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Producenci urządzeń drukujących kładą nacisk na MPS, bo jest to długoterminowe 
wiązanie się z klientem. Jednak wciąż istnieje potrzeba doskonalenia tego typu usług.

Druk usługowy dla MŚP
Debata CRN



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

Z nami nie przegapisz żadnej okazji biznesowej i będziesz zawsze na bieżąco, 
nawet jeśli natłok obowiązków nie pozwala Ci na częste podróże służbowe.
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RYNEK DRUKU: dużo wyzwań,
dużo możliwości

Oferowanie klientom biznesowym usług związanych z dokumentami 
(tradycyjnymi i cyfrowymi) wymaga od integratorów przemyślanego podejścia.
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Handlowiec to nie jest zawód, o który rodzice modlą się z myślą o przyszłości swoich 
dzieci. I trudno się dziwić, skoro większość Polaków kojarzy tę profesję ze sprzedawcami 
pieruńsko drogich garnków, którzy przy pomocy Cezarego Pazury owijają sobie wokół 
palca ubogie emerytki. Albo z pracownikami tzw. boiler roomów, czyli polskimi „wilkami 
z Wall Street”, którzy nad Wisłą działają w zasadzie bezkarnie, a jedynym skutecznym 
sposobem, żeby ich powstrzymać, jest dolewanie im do porannej kawy serum prawdy. Wi-
zerunkowi handlowców nie pomogły też sieci retailowe, które sprzedawców nagradzają 
przede wszystkim za sprzedaż dodatkowej gwarancji czy wciśnięcie klientowi sprzętu 
określonej marki, a nie za odpowiedź na jego realne potrzeby i możliwości finansowe.

Tymczasem rasowy handlowiec, taki z prawdziwego zdarzenia, to osoba godna naj-
wyższego uznania. Po pierwsze za wytrzymałość fizyczną i psychiczną niezależnie od 
koniunktury rynkowej. Po drugie za uczciwość wobec pracodawcy i klientów. Po trzecie 
za umiejętność utrzymywania trwałych relacji. Po czwarte za cierpliwość i planowanie 
w perspektywie minimum kilku kwartałów. Po piąte za umiejętność ciągłego samodo-
skonalenia i wewnętrznej motywacji. Słowem: naprawdę dobry handlowiec to wyższa 
szkoła jazdy i powód do dumy. Zwłaszcza w branży IT, która rozwija się w błyskawicznym 
tempie, a jednocześnie jest wyjątkowo konkurencyjna, przez co margines błędu okazuje 
się w tym przypadku mniejszy niż średnia marża w dystrybucji. 

Potwierdziła to niedawna sonda CRN-a przeprowadzona wśród resellerów i integra-
torów. Wynika z niej, że nasi czytelnicy w kontaktach z dystrybutorami marzą przede 
wszystkim o dobrych handlowcach. Takich, którzy doradzą, załatwią, pomogą, pocieszą 
i… no dobrze, przytulanie możemy sobie darować. 

Zaraz po tym, jak podzieliliśmy się tymi wnioskami w artykule „Dystrybutor jest jak 
matka” (nr 6/2019), odezwali się do mnie rozgoryczeni handlowcy. Wprawdzie nie ne-
gowali tego, że mogliby i chcieliby lepiej obsługiwać partnerów biznesowych, ale zwra-
cali uwagę na obiektywne przeszkody, z jakimi muszą sobie radzić. Jedną z tych mniej 
oczywistych jest kwestia relacji z product managerami, od których wielokrotnie zależy 
szybkość działania i jakość pracy handlowców. Słaby PM może zniweczyć wysiłki na-
wet najlepszego handlowca. 

W związku z tym poczułem się w obowiązku udzielenia głosu handlowcom pracują-
cym u dystrybutorów IT. Uznałem, że w myśl zasady „szczerość za szczerość” powin-
ni mieć szansę powiedzenia, z czym zmagają się na co dzień. Niniejszym zapraszam ich 
do wypełnienia ankiety, którą znajdą pod adresem: www.crn.pl/artykuly/archiwum/ 
handlowiec-u-dystrybutora-szczerosc-za-szczerosc. Niech wasz głos też będzie słyszalny.
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PERYSKOP

+ Mariusz N., były prezes Sygnity, otrzymał zgodę sądu na opuszczenie aresztu za poręczeniem ma-

jątkowym w wysokości 0,5 mln zł. Menedżer został zatrzymany 11 czerwca br. przez CBA w związku 

z podejrzeniem korupcji w przetargach w Poczcie Polskiej. Sąd zdecydował wtedy o jego wypuszczeniu 

za kaucją, jednak sprzeciwiła się temu prokuratura. Wskutek zażalenia instancja odwoławcza posta-

nowiła o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu. Prezes złożył wówczas rezygnację.

