tę cechę dobrze wykorzystać, bo oznacza to, że błędy będą wykrywane na wczesnym 

etapie, a nie dopiero gdy staną się globalną epidemią.
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I BUDOWANIA MARKI. 

PLANUJE I WDRAŻA ZMIANY, 

GŁÓWNIE NA STYKU MARKETING – SPRZEDAŻ. 

AUTORKA KSIĄŻKI „PSYCHOLOGIA ZMIANY W ŻYCIU I BIZNESIE”.

„MA NA WSZYSTKO 
WYJECHANE, JEST 
NIEODPOWIEDZIALNY” – TAK, 
ALE…
Spójrzmy na wizję świata, jaka została im 
sprzedana. Wszystko jest łatwe i dostęp-
ne po jednym kliknięciu. Na drugi dzień 
masz dostarczone prosto do domu, a jeśli 
ci się nie podoba, oddajesz i nie ponosisz 
żadnych kosztów. Świat jest piękny, mo-
żesz wszystko, a jedyną opcją jest „Lubię 
to”. Niby nieograniczony wybór, ale nad-
miar opcji powoduje, że trudno się zde-
cydować. Strach przed utratą możliwości 
wyboru i konsekwencjami decyzji niebez-
piecznie prowadzi do zawieszenia gdzieś 
między wariantami.

Z tej przyczyny kontakt z codzienno-
ścią, która – jak wiemy – jest mało per-
fekcyjna, przynosi im rozczarowanie 
i zniechęcenie. Dodatkowo osiągnięcie 
sukcesu wymaga żmudnych zabiegów, 
a  efekty bynajmniej nie są natychmia-
stowe. Codzienność wygląda nijako, na-
wet jeśli nałożymy 
na nią filtry z Insta-
grama. Cierpliwość, 
determinacja i dłu-
gofalowe działa-
nie to perspektywa, 
której zdecydowa-
nie brakuje w świecie instant i dostępno-
ści 24 godziny na dobę. 

Warto też wziąć pod uwagę, co na ten 
temat powiedziała Klaudia Żyłka, Ju-
nior Marketing Specialist w firmie So-
trender: „Siłą rzeczy o  millenialsach, 
którzy są roszczeniowi czy bezczelni, 
mówi się więcej i głośniej, bo po pro-
stu jest o czym. Gros moich znajomych 
w  podobnym wieku zupełnie odbiega  
od powyższego opisu. Większość z nich 
pracuje od dawna i  zarabia na swo-
je utrzymanie, są odpowiedzialni, mają  
ambicje i plany na przyszłość. Oczywi-
ście z drugiej strony są też osoby, które 
nie pracują, siedzą na garnuszku u rodzi-
ców, studiują, bo muszą (rodzice każą, 
a do tego płacą za studia), nie są zbyt od-
powiedzialni i zorganizowani, zaś wol- 
ny czas (czyli 3/4 swojego życia) spędza-
ją na Facebooku, hejtując innych. Mimo 
wszystko, niestety, tej drugiej grupie po-
święca się więcej uwagi. Zapominamy, 
jak wielu dwudziestokilkulatków ro-

bi prawdziwą karierę i odnosi sukcesy,  
również w skali międzynarodowej. To nie 
tylko innowatorzy, lecz także wynalazcy, 
którzy mają głowy pełne pomysłów i są 
otwarci na świat bardziej niż ktokolwiek 
wcześniej. Przykład? Chociażby corocz-
ny ranking Forbesa „30 under 30”. 

PODSUMOWUJĄC
Millenialsi stawiają na nowe technolo-
gie, pracę zespołową, wielozadaniowość, 
a to są przestrzenie pełne strachu i bólu 
dla wcześniejszych pokoleń. Nas uczono 
walczyć o swoje, stawiać na indywidual-
ne wyniki i być lojalnym wobec praco-
dawcy. Pracowaliśmy po godzinach i nie 
pytaliśmy o dostępność jarmużu w sto-
łówce. Pracowaliśmy do upadłego i nie 
oferowano nam relaksu na workach sako 
w miejscu pracy.

Niemniej my, pokolenia iksów, igreków, 
millenialsów i poprzednie, jesteśmy na sie-
bie skazani. W 2020 r. millenialsi stanowić 

będą 50  proc. glo-
balnej siły roboczej. 
Znalezienie sposo-
bów na współpracę 
i  zrozumienie jest 
koniecznością dla 
firm, które chcą się 

rozwijać i wykorzystać potencjał tkwiący 
w tym pokoleniu. Uważam również, że mo-
żemy z tej konfrontacji wyjść cało, a nawet 
ostatecznie odnieść sukces. Uważam też, 
że „kłopot” z pokoleniem milleniasów ob-
nażył braki w przywództwie. Brak auten-
tyczności, sprzeczne cele, brak zaufania 
– to przypadłości nękające wiele firm i zes- 
połów. Nie ma jednego i łatwego rozwią- 
zania, jednak zaczęłabym od atomu, z któ-
rego składa się każda firma –  zespołu. 
W codziennej pracy potrzeba nam więcej 
zasad, odważniejszych liderów i auten-
tyczności, które są paliwem skutecznych 
teamów. Millenialsi – dziękuję! Poruszyli-
ście zastaną wodę…

Millenialsi mają 
gigantyczny potencjał. 

SZUKASZ 
PRACOWNIKÓW 
W BRANŻY IT?

Mając konto 
na CRN.pl, 

możesz
BEZPŁATNIE 
zamieszczać

 OFERTY PRACY
w naszym portalu.
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Zamiast jednak żyć z syndromem oszusta lub odczuwać 
zmęczenie całodziennym udawaniem kogoś innego, mo-
żesz jako lider zbudować autentyczną pewność siebie. 

W jaki sposób? Celowo dążąc do pielęgnowania na co dzień róż-
norodnych aspektów własnego głosu lidera. Ostatecznie nale-
ży pielęgnować na tyle dużo aspektów własnego przekazu, aby 
móc reagować w autentyczny, konstruktywny i skuteczny spo-
sób bez względu na sytuację lub odbiorców, z jakimi się sty-
kasz. Jakie różne głosy powinniśmy odkryć w sobie i rozwijać 
z biegiem czasu? Jakie sytuacje uzasadniają zastosowanie każ-
dego z nich? 

GŁOS CHARAKTERU
Najpierw zastanów się nad głosem swojego charakteru. To ele-
ment twojego przekazu, który jest stały i spójny. Odzwierciedla 
to, kim jesteś, jak chcesz być postrzegany oraz czym kierujesz 
się w interakcjach z innymi.

Spotykałam się z liderami, którzy prowadząc trudne roz-
mowy, zebrania lub radząc sobie z różnorodnymi konflikta-
mi, dzielili się przemyśleniami na temat przywództwa. Były 
to takie myśli jak: „Wątpliwości rozstrzygaj na korzyść dru-
giej strony”, „Nie bierz krytyki osobiście”, „Koncentruj się na 
tym, co najlepsze dla firmy” lub „Wypowiadaj się bezpośred-
nio i z szacunkiem”.

Opieranie się na naszym własnym charakterze sprawi, że nie 
będziemy zachowywać się jak kameleony, reagujące atakiem lub 
ucieczką. Nie będziemy też okazywać szacunku innym wyłącz-
nie wtedy, gdy będzie się to wiązać jakimś zyskiem lub korzy-
ścią handlową (będąc nieuprzejmymi wobec osób, które naszym 

zdaniem prezentują mniejszą wartość). Głos charakteru mówi 
ostatecznie, kim jesteś i jakimi intencjami oraz motywacjami 
kierujesz się w tym, co mówisz i robisz.

GŁOS KONTEKSTU
W miarę jak będziesz obejmować coraz wyższe stanowiska, 
poszerzy się twoja wizja i perspektywa biznesowa. Będziesz 
mieć coraz lepszy obraz sytuacji. Twoja praca w coraz więk-
szym stopniu będzie polegać na znajdowaniu sposobów wyra-
żenia i komunikowania tego szerszego obrazu sytuacji innym.

Zbyt często w wyścigu z czasem zagłębiamy się w szczegó-
ły prezentacji, spotkania czy rozmowy, zamiast poświęcić kil-
ka minut na odpowiednie przedstawienie sytuacji i kontekstu. 
Obszary, w których możesz w większym stopniu podzielić się 
swoim głosem kontekstu, obejmują:

– dzielenie się z innymi wizją, strategią lub nadchodzącymi 
zmianami organizacyjnymi,

– prezentacje przed dyrekcją, jasno określające powody wy-
stąpienia oraz własne potrzeby,

– rozpoczęcie spotkania z zespołem i umieszczenie omawia-
nego tematu w szerszym kontekście,

– przejrzyste przedstawienie kryteriów podejmowania de-
cyzji lub jej uzasadnienia.

GŁOS PRZEJRZYSTOŚCI
W środowisku charakteryzującym się niezwykle intensywną 
pracą masz okazję bycia głosem przejrzystości. Możesz poma-
gać zespołowi w skoncentrowaniu się na priorytetach. W sy-
tuacji, kiedy liderzy snują wizje nowych możliwości, głośno 

Wiele głosów przywództwa
Często stawiamy znak równości między rozwojem zdolności przywódczych 

a sprawianiem wrażenia osoby pewnej siebie. Wydaje się nam, że sukces zależy od 
naśladowania kogoś innego, większej autopromocji, wypowiadania się głośniej niż inni.