+ Polcom, jako jedyny polski komercyjny ośrodek data center świadczący usługi cloud com-

putingu, uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji w chmurze z normą ISO 27 017. Oznacza to, że firma i jej pracownicy spełniają 

najwyższe standardy pod kątem zabezpieczenia usług chmurowych i danych klientów. Jest 

to szczególnie istotne w przypadku podmiotów działających w regulowanych sektorach, 

np. finansowym.

+ Max Computers kończy proces sanacji dzięki zatwierdzeniu przez wrocławski 

sąd rejonowy układu subdystrybutora z wierzycielami. W dniu 22 lipca br. decy-

zja ta stała się prawomocna. Postępowanie restrukturyzacyjne spółki trwało od 

sierpnia 2017 r.

+ Comarch i Asseco porozumiały się z ZUS-em w sprawie umowy na utrzy-

manie Kompleksowego Systemu Informatycznego. Comarch zajął się tym pół 

roku temu, przejmując zadanie od Asseco. ZUS jednak doszedł do wniosku, 

że krakowska spółka nie jest gotowa do realizacji części zadań, odstąpił od 

niektórych zapisów umowy i naliczył Comarchowi ponad 24 mln zł ka-

ry, jednocześnie powierzając część usług Asseco. Comarch uznał wów-

czas te działania za bezzasadne. Obecnie, po negocjacjach trwających 

2,5 miesiąca, wszystkie strony zawarły porozumienie, potwierdzone 

aneksem do umowy. W jego myśl Comarch będzie systematycznie 

przejmował całość obsługi KSI. 

+ Atman wygrał przetarg na świadczenie usług kolokacji 

dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Infrastruktura IT BGK 

zostanie przeniesiona z serwerowni w centrali banku do 

warszawskiego centrum danych polskiego operatora. 

Wartość umowy zawartej na 4 lata wynosi 9,53 mln zł. 

Zawiera ona opcję wydłużania okresu współpracy 

o cztery roczne okresy. Całkowita wartość takie-

go przedłużonego, 8-letniego kontraktu wyno-

si 17,18 mln zł brutto. ATM, właściciel marki  

Atman, w przetargu pokonał NASK. 

- Intel boryka się z kolejną luką w architekturze swoich pro-

cesorów. Według ekspertów umożliwia ona wykradanie najlepiej 

nawet strzeżonych danych firmowych. Nową podatność układów 

Intela na ataki wykrył Bitdefender. Według producenta umożliwia ona 

atak podobny jak z wykorzystaniem luki Spectre, o której było głośno 

w ub.r. Jednak wprowadzone z myślą o niej zabezpieczenia nie chronią 

w pełni przed wspomnianym błędem, nazwanym SWAGPS. Pozwala on 

atakującym na dostęp do pamięci jądra systemu operacyjnego i przejęcie 

haseł oraz innych poufnych danych użytkownika. 

- Stephane Richard, dyrektor generalny Orange, jest podejrzany o pomoc 

przedsiębiorcy Bernardowi Tapie w popełnieniu „oszustwa” i „sprzeniewierzenia 

funduszy publicznych”. Zgodnie z francuskim prawem grozi za to do 18 miesięcy 

więzienia. Bernard Tapie otrzymał w 2008 r. korzystny dla siebie wyrok sądu w spra-

wie transakcji pomiędzy Crédit Lyonnais a Adidasem. Uzyskał wówczas odszkodowanie 

w wysokości 404 mln euro. Po jakimś czasie pojawiły się podejrzenia, że Tapie otrzymał 

tak wysokie odszkodowanie w zamian za poparcie Nicolasa Sarkozy’ego w wyborach pre-

zydenckich w 2007 r. W efekcie został w kwietniu 2019 r. skazany na pięć lat pozbawienia 

wolności. Teraz okazuje się, że zamieszany w sprawę mógł być także Stephane Richard, wobec 

którego toczy się postępowanie przed sądem w Paryżu. 

- Apple po raz kolejny musi ustąpić miejsca jednemu z konkurentów w rankingu sprzedaży smart-

fonów. Według IHS Markit koncern z Palo Alto został tym razem wyprzedzony przez chińskie Oppo, 

które w II kw. br. zwiększyło sprzedaż o 13 proc. rok do roku, do 36,2 mln sztuk. W tym okresie producent 

iPhone’ów odnotował 15-proc. spadek, do 35,3 mln sztuk. Liderem pozostaje Samsung, a za nim Huawei. 

- Symantec planuje ograniczyć zatrudnienie o 7 proc. Restrukturyzacja jest związana ze sprzedażą 

biznesu przeznaczonego dla przedsiębiorstw, który za 10,7 mld dol. przejmie Broadcom wraz z nazwą fir-

my. Zostanie przeprowadzona jeszcze przed finalizacją transakcji, przewidywaną do stycznia 2020 r. Obecnie  

Symantec zatrudnia około 11 tys. osób, więc cięcia obejmą 800 stanowisk. Dotyczyć będą głównych i lokalnych 

biur oraz centrów danych. Pracę stracą osoby w działach finansowych, prawnych, HR, a także specjaliści IT zajmu-

jący się infrastrukturą i rozwiązaniami dla przedsiębiorstw. 

- Branża ICT wciąż ma kłopot z przeterminowanymi należnościami. Według danych BIG Info Monitor i Biura Infor-

macji Kredytowej ich wartość w II kw. br. sięgnęła 0,5 mld zł i była o 10 mln zł wyższa niż w pierwszych trzech miesiącach 

roku. Jednak problem z długami w branży teleinformatycznej okazuje się stosunkowo niewielki na tle innych sektorów. Suma 

wszystkich zatorów płatniczych w wykazie BIG wzrosła w II kw. br., pod koniec czerwca dobijając do 31,26 mld zł. W końcu 

marca br. sięgała 30,41 mld zł. Kwota zaległości wobec banków i kontrahentów rośnie w handlu (wynosi już prawie 7,2 mld zł), 

przemyśle (ponad 5,4 mld zł) i budownictwie (niespełna 5 mld zł). 
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Wielu producentów urządzeń, 
w których używa się efektów 

kwantowych, czasem w sposób 
absolutnie nieuczciwy mówi, że 
to już jest komputer kwantowy 

– Artur Ekert, prof. fizyki 
kwantowej na Uniwersytecie 

Oksfordzkim

Jestem zszokowany, że 
koncerny, które wydają 

miliony dolarów na pamię-
ci masowe, kompletnie 
nie dbają o widoczność 

i czytelność danych
– Piyush Mehta, 

CEO Data Dynamics
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Musimy dokończyć przemiany 
w bardzo trudnych warunkach  

i stworzyć niezwyciężoną 
żelazną armię, która pomoże 

nam w odniesieniu 
zwycięstwa – Ren Zhengfei, 

CEO Huawei
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Nowy magazyn
dla sieci  

Media Expert
Media Expert wynajął magazyn o powierzchni 

2 tys. mkw. oraz 150 mkw. biur w Segro Indu-

strial Park Wrocław. Detalistę reprezentowała 

międzynarodowa firma doradcza Cresa. 

Jej przedstawiciele poinformowali, że Wrocław 

jest strategiczną lokalizacją dla Media Expert, 

a sieć koncentruje się obecnie na optymalizacji 

łańcucha dostaw dla ponad 470 elektro- 

marketów w kraju i rozwoju internetowego  

kanału sprzedaży. 

Według Cresa Polska Media Expert poszukiwał 

niedużego obiektu z dużą liczbą doków rozła-

dunkowych we wschodniej części Wrocławia, 

który ma pełnić rolę magazynu przeładunko-

wego dla transportu z centrum dystrybucyj-

nego w Łodzi. Segro Industrial Park Wrocław 

znajduje się w pobliżu drogi S8.

Sprawa JTT w Sądzie Najwyższym
MCI nie składa broni w sprawie odszkodowa-

nia od Skarbu Państwa za doprowadzenie 

do upadku JTT Computer. Spółka wnio-

sła skargę kasacyjną od wyroku wrocławskie-

go sądu apelacyjnego z września 2018 r., który 

drastycznie ograniczył sumę odszkodowa-

nia przyznaną w 2011 r. 

– 28,9 mln zł odszko-

dowania plus 17,5 mln zł 

odsetek – zasądzając 

jedynie 2,2 mln zł plus 

odsetki. Skarga dotyczy 

części wyroku oddalają-

cej powództwo spółki, tj. 

co do kwoty 26,6 mln zł 

z odsetkami. Co cie-

kawe, reprezentująca 

Skarb Państwa Prokuratoria Generalna wytrwa-

le broni państwowej kasy i kwestionuje nawet 

przyznane 2,2 mln zł. Również złożyła skargę 

kasacyjną. Tym samym obie strony sporu z na-

dzieją spoglądają na Sąd Najwyższy.