AMY JEN SU
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GŁOS KONTAKTU
Kiedy poszerza się twój zakres kontroli i wpływu, coraz trudniej 
może ci być nawiązywać kontakty z szerszym gronem współpra-
cowników, sieciami kontaktów strategicznych oraz zespołami. 
Często pracują dla nas ludzie znajdujący się o wiele poziomów 
niżej w organizacji i nawet nie znamy już wszystkich pracowni-
ków ze swojego obszaru, choć nadal musimy szukać sposobów 
utrzymania kontaktu i widzialności. Bycie głosem kontaktu mo-
że przyjmować wiele form. Spotkałam się z wieloma osobami, 
które robiły to w efektywny sposób.

– Doskonal umiejętność opowiadania historii. Opowieści 
sprawiają, że nasze argumenty są łatwiejsze do zapamiętania 
i nabierają znaczenia. Mogą ożywić okolicznościowe wystąpie-
nie lub prezentację podczas spotkania wszystkich pracowników 
i pomóc w zrozumieniu przesłania, które chcesz przekazać, lub 
sfinalizowaniu dużego kontraktu albo transakcji.

– Okazuj wdzięczność, doceniaj. Nasze zespoły i współpra-
cownicy niejednokrotnie dokładają wszelkich starań, aby za-
pewnić realizację celów, wysokie przychody oraz zadowolenie 

klientów. Korzystając z głosu kontaktu, 
pamiętajmy, aby okazać wdzięczność ze-
społowi, który pracował w okresie świą-
tecznym nad zamknięciem rozliczenia 
kwartalnego, oraz aby podziękować kole-
dze, który przedstawił nas ważnej dla nas 
osobie lub nas rekomendował.

– Poświęć kilka minut na przełamy-
wanie lodów lub nawiązywanie kon-

taktu na początku rozmowy bądź spotkania. Często chcemy 
przejść od razu do sedna sprawy, więc rezygnujemy z uprzejmo-
ści, które pomagają budować relacje z innymi. Kiedy to możliwe 
– a szczególnie w relacjach z osobami, które cenią sobie ten rodzaj 
kontaktu – poświęć kilka chwil, aby zatroszczyć się o wzajemną 
więź, zanim przejdziesz do omawiania kwestii zawodowych. Gdy 
nie masz czasu, od razu jasno to powiedz, aby uniknąć nieporozu-
mień. Możesz powiedzieć: „Mam dziś bardzo mało czasu, dlatego 
byłbym wdzięczny, gdybyśmy mogli od razu przejść do rzeczy”.

Odkrywanie i rozwijanie swojego głosu w roli lidera to zadanie 
na całe życie. Kluczem jest zachowanie otwartości w kontakcie 
z coraz szerszą gamą nowych ludzi i sytuacji. Korzystaj z każdej 
okazji, by dotrzeć do większej liczby aspektów twojego głosu, 
zamiast polegać na jednym uniwersalnym podejściu. Korzystaj 
z głosu charakteru, kontekstu, przejrzystości, ciekawości i kon-
taktu zgodnie z potrzebami chwili. Ucząc się i rozwijając w ten 
sposób, nie tylko zwiększysz swoją pewność siebie i odporność na 
presję otoczenia, lecz również w bardziej autentyczny i skuteczny 
sposób zdobędziesz zaufanie ludzi wokół ciebie.

je roztrząsają lub podejmują decyzje bez zastanowienia, ry-
zyko polega na tym, że ich podwładni mogą starać się reali-
zować wszystkie zgłaszane pomysły. Takie zespoły łatwo się 
rozpraszają, zajmują zbyt wieloma sprawami naraz, brakuje im 
ukierunkowania, nie potrafią wykonać zadań o największym 
znaczeniu. Oto kilka sposobów, które umożliwią ci bycie gło-
sem przejrzystości:

– na początku roku spotkaj się z każdym z podwładnych, aby 
określić priorytety i jasno ustalić, jakie najważniejsze wyni-
ki mają osiągnąć w swoich obszarach; jedna z moich klientek 
podzieliła się ze mną pytaniem, jakie zadaje poszczególnym 
członkom swojego zespołu: „Gdybyśmy mieli opublikować to 
w gazecie, jakie nagłówki chciałbyś ty i twój zespół zobaczyć 
na pierwszej stronie pod koniec roku?”, 

– następnie regularnie spotykaj się z podwładnymi, aby po-
móc im w aktualizacji bieżących priorytetów; możesz robić to 
podczas indywidualnych spotkań lub na forum całego zespołu, 

– daj podwładnym prawo do powiedzenia „nie”.

GŁOS CIEKAWOŚCI
Jako lider masz obowiązek wyznacza-
nia kierunku, dzielenia się informacjami 
i  podejmowania ważnych decyzji. Ale 
musisz mieć pewność, że nie podcho-
dzisz do każdej sytuacji z poczuciem, że 
znasz wszystkie odpowiedzi lub że na 
tobie spoczywa obowiązek doradzania, 
rozwiązywania problemów lub załatwiania wszystkich spraw 
wokół ciebie.

W wielu przypadkach bycie głosem ciekawości stanowi lep-
szy wybór w danej sytuacji. Jak powiedział mi kiedyś jeden 
z klientów, który zetknął się z oporem ze strony innych: „Choć 
ufam własnej ocenie biznesowej i instynktom, wiem, że moja 
organizacja zatrudniła naprawdę łebskich ludzi. Dlatego, jeśli 
jeden z moich podwładnych lub członków zespołu przedstawia 
odmienną opinię lub mi się sprzeciwia, nie biorę tego do siebie. 
Z ciekawością staram się najpierw zrozumieć przyczyny takie-
go stanowiska, abyśmy mogli następnie wspólnie opracować 
najlepsze rozwiązanie”.

W niektórych sytuacjach wykorzystanie głosu ciekawości 
może pomóc tobie oraz twoim współpracownikom w przeła-
maniu impasu:

– kiedy wykonujesz zadanie charakteryzujące się wpływem 
na większą liczbę osób w organizacji, znajdziesz lepsze rozwią-
zanie, wysłuchawszy opinii wszystkich obecnych przed podję-
ciem ostatecznej decyzji,

– podczas coachingu podwładnego, kiedy zadajesz pytania, 
aby pokazać nowe możliwości rozwoju, przeanalizować pro-
blemy, z którymi ma do czynienia pracownik, lub wesprzeć go 
w awansie zawodowym,

– kiedy prowadzisz trudną rozmowę, w trakcie której wysłu-
chanie drugiej strony jest niezwykle istotne dla rozładowania 
atmosfery, zrozumienia potrzeb i poglądów rozmówcy, a na-
stępnie zastanowienia się nad najlepszym wyjściem z sytuacji.

Daj podwładnym prawo  
do powiedzenia „nie”.
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Agnieszka Węglarz, 
ICAN Institute

Absolwentka Wydziału Nauk 
Ekonomicznych na Uniwersytecie 

Warszawskim, stypendystka 
University College Galway oraz 

Sussex University. W latach 2007–2013 
była menedżerem w Polkomtelu,  

a w okresie 2013–2014 pracowała 
jako dyrektor Działu Marketingu, 

Relacji Zewnętrznych i Komunikacji 
Korporacyjnej w Sygnity. 

Jest niezależnym doradcą, a także 
ekspertem ICAN Institute z obszarów 
rozwoju biznesu w B2B, sprzedaży 

i marketingu.

W pułapce  
ukrytych  
założeń.

Marża: co zrobić,  
żeby była wyższa

NIEMAL 2/3 POLSKICH FIRM DEKLARUJE, ŻE JEST W TRAKCIE WOJNY 
CENOWEJ. SIŁĄ RZECZY POWODUJE TO EROZJĘ MARŻ I ZYSKÓW, A WIĘC 
OSŁABIA ZDOLNOŚĆ DO INWESTOWANIA W ROZWÓJ I KONKUROWANIE NA 
RYNKU. CO ZROBIĆ, BY WYRWAĆ SIĘ Z TEGO ZAKLĘTEGO KRĘGU?

Jakiś czas temu w ramach tzw. Biznes Ring Mixera wraz Błażejem Jurewiczem, 
CEO Architects of Value, zastanawialiśmy się nad podnoszeniem efektywności w ob-
szarze polityki cenowej i oferty wartości. Naszym celem było wskazanie praktyk,  
jakie mogą wprowadzić polskie przedsiębiorstwa, aby sprzedawać produkty i usługi 
po wyższych cenach i z większym zyskiem. Dyskusję rozpoczęliśmy od prezentacji 
Błażeja na temat ukrytych założeń jako czynnika ograniczającego możliwości firmy 
w kontekście właściwego zarządzania ceną.

Niebezpieczny automatyzm
Ukryte założenia – tak jak nasze przekonania o sobie, ludziach czy biznesie – są mo-
delem myślowym, w którym podejmujący decyzję nieświadomie uznaje swoje założe-
nie za pewnik. Przykład: skoro coś działało kiedyś, tak samo będzie działać w obecnej 
sytuacji. Gdy patrzy się z perspektywy procesu decyzyjnego, ukryte założenie jest 
rodzajem automatyzmu, drogi na skróty, która pozwala szybko podjąć decyzję. Dla 
członka zarządu, który – jak stwierdził ostatnio Jeff Bezos – podejmuje dziennie 
„powiedzmy, trzy decyzje strategiczne”, ważniejsza od szybkości jest efektywność 
procesu podejmowania decyzji. Ukryte założenie może trwale obniżyć efektywność 
procesu podejmowania strategicznych decyzji. Przy natłoku zadań i informacji ukry-
te założenia kuszą podejmującego decyzje, ponieważ pomagają mu w szybszym pod-
jęciu decyzji, często jednak ze stratą dla firmy.

Gdy patrzy się z perspektywy oferty, wartości to niebezpieczny model myślowy, po-
woduje bowiem, że przestajemy regularnie weryfikować, co dla klientów jest ważne 
w portfolio dostawcy. W pewnym momencie wiedza, którą zdobyliśmy na początku 
jego tworzenia i która przyniosła nam wtedy sukces, zastępuje naszą ciekawość i wni-
kliwość. Wpadamy w pułapkę braku krytycyzmu w stosunku do naszej oferty.

Domino błędnych decyzji
Znakomitą ilustracją negatywnego wpływu ukrytych założeń na wyniki sprzedażo-
we był pokazany przez Błażeja przykład procesu decyzyjnego hipotetycznej firmy 
zarządzającej miksem marketingowym pewnej oferty, czyli produktem, jego ceną, 
dystrybucją i promocją.
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Oczekiwania 
klientów  

to fundament. 

Jeśli przedsiębiorca nie weryfikuje regularnie adekwatności swojej oferty dla 
klienta i nie kwestionuje jej dotychczasowych założeń, po jakimś czasie może mieć 
niewłaściwą ocenę tego, czy jakość, którą ta oferta dostarcza, jest odpowiednia do ce-
ny. Jeśli ustanowiona przez firmę cena za produkt nie współgra z oczekiwaną przez 
klienta wartością, popyt nie będzie rósł.

Jeśli zarządzający tego jednak nie wie, może dojść do błędnego wniosku, że za ma-
ło wydaje na promocję. Podniesie wydatki na działania marketingowe, jednak popyt 
nie wzrośnie. W takiej sytuacji firma dojdzie do kolejnego niesłusznego wniosku:  
że marketing nie działa. Zwróci się wtedy w kierunku sprzedawców, którym podnie-
sie prowizje. Jednak ta dźwignia również nie zadziała, bo gdy cena jest nieadekwatna 
do oczekiwań klienta, nawet najlepszy sprzedawca nie przekona go do zakupu. Zarzą-
dzający wyciągnie jednak wniosek, że ma kiepskich handlowców.

Szukając dalej rozwiązań, firma obniży cenę. Popyt wzrośnie, ponieważ cena wróci 
do stanu uczciwej oferty dla klienta, ale nie jest to jednoznaczne z tym, że klient otrzy-
mał wartość idealną dla siebie. Otrzymał po prostu ofertę, którą była na tyle tania,  
że był w stanie zaakceptować jej niedoskonałości. Zarząd jednak wyciągnie wtedy ko-
lejny niewłaściwy wniosek, że dla klienta ważna jest tylko cena… 

Popatrzmy, ile błędów popełniła firma, wpadając w pułapkę ukrytych założeń:
– Niepotrzebne wydatki na promocję. Promocja ma sens wtedy, kiedy wartość 

w ofercie odpowiada oczekiwaniom klientów. Gdy oferta zawiera korzyści nieadekwat- 
ne do potrzeb klientów, nawet najlepsza reklama nie pomoże.

– Niepotrzebne wydatki na prowizje. Jeśli produkt lub usługa nie ma cech ocze-
kiwanych przez klientów, to nie sprzeda go nawet najlepiej przygotowany i wyszko-
lony sprzedawca.

– Niepotrzebna obniżka ceny. Gdyby firma na początku zweryfikowała adekwat-
ność oferty dla klienta, być może rekonfiguracja korzyści pozwoliłaby utrzymać starą 
cenę i podnieść popyt bez dodatkowych kosztów.

Wnioski
Co mogą robić firmy, aby nie wpadać w pułapkę ukrytych założeń i nie tracić na tym 
pieniędzy? Po pierwsze, pracując nad ofertą, nie ograniczać się do przeszłych do-
świadczeń. Po drugie regularnie weryfikować adekwatność oferty do potrzeb klien-
tów. I wreszcie po trzecie w przypadku spadku popytu patrzeć na jego przyczyny 
szerzej niż tylko pod kątem ceny produktu, a więc analizować cały zestaw dźwigni.

W tym momencie trzeba wrócić do pytania: czy cena za nasz produkt współgra 
z oczekiwaną przez klienta wartością? Odpowiedź w kolejnym wydaniu CRN Polska. 
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Struktury organizacyjne wielu współczesnych firm zosta-
ły zaprojektowane na wzór linii produkcyjnej w fabry-
kach z czasów drugiej rewolucji przemysłowej. Koncept 

ten zakładał zgrupowanie ludzi w zespołach o wąskich specja-
lizacjach, które koncentrowały się na jednym etapie procesu 
wytwarzania, a następnie przekazywały półprodukt kolejnej 
ekipie, aż do powstania finalnego produktu. Dzięki takiej or-
ganizacji procesu możliwe było osiągnięcie znaczących korzy-
ści skali, umożliwiających obniżenie cen, a w rezultacie zajęcie 
pozycji lidera w branży.

Warto jednak zastanowić się, czy proces, który sprawdził się 
ponad 100 lat temu przy wytwarzaniu standardowych produk-
tów, jest odpowiedni do budowy innowacyjnych rozwiązań, któ-
rych oczekują współcześni klienci. W wielu przedsiebiorstwach, 
podobnie jak w fabryce z początku XX wieku, by osiągnąć efekt 
skali, utworzono zespoły, które odpowiadają jedynie za pewne 
fragmenty łańcucha wartości. Co więcej, często jednostki orga-

nizacyjne będące częścią wspomnianego łańcucha mają różne, 
a nawet sprzeczne cele. Ponadto na czele każdego działu „biuro-
wej linii produkcyjnej” stoi kierownik odpowiedzialny za przy-
pisywanie swoim pracownikom zadań, dotyczących zazwyczaj 
wielu różnych inicjatyw, oraz za kontrolę ich realizacji, a wiedza 
zdobyta przez członków zespołu rzadko wychodzi poza team.

Te cechy powodują, że wiele dzisiejszych firm prowadzi „grę 
w głuchy telefon”, w której zespół opracowujący dane rozwią-
zanie po wielu miesiącach prac innych ekip otrzymuje zupełnie 
inny produkt, niż zakładano podczas uruchamiania inicjatywy. 
Ponadto „gra w głuchy telefon” bardzo często trwa dużo dłużej 
i kosztuje więcej, niż początkowo szacowano, co często wynika 
z zaangażowania graczy w wiele inicjatyw jednocześnie. W takiej 
sytuacji gra jest wypełniona spotkaniami eskalacyjnymi, które po-
głębiają poczucie frustracji u pogubionych graczy, powstały zaś 
szum informacyjny powoduje utratę koncentracji na prawdzi-
wym celu, jakim jest dostarczenie wartości dla klienta.

Ochrona zdrowia nie jest zapewne pierwszym sektorem, w którym większość 
przedsiębiorców szukałaby inspiracji do kształtowania swoich organizacji. 

Tymczasem sala operacyjna stanowi doskonały wzór, który można wykorzystać 
przy rozwijaniu nowych produktów. 
ADAM SKRĘT, BARTŁOMIEJ LESZCZYŃSKI

Case study: 
transformacja Agile w organizacji
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czaniu wartości dla klienta, co w konsekwencji doprowadziłoby 
do zwiększenia udziału kanałów cyfrowych w sprzedaży.

Zanim jednak przystąpiono do tworzenia zespołów „chirur- 
gicznych”, potrzebna była decyzja, jak dojść do tego celu. Transfor-
mację organizacji można przeprowadzić dwojako – wykorzystu-
jąc metodę tzw. wielkiego wybuchu lub w sposób inkrementalny 
i iteracyjny. Pierwsza opcja zakłada długi okres przygotowa-

nia do zmiany, w którym należy szcze-
gółowo określić przyszły model pracy. 
Powstała koncepcja zostaje następnie 
wdrożona od razu na szeroką skalę 
– w wielu obszarach i zespołach jedno- 
cześnie. Druga opcja zakłada dokony-
wanie transformacji za pomocą wpro-

wadzania małych zmian w modelu pracy w krótkich odstępach 
czasu. Takie podejście do przeobrarzeń zapewnia bieżącą trans-
formację modelu na podstawie zdobywanego doświadczenia, 
dzięki czemu zmniejsza się ryzyko niepowodzenia. Z drugiej stro-
ny metoda „wielkiego wybuchu” pozwala szybciej uzyskać dużą 
skalę działania w nowej formule i utrudnia wracanie do starych 
przyzwyczajeń. W tym modelu cała firma zaczyna pracować we-
dług nowych reguł w tym samym czasie. W przypadku Orange’a 
postanowiono przeprowadzić transformację, wykorzystując po-
dejście iteracyjne, ograniczając w ten sposób ryzyko niedopaso-
wania nowego modelu pracy do specyfiki firmy.