MCI domaga się rekompensaty za szkody 

spowodowane działaniem skarbówki wobec 

JTT Computer. Fundusz bBył udziałowcem 

jednego z liderów polskiego biznesu PC, gdy 

skrzydła podciął mu w 1999 r. wrocławski UKS, 

uznając, że spółka nie zapłaciła należnego po-

datku VAT, realizując duży przetarg dla MEN. 

Otóż w uzgodnieniu z ministerstwem wywoziła 

komputery za południową granicę, a stamtąd 

sprowadzała je do Polski, co umożliwiało unik-

nięcie podatku.

Skarbówka zażądała w sumie ponad 10 mln zł 

rzekomo należnego VAT-u i kar. Jak się okazało, 

urzędnicy podjęli błęd-

ne decyzje (co potwier-

dził NSA w 2003 r.), ale 

ta „pomyłka” była bar-

dzo kosztowna dla JTT. 

Problemy finansowe 

doprowadziły produ-

centa do bankructwa. 

Nawiasem mówiąc, 

z analogicznych powo-

dów skarbówka dobrała 

się do Optimusa, także z opłakanym dla spółki 

skutkiem. Kwestia odszkodowania w tej sprawie 

nie jest zamknięta i trafiła do Sądu Najwyższego.

W 2006 r. MCI złożył pozew o odszkodo-

wanie w związku z utratą wartości posiada-

nych udziałów w JTT, żądając od państwa 

38,5 mln zł plus odsetki. Ostatni wyrok zapadł 

więc po kilkunastu latach wałkowania sprawy 

w sądach różnych instancji. W 2018 r. we Wro-

cławiu zburzono biura i hale po dawnym JTT 

Computer, ale droga do rozstrzygnięcia sporu 

dotyczącego spółki wydaje się wciąż daleka.

Koniec zwolnienia  
z VAT w e-handlu  

elektroniką
Od 1 września 

2019 r. przedsię-

biorcy, którzy 

w sieci handlują 

elektroniką, nie 

przekraczając 

200 tys. zł rocznego obrotu, stracą zwolnienie 

podmiotowe VAT. Zmiana dotyczy wszelkich 

umów zawieranych na odległość, obejmują-

cych sprzedaż komputerów i innej elektroni-

ki (PKWiU 26) oraz sprzętu AGD (PKWiU 27). 

Nie ma vacatio legis. O zastosowaniu nowych 

przepisów decyduje data zapłaty za towar. 

Przedsiębiorcy korzystający dotąd ze zwolnie-

nia będą musieli wysyłać JPK_VAT i składać 

deklaracje VAT (zostaną zniesione w przy-

szłym roku), ale także mogą odliczać VAT. 

Nawet jedna transakcja w sieci oznacza utratę 

prawa do zwolnienia z VAT dla tych drobnych 

przedsiębiorców, którzy handlują elektroni-

ką stacjonarnie. Taka zmiana ma uszczelnić 

system i zapobiec procederowi nieuczciwej 

sprzedaży towarów objętych odwrotnym  

obciążeniem VAT, które są kupowane w cenie 

netto, a następnie zbywane bez faktury 

np. w serwisie aukcyjnym.

Yamo wychodzi z restrukturyzacji
Po blisko trzech latach zakoń-

czyła się restrukturyzacja wro-

cławskiego dystrybutora Yamo. 

Sąd w czerwcu br. zatwierdził 

układ przyjęty na zgroma-

dzeniu wierzycieli pod koniec 

2018 r. Sumę długów (ok. 12 mln zł) spółka będzie 

stopniowo spłacać przez siedem lat, przeznacza-

jąc na ten cel 90 proc. wygenerowanych zysków. 

Yamo po uprawomocnieniu się układu i zakoń-

czeniu postępowania restrukturyzacyjnego liczy 

na powrót do normalnego biznesu. 

– Zamierzamy skoncentrować się na komponen-
tach takich jak pamięci i nośniki SSD, w czym już 
wcześniej się specjalizowaliśmy – zapowiada pre-

zes Jacek Mońko. Deklaruje, że dystrybutor bę-

dzie współpracował z resellerami, integratorami, 

jak i e-tailerami. Obecnie spółka ma ok. 300 ak-

tywnych partnerów. Szef Yamo liczy, że w rozwo-

ju działalności pomoże usunięcie z nazwy spółki 

dodatku „w restrukturyzacji”, 

co zwiększy zaufanie partne-

rów finansowych i biznesowych. 