Wspólną ambicją w ramach współpracy Orange i Deloitte by-
ła zmiana modelu pracy całego obszaru Digital & Performance 
Marketing. W pierwszej, dwumiesięcznej iteracji zajęliśmy się 
jednak tylko jednym produktem: usługami mobilnymi, dla któ-
rych chcieliśmy zbudować cross-funkcjonalny zespół działający 
według ram opisanych w Scrum Guide. Kierownictwo obszaru 
Digital wybrało usługi mobilne ze względu na liczne strategicz-
ne inicjatywy, które wymagały pilnej realizacji. Nie mniej istot-
nym powodem była również identyfikacja świetnego kandydata 
na product ownera usług mobilnych, który zwiększał szanse na 
sukces pierwszej iteracji wdrażanych zmian.

– Powierzenie mi roli product ownera w teamie Mobile Voice 
potraktowałam jak nowe, ciekawe zadanie rozwojowe. Wiedzia-
łam, że bez całkowitego zaangażowania się w  tą pracę, pro-
jekt stworzenia zwinnego zespołu może zakończyć się porażką. 
Stąd też uczestniczyłam w każdym kroku wdrożenia, wspierając  
członków naszej grupy – mówi Anetta Piotrowska-Gnat, Product 
Owner w zespole Mobile Voice.

Pilotaż rozpoczęliśmy od krótkiej fazy analiz, podczas któ-
rej wykorzystaliśmy metodykę Value Stream Mapping do zi-
dentyfikowania problemów, z którymi borykali się pracownicy 
Orange, podejmując działania zwiększające sprzedaż usług 
mobilnych w kanałach cyfrowych. Przeprowadzone warszta-
ty ujawniły, jakie kompetencje będą potrzebne w budowanym 
zespole. W kolejnym kroku, wspólnie z liderem transformacji 
wybranym przez dyrektora obszaru Digital i product ownerem, 
przeprowadziliśmy rekrutację ludzi do nowego teamu. Po 
przejściu szkolenia wstępnego członkowie nowo utworzone-
go zespołu byli gotowi do rozpoczęcia pracy w sprintach. Przez 
następne sześć tygodni pracowaliśmy zgodnie z  ramami 

TELEKOMY: PRZYJAZNY PROCES SPRZEDAŻOWY
Czy współczesne firmy mogą przestać koncentrować się na do-
starczaniu wartości dla klienta? Takiego komfortu nie mają na 
pewno gracze na rynku telekomunikacyjnym. Zgodnie z danymi 
Paul Budde Communication ostatnie lata w tej branży wiązały się 
ze spadkiem średniego przychodu z klienta oraz wzrostem wydat-
ków inwestycyjnych, wynikającym z konieczności wdrażania no-
wych technologii, bez których nie sposób 
konkurować. Firmy telekomunikacyjne 
muszą zatem dostarczać klientowi więk-
szą wartość, za którą będzie on skłonny 
zapłacić więcej, a jednocześnie powinny 
optymalizować swoje procesy, by ograni-
czyć wydatki na działalność operacyjną.

Z takim wyzwaniem mierzy się również Orange Polska, któ-
rego ambicją jest stworzenie przyjaznego dla klienta procesu 
sprzedażowego. Jeden z celów stanowi rozwój kanałów cyfro-
wych, które są bardziej efektywne kosztowo od kanałów trady-
cyjnych. Zgodnie z aktualną strategią Orange Polska, do 2020 r. 
25 proc. sprzedaży powinno być prowadzone online, podczas 
gdy w roku 2016 udział tych kanałów w ogólnej sprzedaży wy-
nosił 8 proc. Realizacja celu okazuje się jednak bardzo trudna, 
w sytuacji gdy jednostki organizacyjne zaangażowane w: opraco-
wywanie oferty, zainteresowanie nią klientów oraz budowę od-
powiedniego procesu sprzedażowego – nie współpracują ze sobą 
na odpowiednio wysokim poziomie, a proces wytwórczy przy-
pomina linię produkcyjną. Dlatego właśnie kierownictwo ob-
szaru Digital & Performance Marketing w Orange’u postanowiło 
dokonać transformacji modelu pracy, wierząc, że rewolucyjne 
inicjatywy, które zapewnią zwiększenie sprzedaży w kanałach 
cyfrowych, mogą być prowadzone jedynie przez zgrane zespoły 
gotowe do ciągłego rozwoju.

JAK ZMIENIĆ MODEL PRACY?
Jeżeli linia produkcyjna nie jest dobrym wzorcem dla współcze-
snych organizacji, to gdzie szukać godnego naśladowania przykładu 
współpracy? Ochrona zdrowia nie jest pewnie pierwszym sekto-
rem, w którym większość zarządzających szukałaby inspiracji do 
kształtowania swoich organizacji, ale wbrew pozorom sala ope-
racyjna stanowi doskonały wzór, który można wykorzystać przy 
rozwijaniu nowych produktów. Zespół chirurgiczny jest w pełni 
skupiony na swoim pacjencie oraz odpowiedzialny za jego zdrowie 
i życie. Posiada wszystkie niezbędne kompetencje do przeprowa-
dzenia operacji i jest uprawniony do podejmowania decyzji o kolej-
nych krokach w trakcie zabiegu w zależności od rozwoju sytuacji.

W tych aspektach zespół chirurgiczny bardzo przypomina  
teamy, które w ostatnim czasie przyjęło się nazywać zwinnymi 
(ang. agile). Dwie podstawowe cechy takich zespołów to cross-
-funkcjonalność (posiadanie wszystkich kompetencji do reali-
zacji zadania) oraz samoorganizacja (podejmowanie decyzji 
o sposobie realizacji zadania). Właśnie te dwie idee stały za trans-
formacją organizacyjną obszaru Digital & Performance Mar-
keting w Orange Polska. Ich operacjonalizacja miała pozwolić 
pracownikom skoncentrować się na regularnym i częstym dostar-

Wiele dzisiejszych 
przedsiębiorstw prowadzi  
„grę w głuchy telefon”.
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narzucanymi przez Scrum, starając się usuwać różne prze-
szkody w  prowadzeniu kolejnych inicjatyw. Po tym okresie 
podsumowaliśmy postępy i porównaliśmy rezultaty pracy z efek-
tami, które firma osiągała w poprzednim modelu pracy. Częstsze 
wdrażanie nowych inicjatyw dla klientów, zwiększenie produk-
tywności oraz satysfakcji pracowników doprowadziły nas do kon-
kluzji, że chcemy rozpocząć kolejną iterację zmian.

– Zdecydowanie największym wyzwaniem było doprowadzenie 
do sytuacji, w której nieznający się ludzie, o różnych osobowościach, 
zaczęli ze sobą współpracować i działać, zmierzając w jednym kie-
runku, który będzie rozumiany przez cały zespół. Krok po kroku li-
kwidowaliśmy wspólnie przeszkody, co nie było łatwe, ale opłacało 
się. Dzisiaj wiemy, że działamy szybko, skutecznie i przede wszyst-
kim razem. Cieszymy się z każdego sukcesu, uczymy na błędach  
i podejmujemy kolejne wyzwania, w tym uczenie organizacji zwin-
nego działania – dodaje Anetta Piotrowska-Gnat.

Dopiero w drugiej dwumiesięcznej iteracji, podczas dwudnio-
wych warsztatów strategicznych z kierownictwem Orange, zde-
finiowaliśmy przyszłą strukturę organizacyjną całego obszaru. 
Zdecydowaliśmy, że oprócz utworzonego w pierwszej itera-
cji zespołu powstaną cztery kolejne – dla usług stacjonarnych,  
Orange Love, nju mobile oraz usług dla biznesu (B2B). W związku 
z tym zwiększyliśmy zaangażowanie trenerów z Deloitte i w ra-
mach tej iteracji rozpoczęliśmy budowę nowych składów. Oprócz 
product ownerów angażowanych spośród członków zespołu Digi-
tal potrzebowaliśmy również Scrum masterów, których rekrutację 
przeprowadziliśmy wspólnie z liderem transformacji z Orange.

Powołanie nowych zespołów wymagało opracowania modelu 
synchronizacji ich prac, gdyż podejmowały inicjatywy dla róż-
nych produktów, w obrębie tej samej platformy. W tym celu zor-
ganizowaliśmy dodatkowe spotkanie dla właścicieli produktów, 
podczas którego mapowali oni zależności między swoimi inicjaty-
wami na tablicy przedstawiającej mapę drogową z propozycjami 
działań na kilka kolejnych sprintów. Ważnym aspektem płynnej 
pracy była zatem synchronizacja długości sprintów zespołów i od-
powiedni harmonogram ich stałych spotkań. W ramach drugiej 
iteracji razem ze zrekrutowanymi Scrum masterami rozpoczęli-
śmy budowę Zwinnego Centrum Kompetencji, by po opuszcze-
niu firmy przez trenerów z Deloitte, Orange mógł kontynuować 
proces transformacji.

W trzeciej dwumiesięcznej iteracji dostosowaliśmy opracowa-
ną strukturę organizacyjną. Okazało się, że wstępne założenie, 
by tzw. value added services weszły w zakres zespołów produk-
towych, było błędne. Dlatego w tej iteracji stworzyliśmy dwa 
kolejne teamy. Zmieniliśmy również formułę spotkań synchro-
nizujących prace współzależnych zespołów oraz zdefiniowali-
śmy warunki kooperacji z innymi jednostkami organizacyjnymi. 
Po tym etapie uznaliśmy wspólnie, że grupa Scrum masterów ze 
Zwinnego Centrum Kompetencji jest gotowa do kontynuowania 
transformacji bez dalszego zaangażowania ze strony Deloitte.

– Każda transformacja jest trudna i taka była też nasza ścieżka 
zmian. Szczególnie istotną przeszkodą były rozbudowane struktu-
ry korporacyjne, które są charakterystyczne dla dużych przedsię-
biorstw. Jednak przekonaliśmy się, że model Agile daje możliwość 
realizowania zadań szybko, efektywnie i terminowo. Agile pasuje 

też do świata online, gdzie panuje duża dynamika. Właśnie dlate-
go praca w cross-funkcjonalnych zespołach odpowiedzialnych za 
sprzedaż poszczególnych produktów sprawdza się i widać to po wy-
nikach. Niemniej jednak sam proces zmian jest nieustannie w toku 
i transformacja nadal wymaga od nas wiele wysiłku. Musimy zmie-
nić mentalność oraz podejście do naszej pracy, od kierowników po 
członków poszczególnych zespołów – podsumowuje Michał Biały, 
Scrum Master w zespole Mobile Voice.

DLACZEGO NAM SIĘ UDAŁO?
Transformacja firmy nie należy do prostych zadań. Oprócz nowe-
go modelu pracy wymaga również zmiany kultury i porzucenia 
starych przyzwyczajeń. Początki pracy w nowym modelu mogą 
nawet obniżać efektywność podejmowanych działań. W takich 
sytuacjach potrzebni są świadomi liderzy, którzy nie wycofają się 
z procesu zmian po pojawieniu się pierwszych problemów. Zwin-
ny model pracy modyfikuje także obowiązki kadry zarządzającej, 
którą należy od samego początku transformacji angażować w zde-
finiowanie nowej roli oraz zaprojektowanie organizacji opartej na 
zespołach cross-funkcjonalnych. Szybka identyfikacja agentów 
zmiany, w szczególności kierowników, którzy popierają wdro-
żenie nowego modelu pracy, również zwiększa szansę na sukces. 
Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem dla powodzenia projektu 
transformacyjnego jest bliskość trenerów, którzy mogą przepro-
wadzić członków zespołów przez cały proces, oraz budowa cen-
trum kompetencji Agile, w ramach którego wewnętrzni Scrum 
masterzy będą mogli kontynuować transformację.

ADAM SKRĘT PEŁNI FUNKCJĘ DIRECTOR OF DIGITAL & PERFORMANCE MARKETING W ORANGE POLSKA. 

BARTŁOMIEJ LESZCZYŃSKI JEST SENIOR CONSULTANTEM W DELOITTE POLSKA. 

ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ PIERWOTNIE W NEWSLETTERZE CIO INSIGHT: HTTPS://WWW2.DELOITTE.COM/ 

/PL/PL/PAGES/TECHNOLOGY/ARTICLES/TRANSFORMACJA-AGILE-CASE-ORANGE.HTML. 

Efekty
Przeprowadzone po zakończeniu projektu badania wykazały, 

że 76 proc. członków zespołów uważa, iż nowy model pracy skrócił 

czas przeprowadzania nowych inicjatyw dla klienta o ok. 20 proc., 

a 65 proc. sądzi, że umożliwił im podjęcie większej liczby działań 

w tej samej jednostce czasu. Osobistą satysfakcję wszystkim zaan-

gażowanym w transformację przyniósł również fakt, że aż 76 proc. 

ankietowanych stwierdziło, iż nowy model pracy pozytywnie wpły-

nął na atmosferę w firmie. Cel biznesowy postawiony przed obsza-

rem Digital & Performance Marketing, czyli wzrost udziału kanałów 

cyfrowych w sprzedaży Orange, również jest bliższy realizacji. Dzię-

ki efektywnie prowadzonym przez zespoły inicjatywom, chociaż-

by budowie aplikacji Orange Flex, sprzedaż w kanałach cyfrowych 

stale rośnie. Nie jest to jednak koniec zmian. Transformacja to bo-

wiem proces ciągły i Scrum masterzy pracujący w obszarze Digital 

& Performance Marketing stoją teraz przed kolejnymi wyzwaniami, 

którym sprostanie umożliwi zwiększenie zwinnej dojrzałości firmy 

i przybliży ją do osiągnięcia wyznaczonych celów.
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Ponad 500 uczestników, prawie  
30 prelegentów, dwie ścieżki te-
matyczne i  najnowsze trendy 

z pogranicza technologii i biznesu – taki 
był kongres związany z pojawieniem się 
na naszym rynku prasowym „MIT Sloan 
Management Review Polska”. Według 
Paula Michelmana, redaktora naczelne-
go amerykańskiej edycji pisma, z uwagi 
na to, że technologie cyfrowe zasadniczo 
zmieniają praktykę zarządzania, „nigdy 
nie były aż tak potrzebne świeże, opar-
te na konkretach pomysły dla liderów na 
całym świecie”.

Jego słowa znajdują potwierdzenie 
w  badaniu przeprowadzonym przez 
ICAN Research w styczniu 2019 r. W an-
kiecie wzięło udział ponad 650 mene-
dżerów, z których aż 84 proc. zgadza się 
ze stwierdzeniem, że wiedza techniczna 
pomaga być bardziej skutecznym w pra-
cy, a 61 proc. widzi konieczność bycia na 
bieżąco z możliwościami wykorzystania 
najnowszych rozwiązań w biznesie. Co 
ciekawe, tylko 34 proc. respondentów 
wskazało, że uzyskanie od ich przeło-
żonych dostępu do książek, magazynów 
i  konferencji jest stosunkowo łatwe, 
a 74 proc. z nich wie, że pogłębianie wie-
dzy o technologiach w biznesie jest klu-
czowe dla rozwoju firmy.

Wyniki badań pokazują jednoznacz-
nie, że choć polscy menedżerowie 
i  właściciele firm zdają sobie sprawę 
z konieczności zdobywania i wykorzy-
stywania wiedzy technologicznej, ma-
ją kłopot z dostępem do tej pochodzącej 
z pewnego źródła. Barierą okazuje się 
także specjalistyczne słownictwo. Pol-
ski debiut MIT SMRP ma być remedium 
na tego rodzaju problemy.

DWIE ŚCIEŻKI
Agenda MIT SMRP Congress Digital  
Leadership and Technology stanowi-
ła połączenie dwóch ścieżek. Uczestni-
cy mogli wybrać wykłady z serii Digital  
Leadership albo Technology. W pierw-
szej z nich wystąpił m.in. Horace Dediu, 
światowy ekspert w zakresie mikromobil- 
ności. Prelegentami w równoległej ścież-
ce była m.in. dr Anna Topol z IBM oraz 
Sigvald Harryson, Professor of Disrup- 
tive Innovation w Hult International Bu-
siness School z siedzibą w San Francisco. 
Z dużym zainteresowaniem przyjęte zo-
stało wystąpienie Patty McCord z Net-
flixa, a także Jasona Pontina, wcześniej 
związanego z MIT Technology Review. 
Ciekawym polskim akcentem była pre-
zentacja nominowanego do Oscara Sła-
womira Idziaka, operatora znanego np. 
z niesamowitych zdjęć do filmu „Helikop-
ter w ogniu”. Warto dodać, że większość 
wymienionych prelegentów nie występo-
wała do tej pory w Polsce.

Jak podkreśla dr Witold Jankowski, 
prezes ICAN Institute, wydawcy „MIT 
Sloan Management Review Polska”, kon-
gres miał na celu pokazanie, jak ważne 
jest świadome używanie rozwiązań IT 
w biznesie. 

– Choć europejskie firmy doceniają 
i wykorzystują ich wpływ na organizacje, 
niewiele z nich ma dostęp do rzetelnej wie-
dzy pochodzącej z pewnego źródła. Chce-
my mówić o technologii językiem biznesu. 
Organizacja kongresu i wprowadzenie do 
Europy marki MIT Sloan Management  
Review jest niezwykle ważne teraz, kiedy 
każda firma to firma IT – podkreślił Wi-
told Jankowski.