Prezes przyznaje, że kluczowe 

dla dalszego rozwoju spółki bę-

dzie uzyskanie finansowania. 

Podczas restrukturyzacji dystrybutor poprawiał 

płynność finansową, uzyskując kredyty kupiec-

kie w zaprzyjaźnionych firmach i podpisując 

umowę faktoringową. Zastrzykiem gotówki by-

ła też emisja obligacji przez specjalistyczny fun-

dusz inwestycyjny. Obecnie Yamo nie ma limitów 

u ubezpieczycieli i finansuje obrót ze środków 

własnych oraz z obligacji. W ocenie Jacka Mońko 

dziś trudno jest przewidzieć wielkość sprzedaży 

spółki i skalę przyszłego biznesu. Wiele zależy od 

postawy instytucji finansowych, z którymi dystry-

butor zamierza rozmawiać w 2019 r. Prezes przy-

puszcza, że dopiero na początku przyszłego roku 

będzie można precyzyjnie planować działalność.
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Nadeszły lepsze 
czasy dla AB

Przejęcie biznesu ABC Daty przez Also kończy 

wojnę cenową na polskim rynku dystrybucji 

– twierdzą analitycy DM BOŚ. W konsekwencji 

przewidują wzrost zysku AB w aktualnym roku 

finansowym, rozpoczętym 1 lipca br. 

Jednocześnie podtrzymali rekomendację 

„kupuj” dla akcji AB, podnosząc cenę doce-

lową z 27,60 zł na 31,20 zł. „W roku finanso-

wym 2019/20 oczekujemy poprawy dynamiki 

zysków AB za sprawą niskiej bazy zysków 

w 2018/19, zakończenia wojny cenowej, po 

udanym wezwaniu Also na akcje ABC Daty, 

niedużego efektu dźwigni operacyjnej wyni-

kającego z dalszego wzrostu przychodów” 

– stwierdzono w raporcie. 

Zdaniem analityków w roku 2018/19, zakoń-

czonym 30 czerwca br., zysk netto AB spadł 

o 5 proc. (do 58,1 mln zł). Powodem była, jak 

stwierdza raport DM BOŚ, wojna cenowa pod-

sycana przez Also, które dążyło do zwiększenia 

udziałów w polskim rynku. Przychody w ocenie 

analityków wzrosły natomiast o ponad 5 proc. 

rok do roku, do 8,665 mld zł. Wyniki za miniony 

rok finansowy AB poda we wrześniu br. 

Z kolei w roku 2019/2020 dom maklerski spo-

dziewa się zysku netto AB większego o 6 mln zł 

(64,1 mln zł), a obroty mają sięgnąć rekordo-

wej kwoty 9,012 mld zł. W kolejnym roku profi-

ty wrocławskiej grupy powinny zwiększyć się 

kolejny raz o blisko 6 mln zł (69,9 mln zł). Fina-

lizacja przejęcia ABC Daty przez Also oznacza 

więc dla wrocławskiego dystrybutora początek 

lepszych czasów – wynika z analizy.

Action: porozumienie z wierzycielami
Dystrybutor w końcu lip-

ca br. uzgodniła ostatecz-

ne propozycje układowe 

z wierzycielami. Zosta-

ły złożone w sądzie. Usta-

lono, że tylko one będą 

przedmiotem głosowa-

nia, a wierzyciele oddadzą 

za nimi swój głos. Action zgodził się na wyższe 

spłaty w porównaniu z ofertą z ub.r. Porozumie-

nie ma objąć większość należności niezbędną 

do zawarcia układu.

Dystrybutor już rozpoczął działania, które mają 

na celu głosowanie nad układem. Odbędzie się 

ono drogą korespondencyj-

ną. Liczy, że cały proces po-

trwa najwyżej do końca roku. 

Oznaczałoby to pomyślną 

finalizację postępowania re-

strukturyzacyjnego, które 

trwa już ponad trzy lata.

– Nasze ponowne wejście 
do gry, i to ofensywne, oznacza przywracanie 
równowagi rynkowi, zakłóconej dziś domina-
cją z jednej strony dużego podmiotu, a z drugiej 
strony obcego kapitału, który rozszerza swoją 
działalność na polskim rynku – zapowiada 

Sławomir Harazin, wiceprezes Actionu.