Udział w  kongresie wzięli przedsię-
biorcy, liderzy, prezesi i  menedżerowie 
poszukujący wiedzy o możliwości wykorzy-
stania nowych technologii w ich przedsię- 
biorstwach, jak również przedstawiciele 
firm technologicznych i startupowcy, pra-
gnący lepiej poznać punkt widzenia swo-
ich potencjalnych klientów.

Stało się. Nad Wisłę zawitał Massachusetts Institute of Technology.  
Na razie pod postacią „MIT Sloan Management Review Polska”, kwartalnika  

dla przedsiębiorców zainteresowanych wpływem nowych technologii na biznes. 
Debiut tej pierwszej europejskiej edycji tytułu odbył się podczas 

MIT SMRP Congress Digital Leadership and Technology.
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI

MIT nad Wisłą

NA SCENIE PAUL MICHELMAN, REDAKTOR NACZELNY „MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW”
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Pracownicy firm z branży IT od pię-
ciu lat organizują się w  drużyny 
i wspólnie rywalizują o tytuł mi-

strza w piłkarskim turnieju. „Mistrzostwa 
IT” to charytatywna inicjatywa, która bar-
dzo dobrze integruje środowisko pracow-
ników, a przede wszystkim pozwala pomóc 
potrzebującym dzieciom. W rozgrywkach 
biorą udział przedstawiciele wszystkich 
branż technologicznych, a także specjali-
ści z różnych dziedzin.

W tegorocznych zawodach wzięło 
udział 322 zawodników reprezentujących 
28 drużyn. Rozgrywki lokalne odbyły się 
w Warszawie i Lublinie. Mistrzem War-
szawy 2019 drugi raz z rzędu została dru-

żyna Netcompany. Drugie miejsce zajęła 
reprezentacja EIP. Trzecie miejsce zdoby-
ła drużyna Sollers Consulting. Mistrzem 
Lublina 2019 został zespół Billennium. 
Na drugim stopniu podium stanęła re-
prezentacja Koła Naukowego Informaty-
ków KUL. Trzecie miejsce zajęła drużyna  
Asseco BS.

W turnieju finałowym wystąpiło osiem 
najlepszych drużyn (Billennium, Sollers 
Consulting, Lingaro, Transition Techno-
logies, EIP, Netcompany, Koło Naukowe 
Informatyków KUL oraz Asseco BS) wy-
łonionych w czasie rozgrywek lokalnych. 
Tytułu z  2018  r. broniła reprezentacja 
Transition Technologies z Warszawy, jed-

nak puchar Mistrza IT 2019 zdobyła repre-
zentacja Koła Naukowego Informatyków 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Wicemistrzem została drużyna EIP z War-
szawy. Trzecie miejsce zajęła reprezenta-
cja Lingaro, również z Warszawy.

Firmy, których reprezentanci grają 
w  Mistrzostwach IT, przekazują daro-
wizny dla dzieci z  ośrodków wsparcia 
dziennego prowadzonych przez Fundację 
Szczęśliwe Dzieciństwo. Ofiarowane środ-
ki przeznaczane są na pokrycie kosztów: 
wakacji dla dzieci z ubogich rodzin, za-
jęć edukacyjnych i wyrównawczych oraz 
utrzymania ośrodków (posiłki, rachunki 
za prąd itp.).

W Lublinie odbył się finałowy mecz 5. edycji charytatywnego turnieju piłkarskiego 
Mistrzostwa IT. Reprezentacji Transition Technologies z Warszawy nie udało się 

obronić zeszłorocznego tytułu.

Piłkarskie mistrzostwa branży za nami
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IX (nieoficjalny)  
Zlot Motocyklowy Branży IT

Ponad 70 „branżowych” motocykli zjechało 
do miejscowości Kroczyce malowniczo po-
łożonej w Jurze Krakowsko-Częstochow-

skiej. Z roku na rok jest ich coraz więcej, podobnie 
jak uczestników, których tym razem pojawiła się 
ponad setka. Nikomu nie przeszkadzały różnice 
w stylu jazdy i upodobaniach. W zlocie wzięli bo-
wiem udział właściciele bardzo różnych moto- 
cykli – od zwinnych miejskich nakedów, szybkich 
modeli sportowych, długodystansowych „turysty-
ków” czy powerbike’ów aż po choppery i ciężkie 
cruisery. 

– Byłem na zlocie dopiero po raz drugi, ale na pew-
no nie ostatni. Uczestników tego spotkania łączy nie 
tylko wspólna branża, ale przede wszystkim pasja do 
jednośladów, która szybko przełamuje lody i buduje przyjacielską 
atmosferę. Z powodu wylotu do Stanów nie mogłem być na całej 
imprezie, ale po poprzedniej nie potrafiłem sobie odmówić przy-
jemności spotkania z motocyklowymi freakami z branży IT – mó-
wi Sławomir Zieliński, prezes zarządu Fast IT.

Drugiego dnia mimo upału motocykliści wyruszyli na wspól-
ny przejazd do Ojcowskiego Parku Narodowego, częściowo 

Szlakiem Orlich Gniazd. Podczas niedługiej prze-
jażdżki (ok. 200 km) mogli podziwiać m.in. zamek 
Pieskowa Skała i Maczugę Herkulesa. Po powrocie 
i odpoczynku kontynuowano rozmowy, podczas 
których przeplatały się tematy branżowe i moto-
cyklowe (te drugie dużo częściej). 

– To czysta przyjemność spotkać się z koleżanka-
mi i kolegami z branży IT, którzy podobnie jak ja są 
nieuleczalnie chorzy na „motozę”. To był wyjątko-
wy weekend – ambitne przejażdżki, godziny rozmów 
o motocyklach, przebytych trasach, planowanych 
zarówno krótkich rajdach, jak i długodystansowych 
wyprawach. Tego zupełnie nie da się pomieścić w tak 
krótkim czasie zlotu. Dlatego już wyczekujemy ko-
lejnego wspólnego spotkania w jeszcze liczniejszym 

gronie – podsumowuje Rafał Kościelniak, dyrektor ds. klientów 
strategicznych w Salumanus. 

Główną organizatorką nieoficjalnych zlotów motocyklowych 
branży IT (po rezygnacji pomysłodawców imprezy: Avnetu 
i Connect Distribution) jest Liliana Gortatowska. Sponsorem 
„welcome gadżetów” było tym razem Stowarzyszenie Jakości 
Systemów Informatycznych. 

Czerwcowy żar lejący się z nieba nie zniechęcił fanów dwóch kółek pracujących  
w firmach informatycznych do uczestnictwa w dorocznym zlocie. 

DOROTA SMUSZ
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Hotel Ognisty Ptak położony jest malowniczo nad jezio-
rem Święcajty i daje gościom prawdziwe wytchnie-
nie od miasta. Uczestnicy Regat IT spędzili tam dwa 

dni pełne jachtingu i słońca, korzystając z uroków pięknej ma-
zurskiej przyrody. 

Impreza rozpoczęła się w środę wieczorem, kiedy to po zakwa-
terowaniu w hotelu lub ekskluzywnych domkach goście spotkali 
się na Disco Sailors Party, czyli imprezie tanecznej, tradycyjnie już 
dla osób w białej odzieży. Goście bawili się do białego rana przy 
muzyce na żywo w wykonaniu zespołu Boogie Night. Od pierw-
szych chwil widać było, że kilka edycji Regat IT zaowocowa-
ło powstaniem prawdziwej żeglarskiej społeczności. 

Oba dni regatowe przywitały uczestników 
piękną, słoneczną pogodą. Po śniadaniu od-
była się odprawa załóg i wszyscy udali się 
do portu, gdzie czekała zacumowana flo-
ta jednakowych jachtów Twister 800. 
Jeszcze chwila na zdjęcie grupowe oraz 
wywiady i flota wypłynęła na trasę re-
gat. Była wśród nich oczywiście załoga 
BlueSoft – obrońcy tytułu z poprzedniej 
edycji. Żeglowali doskonale, wygrywa-
jąc dwa spośród trzech wyścigów. Byli 
bezkonkurencyjni i zasłużenie zwycięży-
li. Zaciekła walka toczyła się o srebro i brąz. 
Załoga Konceptu ze skiperem, prezesem An-
drzejem Wójtowiczem próbowała odrobić stratę 
punktową do MicroStrategy. Niewiele zabrakło, bo zale-
dwie 2 punkty. Ostatecznie to MicroStrategy zajęło drugie miej-
sce, a trzecie przypadło Konceptowi. 

Firma Sailing Event dba o sportowy wymiar rywalizacji na wo-
dzie. Aby pomóc uczestnikom rozwijać ich żeglarskie umiejęt-
ności, organizator zezwala na dołączenie do załogi tzw. lidera, 
czyli doświadczonego regatowca, który nie może sterować jach-
tem, ale może brać udział we wszystkich manewrach i dzielić się 
z załogą swoją wiedzą. Kolejnym wsparciem dla uczestników  
regat jest sędzia liniowy, który pływa motorówką tuż obok rywa-
lizujących jachtów i na bieżąco rozstrzyga wszelkie spory. 

Pierwszego dnia wiatr był dość słaby, więc wyścigi przebiega-
ły spokojnie, ale w doskonałej atmosferze. Humory szczególnie 
dopisywały podczas tradycyjnego już „Wyścigu w Przebraniu”. 
Na jachtach można było zobaczyć Supermenów (w głównej  

roli Marek Borówka z IBM-u), Avengersów z KMD, lekarzy 
z Intense, Flinstonów z MicroStrategy czy załogę Owoców 
z BlueSoftu. Oj, działo się!

Po zejściu z wody na gości czekał w hotelowej restauracji cie-
pły posiłek, a następnie chętni uczestnicy spotkali się w porcie, 
by wziąć udział w Regatach Old Boyów, czyli wyścigach na łód-
kach klasy Optimist. Są to malutkie żaglówki, na których dzieci 
rozpoczynają szkolenie żeglarskie. Manewrowanie takimi łód-
kami, a zwłaszcza zgrabne przemieszczanie się pod bomem, 
sprawiało żeglarzom oraz widowni na pomostach wiele radości! 

Doskonale żeglowali przedstawiciele sponsora głównego, 
firmy Unisoft, która wyprzedziła BlueSoft. 

Wieczorem wszyscy spotkali się na Uni 
soft Yacht Club Banquet, a  więc kolejnej 

imprezie tanecznej. DJ dbał o atmosfe-
rę na parkiecie, a załoga Sailing Event 

urozmaicała wieczór konkursem ma-
larskim, oczywiście o tematyce żeglar-
skiej, oraz wyborami Miss Regat IT, 
które poprowadziła Aleksandra Grysz, 
aktualna Miss Earth Poland. Ten za-
szczytny tytuł przypadł Natalii Gaw-

łowskiej z firmy Polcom.
W piątek przyszedł czas na Ceremonię 

Zakończenia Regat. Na początek Tomasz 
Gołębiowski, redaktor naczelny CRN Polska, 

wręczył nagrodę zwycięzcom „Wyścigu o  Pu-
char CRN” – załodze MicroStrategy. Następnie odbyła 

się dekoracja zwycięskich załóg, pełna muzyki, błysków fleszy 
i aplauzu widowni.

Dodatkowo zorganizowano Unisoft Cup, czyli wyścig o tytuł 
„Najwszechstronniejszej Załogi”. Podczas całych regat załogi 
zdobywały punkty w kilku dobrowolnych aktywnościach: wy-
ścigu żeglarskim, Wyścigu w Przebraniu, Regatach Old Boyów 
oraz w konkurencjach żeglarskich w czasie wieczornej imprezy. 
Najwięcej punktów, a tym samym tytuł „Najwszechstronniejszej 
Załogi”, zdobyli tegoroczni zwycięzcy regat – BlueSoft. Regaty  
IT 2019 oficjalnie zakończyła nasza Miss, Natalia Gawłowska. 
Do jej obowiązków należy także otwarcie przyszłorocznej edycji.

Sponsorem głównym wydarzenia był Unisoft, a partnera-
mi – CodeZero i hotel Ognisty Ptak. Organizatorem i pomy-
słodawcą jest Sailing Event.

W końcu maja tuż obok Węgorzewa odbyła się 4. edycja Unisoft Regaty IT. 
W sumie 20 jachtów z 15 firm walczyło o tytuł Informatycznego Mistrza Polski. 

Regaty IT: 
puchar CRN dla MicroStrategy!
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Ireneusz Dąbrowski

WRZUTKA Z AUTU

Czynnikiem 
decydującym 

będzie 
polityka 
kadrowa.

NIE WSZYSTEK UMRĘ. TAKA MYŚL Z „PIEŚNI” HORACEGO TOWARZYSZY MI 
W TYCH OSTATNICH DNIACH EGZYSTENCJI NA RYNKU MARKI ABC DATA.

Znaczący brand, jedna z najbardziej znanych oraz rozpoznawanych firm IT w Polsce 
i Europie, zdobywca wielu nagród, odchodzi do historii. I to raczej na zawsze. Podąża 
śladami swoich pobratymców, którzy z różnych powodów już nie funkcjonują. ABC  
Data jako marka znika, ale będzie trwać w ludziach, którzy od 2 lipca 2019 roku funk-
cjonują pod szyldem Roseville powered by ALSO (cokolwiek to może znaczyć).  
Koledzy i Przyjaciele, życzę Wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze Waszej 
kariery zawodowej, wielu sukcesów i mało rozczarowań. Rozpoczynacie nową po-
dróż, niektórzy z Was po raz kolejny, w nieznane, już w ramach prawdziwej korporacji 
i z właścicielem branżowym o pozycji europejskiej. W związku z tym wiele może się 
dla Was zmienić, zarówno na dobre, jak i na złe. Oczywiście jestem za tym pierwszym, 
bo inaczej nie wkładałbym ostatnimi czasy tyle starania i wysiłku, aby tak się stało.

Zbiegiem okoliczności na początku czerwca odbyła się Gala 20–30-lecia firm IT, pod-
czas której miałem przyjemność i zaszczyt moderować opowieści oraz wspomnienia 
wielu postaci branży działających na rynku od lat. Niektórzy już odeszli w inne rejo-
ny, a inni w dystrybucji IT tkwią do dziś. Wszyscy barwnie opowiadali o swych po-
czątkach, które sięgają z reguły końca lat 80. ubiegłego wieku. W sieci można znaleźć 
relację i bezpośrednie nagrania z tego wydarzenia. Zachęcam, bo o wielu rzeczach 
na pewno nie wiecie, a tak opowiadających prelegentów – a jednocześnie znajomych 
z biznesu – trudno dziś spotkać. 

Byli wśród nich twórcy ABC Daty: Krzysztof Musiał, założyciel i spiritus movens ca-
łego przedsięwzięcia, oraz Andrzej Sobol, wieloletni dyrektor zarządzający firmą pra-
wie od jej początków aż do roku 2012. Obaj dzielili się nieco historią firmy, której byli 
animatorami, ale nie mówili o tym, co działo się z nią przez ostatnich kilka lat, które 
doprowadziły do sytuacji, gdy jedyną drogą dalszego rozwoju biznesu było szukanie 
inwestora branżowego. Wiele już o tym w felietonach pisałem i dawałem do zrozu-
mienia, gdzie szukać przyczyn jednego z rozczarowań Andrzeja Sobola wyrażone-
go w trakcie Gali, a mianowicie dlaczego firmy polskie, mając taki potencjał, nie stały 
się motorem konsolidacji rynku dystrybucji IT w Europie, czyli nie były podmiotem, 
a przedmiotem tego procesu. 

Moja diagnoza jest znana od lat. To ambicje właścicieli i ich zaciętość biznesowa do-
prowadziły do rozproszenia zasobów oraz niemożliwości kooperacji wewnątrz pol-
skiego rynku w tamtym czasie. A rynek IT w Polsce to zbyt mały kawałek tortu, by 
zaspokoić apetyty wszystkich. Do tego brak spójnej polityki i rozwiązania dylematu, 
który ja nazywam „vendor – wróg czy przyjaciel?”, sprzyjały wspieraniu taktyki pro-
ducentów na rozproszenie. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, dlaczego z punktu 
widzenia dostawców im więcej walczących ze sobą dystrybutorów, tym lepiej.

Innym problemem było i jest to, że polski rynek IT z różnych względów jest biedny. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę PKB Belgii, które jest mniejsze już od PKB Polski, to wiel-
kość rynku IT okazuje się o wiele większa. O czym to świadczy? Że większy tort przy-
pada do konsumpcji mniejszej liczbie chętnych, czyli każdy ma de facto więcej. A masa 
krytyczna w biznesie dystrybucyjnym stanowi warunek podstawowy i konieczny istnie-
nia. Dostrzegłem to już dawno i starałem się ten paradygmat rozproszenia zmienić, ale 
nie miałem sojuszników ani wewnątrz swojej firmy, ani wśród graczy rynkowych, któ-
rzy woleli pozostać samodzielni.

Dziś wszyscy płacą za to słoną cenę. Action walczy o układ ze swoimi wierzycielami 
już trzy lata (właśnie 1 lipca br. minęła rocznica rozpoczęcia tego procesu). Wycena 
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AB na GPW ociera się o poziomy znacznie poniżej wartości księgowej i poniżej real-
nej wyceny biznesu, opartej choćby o zdolność generowania zysku dla akcjonariuszy. 
Z kolei ABC Data znika, na domiar złego sprzedana przez fundusz inwestycyjny nie 
za bajońską sumę, która dawałaby byłemu właścicielowi poczucie pełnego sukcesu.

A co będzie dalej? Wedle mnie jest zbyt dużo znaków zapytania, aby można dosta-
tecznie wiarygodnie przewidywać przyszłość. Najwięcej niejasności dotyczy nowego 
gracza. W procesie przedtransakcyjnym nie ujawnił nic, co dotyczyłoby jego zamia-
rów. Nie wiem zatem, czy wybierze pełną konsolidację nowego nabytku w ramach 
grupy, łącznie z wdrożeniem kompletnie nowego systemu IT, narzędzia e-commerce 
i wszystkiego, co się z tym wiąże. Czy może zastosuje strategię grupy rozproszonej, 
w myśl której lokalni menedżerowie będą mieli wiele swobody, a grupa będzie do wy-
niku korporacji konsolidowała jedynie dane finansowe. Rozstrzygnięcie co do stopnia 
harmonizacji jest kluczowe dla przewidywania, jaka będzie siła nowo utworzonego 
podmiotu rynkowego. Przy czym chyba jasne jest dla wszystkich, która ścieżka by-
łaby lepsza dla rynku.