Większe straty 
spółki IT resortu 

finansów
Aplikacje Krytyczne, spółka IT kontrolowana 

przez Ministerstwo Finansów, zwiększa stra-

ty – wynika z danych uzyskanych przez „Puls 

Biznesu”. W 2018 r. jej strata netto wyniosła 

15 mln zł wobec -10 mln zł w 2017 r. W końcu 

czerwca br. zgromadzenie wspólników podję-

ło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego 

z 35 mln zł do 5 mln zł.

Duże koszty generują wynagrodzenia pra- 

cowników (ponad 10 mln zł w ub.r.), a spół-

ka zamierza zwiększyć zatrudnienie w br. 

o ok. 30 osób. Spółka stara się pozyskać 

specjalistów głównie do zadań związanych 

z uszczelnianiem systemu podatkowego, czy-

li „Vatmanów”, przedstawiając ich pracę jako 

misję. W zarządzie Aplikacji Krytycznych do-

chodziło do częstych rotacji – prezesi i wice-

prezesi zmieniali się co kilka miesięcy. Obecnie 

od czerwca 2018 r. szefem spółki jest Maciej 

Wardaszko, poprzednio odpowiedzialny za 

audyt, kontrolę zarządczą i bezpieczeństwo 

w Centralnym Ośrodku Informatyki. Wcześniej 

był związany m.in. z Oracle’em i IBM-em.

Aplikacje Krytyczne powołano w 2016 r. Spół-

ka zajmuje się dostarczaniem rozwiązań dla 

ministerstwa i administracji skarbowej oraz  

integracją systemów. Jak przekonywał pierw-

szy prezes spółki Piotr Kociński, taka for-

muła zapewnia szybsze i tańsze tworzenie 

rozwiązań IT oraz ich lepsze dopasowanie 

do potrzeb niż w przypadku zamówień u ze-

wnętrznych dostawców.

Tymczasem z raportu NIK wynika, że w 2017 r. 

koszty były prawie trzy razy wyższe niż war-

tość zadań zrealizowanych dla ministerstwa. 

NIK uznała za nieuzasadnione podwyższenie 

kapitału zakładowego Aplikacji Krytycznych 

o 15 mln zł i pokrycie 3,3 mln zł straty za 2016 r. 

Apple  
pogrążył  

resellerów?
Amerykańska komisja handlu (FTC) bada 

umowę Apple’a z Amazonem z ub.r., która 

umożliwia bezpośrednią sprzedaż nowych 

iPhone’ów, iPadów, Maców, zegarków i tele-

wizorów klientom końcowym poprzez plat-

formę e-commerce – twierdzi „The Verge”. 

Ten krok miał ograniczyć handel podróbkami 

i inne nadużycia związane z obrotem produk-

tami Apple’a na Amazonie. Jednak według 

„The Verge” wypchnął z biznesu legalnych 

resellerów, oferujących urządzenia z niższych 

segmentów cenowych albo modele odnawia-

ne. Komisja sprawdza, czy rozpoczęcie przez 

Apple’a bezpośredniego handlu najważniej-

szymi produktami zaszkodziło sprzedaw- 

com. FTC niedawno pokazała, że giganci nie 

mogą liczyć u komisji na taryfę ulgową, nali-

czając Facebookowi 5 mld dol. kary w związ-

ku z naruszeniami bezpieczeństwa danych 

użytkowników.

Sąd przypieczętował koniec ABC Daty
Warszawski sąd rejonowy zarejestrował zmia-

nę nazwy spółki ABC Data SA na Vicis New 

Investment SA. Tym samym marka z wielolet-

nią tradycją w polskiej dystrybucji IT zeszła 

ze sceny. Zmiana nastąpiła wraz ze sprzedażą 

ABC Daty na rzecz Roseville Investments

1 lipca br. Transakcja objęła również zależ-

ne spółki dystrybucyjne, m.in. w Rumunii, na 

Węgrzech, na Słowacji i w krajach bałtyckich, 

które obecnie kontrolowane są przez Also 

Holding.

Vicis nie może zajmować się dystrybucją IT ani 

korzystać z marki ABC Data. Sama zaś spółka 

zostanie wycofana z giełdy. 



CRN nr 8/20198

Tajne wyniki nie 
tylko ws. Huawei

Wyniki inwentaryzacji infrastruktury krytycznej 

w Polsce pozostaną niejawne do czasu zakoń-

czenia konsultacji w tej sprawie – poinformował 

w lipcu br. przedstawiciel Ministerstwa Cyfryza-

cji. Przekonuje, że wiązanie tego problemu wy-

łącznie z Huawei to błąd.

– W przestrzeni publicznej zaczęło funkcjono-
wać skojarzenie, że bezpieczeństwo sieci 
to kwestie związane tylko z firmą Huawei. 
Nie jest ono prawdziwe! Huawei to jeden z wie-
lu dostawców sprzętu. Najistotniejsze jest zaś 
bezpieczeństwo całej sieci, jej architektury i za-
bezpieczenia – wyjaśnia Karol Manys, ekspert 

z Wydziału Komunikacji Ministerstwa  

Cyfryzacji, pytany o to, czy resort podjął decyzję 

w sprawie rekomendacji dotyczącej ewentual-

nego wykluczenia Huawei z polskiego rynku.

Podkreśla, że inwentaryzacja nie dotyczy żadnej 

konkretnej firmy. Od stycznia br., gdy areszto-

wano jednego z dyrektorów chińskiego koncer-

nu w Polsce, w mediach przewijała się kwestia 

możliwości wykluczenia Huawei z lokalnego 

rynku oraz inwentaryzacji wykorzystania roz-

wiązań tej marki w krajowej infrastrukturze 

krytycznej. Koncern oficjalnie odnosił się do 

sprawy, zapewniając, że Polska nie ma podstaw 

do usunięcia go z rynku.

Najwięksi płatnicy CIT w branży
Huawei zapłaciło największy CIT spośród pro-

ducentów z sektora IT, AB w dystrybucji, a Terg 

w retailu w 2018 r. – według danych Minister-

stwa Finansów. Większość dużych firm z sek-

tora IT wyszła na plus w rozliczeniu CIT za ub.r. 

Największym płatnikiem w branży okazało się 

Huawei. Polska spółka koncernu odprowadzi-

ła do budżetu bez mała 100 mln zł podatku od 

osób prawnych, przy przychodach 3,848 mld zł 

(3,322 mld zł poszło 

w koszty).

Na drugim miejscu 

uplasował się Sam-

sung Electronics 

Polska, który w ub.r. 

zapłacił 71,1 mln zł po-

datku przy przychodach 8,924 mld zł. W Pol-

sce są to najwyższe obroty w branży. Kolejne 

pod względem kwoty naliczonego podatku jest 

Asseco Poland – lider płatności CIT wśród firm 

z polskim kapitałem. Spółka naliczyła za 2018 r. 

ponad 33 mln zł CIT, mimo dużo niższych obro-

tów niż giganci branży (997 mln zł).

W dystrybucji numerem 1 w zestawieniu płat-

ników okazało się AB. Spółka odprowadzi-

ła za 2018 r. 8,66 mln zł CIT, wypracowując 

5,144 mld zł przychodów. Stosunkowo wysoki 

CIT naliczyły zagraniczne spółki międzynarodo-

wych dystrybutorów. 4,27 mln zł zapłacił Ingram 

Micro, mając 1,138 mld zł obrotów. Arrow odpro-

wadził blisko 3,849 mln zł CIT, wypracowując 

w kraju 653,2 mln zł przychodów. ABC Data 

zapłaciła w 2018 r. podobny CIT jak Arrow 

– 3,838 mln zł, ale przy obrotach pięć razy wyż-

szych – 3,34 mld zł. Also wykazało 2 mln zł CIT, 

generując w Polsce 2,946 mld zł przychodów 

w 2018 r. Spośród dużych dystrybutorów stratę 

w CIT odnotowali Action (-16,733 mln zł) oraz 

Tech Data (-7,82 mln zł).

W gronie detalistów 

największy CIT w ub.r. 

rozliczył Terg (sieć Me-

dia Expert) – prawie 

42 mln zł, przy obro-

tach 5,73 mld zł. 

Natomiast lider sprzedaży elektroniki w deta-

lu pod względem przychodów (wg zestawie-

nia resortu finansów), czyli spółka Euro-net 

(sieć Euro RTV AGD), odprowadził kilkukrotnie 

mniejszy podatek – 12,98 mln zł, choć osiągnę-

ła najwyższe w sektorze obroty – 6,895 mld zł 

w 2018 r. Trzeci na liście płatników CIT w retailu 

był Media Saturn Holding – 11,46 mln zł podatku 

wobec 5,16 mld zł przychodów. Na minusie był 

Neonet (-16,9 mln zł straty w CIT, 2,139 mld zł 

przychodów). Stratę wykazały także More-

le (-3,44 mln zł, blisko 800 mln zł obrotów 

w 2018 r.).