Po wtóre czynnikiem decydującym będzie polityka kadrowa, bo to nie slogan, a naj-
prawdziwsza prawda, że ludzie robią różnicę i mogą nadrobić wszelkie braki, ale 
muszą być szanowani, właściwie zmotywowani (i nie o pieniądze mi chodzi!) oraz 
oceniani. Jaka będzie dalsza polityka kadrowa w przyszłości i jak na nią zareagują 
pracownicy, którzy pozostali w firmie, to kolejny znak zapytania.

Jest też trzeci czynnik, o którym chcę napisać. Chodzi o prawdziwe know-how, które 
może z czasem pojawić się na rynku. Największy zastrzyk know-how w zakresie dys-
trybucji IT w naszym regionie wiązał się z przejęciem DHI przez niemieckiego gracza 
Computer 2000. Wtedy nastąpił w Polsce szok poznawczy. Potem to już był czysty lub 
prawie czysty marketing. Kontakty z zachodnimi dystrybutorami, a zwłaszcza amery-
kańskimi, w wymiarze wartości dla rynku nie przynosiły nic, a może nawet powodowa-
ły coraz większą koncentrację na sobie i na problemach wewnętrznych. Niezależnie, 
jaką się ma pozycję na świecie, nie można rynku CEE traktować jak „zdobyczy”, a ludzi 
tu żyjących – jak Maorysów traktowali pierwsi odkrywcy. Uwaga ta dotyczy zarówno 
światowych dystrybutorów, jak i producentów. I to niezależnie skąd pochodzą, z Za-
chodu czy Dalekiego Wschodu. Ci, którzy pracowali lub pracują dla firm koreańskich, 
japońskich bądź chińskich wiedzą, co mam na myśli. Takich pytań jest oczywiście wię-
cej, a „answer is blowing in the wind”.

Samemu rynkowi reprezentowanemu przez resellerów, jedną z dwóch grup podmio-
tów, dla których dystrybucja IT świadczy swoje usługi, zmiana w ABC Dacie powinna 
przynieść wiele korzyści. Od (prawie) zaraz powinna wzmocnić się pozycja finansowa, 
zarówno dotycząca stabilności źródeł kapitału, jak i oceny ubezpieczycieli. Szersza ba-
za produktów powinna nasilić tendencje do „one stop shopping”, bo ograniczony zo-
stanie woluntaryzm producentów w stylu: „tych państwa nie obsługujemy i co nam pan 
zrobi?”. Powinny ulec porzerzeniu kompetencje marketingowe, szkoleniowe, dostęp 
do technicznego wsparcia produktowego etc. Piszę „powinny”, ale czy tak się stanie, to 
kwestia implementacji możliwości i kreatywności w korzystaniu z zasobów. Wierzę, że 
polskim menedżerom tego nie zabraknie, a co z ich zagranicznymi kolegami, to się okaże.

Wiele będzie zależało od samych resellerów i od tego, jakie wyzwania postawią przed 
nowym podmiotem. Jeśli ograniczą się do dwóch czynników: żeby było taniej i z dłuż-
szym terminem płatności, to mogą szybko doznać rozczarowania, bo jak mówiła moja 
babcia: „taniej to już było”. Zachęcam do innego myślenia i innej narracji w dialogu z dys-
trybutorem. Osią tego dialogu powinno być pytanie, czego mogę się od ciebie spodziewać 
więcej, co mi dostarczysz, czego inni nie mogą albo nie umieją. Tu należy szukać zysków, 
a nie w dotychczasowym modelu, bo jego potencjał jest na wyczerpaniu, o czym choćby 
rozmawiano na ostatniej światowej sesji GTDC i o czym donosił polski CRN. Ale to pieśń 
przyszłości. Może bliskiej, ale jeszcze niepewnej. 

Resellerom 
zmiana  

powinna  
przynieść  
korzyści.

Obecnie, kończąc współpracę z  tym 
dystrybutorem, będę mu się przyglądać 
z ciekawością, ale też (nie ukrywam) z kry-
tyczną obawą, jak sobie poradzi, bo suk-
ces nie jest dany z góry i zagwarantowany. 
Jest zadany i przypomina lekcje do odro-
bienia, z  którymi z  mozołem przyjdzie 
się zmierzyć. Początki nie wskazują jed-
noznacznie, że Also do końca ma jasność, 
co i jak ma zamiar osiągnąć przez ten za-
kup. Oby nie skończyli jak inni, o których 
jeden z członków mojej rodziny, nieźle 
znający język niemiecki, mówił ironicznie  
„Alleswisser und Besserwisser”. 
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Szczególne  
zainteresowanie 

subskrypcją 
wykazują 

millenialsi.

CHŁODNYM OKIEM

Subskrypcja niczym odkurzacz
MODEL SUBSKRYPCYJNY WKRACZA W KOLEJNE ZAKĄTKI ŻYCIA KAŻDEGO 
Z NAS. CZY JESTEŚMY NA NIEGO SKAZANI?

Pod koniec czerwca uczestniczyłem w konferencji KTS zorganizowanej przez  
Vector Solutions. „Czy jest ktoś na sali, kto nie korzysta z Netflixa?”– zapytał pre-
legent. Nikt nie podniósł ręki. Ja też nie, choć nie oglądam programów ani filmów 
dostępnych na tej platformie. No cóż, nie chciałem wyjść na buraka, zwłaszcza że 
wokół siedzieli spece od telewizji. Tak czy inaczej, Netflix stał się niemal wzorco-
wym przykładem tzw. ekonomii subskrybcji. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego 
roku firma pozyskała 9,6 miliona subskrybentów. 

Fakt, że nie płacę ani grosza Netflixowi, wcale nie oznacza, że jestem przeciwni-
kiem subskrypcji. Wręcz przeciwnie – w niektórych przypadkach tak, jak chociażby 
sprzedaż treści. Wydaje się ona optymalnym modelem i do tej pory nikt nie wy-
myślił niczego lepszego. Ale jest i druga strona medalu. Odnoszę wrażenie, że lwia 
część koncernów, które jeszcze do niedawna miały niewiele wspólnego z usługami, 
postrzega subskrypcję jako świetne narzędzie do drenowania kieszeni konsumen-
tów. „To odkurzacz do wysysania pieniędzy” – przyznaje Joanna Stern z „The Wall  
Street Journal”.

Skąd taka opinia? Dziennikarka dokonała gruntownego przeglądu swoich wy-
datków na subskrypcje. Najciekawszy przykład dotyczy usługi faksowej. Joanna 
Stern płaciła za nią przez ostatnie trzy lata 15 dol. miesięcznie, przy czym skorzy-
stała z niej… dwa razy. W sumie wydała 540 dol. Za taką kwotę mogłaby sobie kupić  
20 rolek papieru faksowego lub 10 prawdziwych faksów. Zaoszczędzone pieniądze 
pozwoliłyby jej też na kupno biletu lotniczego do Irlandii, żeby odwiedzić… muzeum, 
w którym znajduje się najstarszy na świecie model faksu. 

Jak wynika z raportu West Monroe Partners, przeciętny Amerykanin przeznacza 
na usługi subskrypcyjne 237 dol. miesięcznie. Co ciekawe, 84 proc. jankesów nie kon-
troluje tych wydatków. Tom Dibble z Aria Systems, firmy dostarczającej platformę 
rozliczeniową w chmurze, przyznaje, że szczególne zainteresowanie subskrypcją 
wykazują millenialsi, na ogół nieprzywiązujący większej wagi do praw własności. 
Podobne wnioski można wysnuć na podstawie raportu „Subskrypcje PL”, opubliko-
wanego przez fundację Digital Poland i firmę Straal. Jego autorzy zauważają, że naj-
chętniej z usług subskrypcyjnych w Polsce korzystają konsumenci w wieku 25–34 lat. 
Ogólnie rzecz biorąc, przeciętny Polak opłaca cztery abonamenty i płaci za nie śred-
nio 476,53 zł. Najczęściej w tym modelu kupujemy usługi telekomunikacyjne i tele-
wizyjne (75 proc.), dużo mniejszą popularnością zaś cieszą się usługi SaaS (22 proc.) 
oraz gry komputerowe (15 proc.). Dane pokazują nasz pragmatyzm – korzystamy 
z subskrypcji tam, gdzie jest to najbardziej wygodne lub po prostu nie ma innej opcji.

Nie zmienia to faktu, że cały postępowy świat podąża w kierunku modelu Every- 
thing as a Service. Dziś bardzo trudno wyrokować, czym zakończy się ta podróż. 
Niewykluczone, że w którymś momencie subskrybenci odkryją w swoich smart- 
fonach kalkulatory i koncepcja mocno lansowana przez gigantów rozsypie się jak 
domek z kart. 
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