IBM kupił Red Hat 
za 34 mld dol.

Największe przejęcie w ponad 100-letniej historii 

IBM zostało sfinalizowane w lipcu br. Cena wy-

niosła 34 mld dol. Specjalista od systemów open 

source bazujących na Linuksie będzie działał ja-

ko odrębna jednostka w ramach działu chmury 

hybrydowej (Cloud and Cognitive Software). 

Zakup ma umożliwić IBM uzyskanie pozycji 

światowego lidera w tym obszarze. Przeję-

ta firma zachowa swój zarząd, markę, portfolio 

produktów i usług, społeczność deweloperów, 

umowy partnerskie i kanały sprzedaży. IBM 

i Red Hat mają wspólnie zaoferować „hybrydo-

wą platformę wielochmurową nowej generacji”, 

która będzie bazować na rozwiązaniach open 

source. IBM deklaruje, że połączenie sił zmienia 

zasady gry na rynku chmury. Zakup wpisuje się 

w strategię IBM-a – rozwoju wysokomarżowych 

rozwiązań związanych z chmurą i usługami, 

odejścia od sprzętu i sprzedaży on-premise.

Strategiczny kontrakt Lenovo z Intelem

Lenovo i Intel zawarły umowę, która zakłada 

wieloletnią współpracę przy tworzeniu rozwią-

zań łączących HPC i AI. Oba obszary są coraz 

bardziej ze sobą powiązane. Umożliwiają po-

szerzenie bazy użytkowników HPC i wyjście 

poza wąski zakres specjalistycznych zadań, 

obejmując także zwykłe przedsiębiorstwa, 

które już korzystają albo będą korzystać z im-

plementacji AI. Kooperacja, jak przekonują kon-

cerny, przyspieszy konwergencję HPC i AI oraz 

tworzenie rozwiązań dla firm różnej wielkości. 

Z zapowiedzi wynika, że Lenovo zamierza je 

udostępniać w modelu usługowym, co posze-

rzy portfolio dostępne dla partnerów.

Współpraca Lenovo i Intela obejmie trzy ob-

szary: systemy i rozwiązania (np. oferowaną 

jako usługę infrastrukturę Lenovo TruScale, 

architekturę Intel X, Optane, API), dostosowa-

nie oprogramowania do konwergencji HPC i AI 

oraz tworzenie wokół niej ekosystemu (np. za-

kładanie na całym świecie „centrów doskona-

łości” HPC i API).
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Konsumencka reklamacja dla firm  
od 1 stycznia

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG 

od 1 stycznia 2020 r. będą mogli składać 

reklamację zakupionego produktu albo usługi 

tak jak klienci domowi – zgodnie z nowelizacją

kodeksu cywilnego, przyjętą w ramach pakie-

tu Przyjazne Państwo. Zmiana dotyczy 

2,7 mln podmiotów.

Przepisy o ochronie konsumentów będą obej-

mować firmy z CEIDG w relacjach z innymi 

przedsiębiorcami, uwzględniając umowy, które 

„nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawo-

dowego”, tzn. nie są związane ze zgłoszonym 

przedmiotem działalności gospodarczej. 

Na przykład mechanik samochodowy, któ-

remu popsuła się drukarka, będzie miał takie 

samo prawo do reklamacji jak konsument, na-

wet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie 

i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej 

działalności – wyjaśnia Ministerstwo Przed- 

siębiorczości i Technologii, które przygotowa-

ło projekt zmian.

Drobnym przedsiębiorcom będzie przysłu-

giwać ochrona konsumencka przed sto-

sowaniem niedozwolonych postanowień 

umownych (klauzule abuzywne) w zakresie 

rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od 

umowy zawartej na odległość lub poza lo-

kalem przedsiębiorstwa. Dla sprzedawców, 

zwłaszcza internetowych, nie lada proble-

mem wydaje się każdorazowa weryfikacja za-

mówień „na firmę”. W praktyce przy dużych 

obrotach trudno będzie sprawdzić każdego 

przedsiębiorcę, czy w myśl nowych przepi-

sów jest stroną umowy jako konsument czy 

jako firma.

Rozciągnięcie ochrony przysługującej konsu-

mentom na przedsiębiorców w proponowanej 

formie krytykowały organizacje biznesowe, 

jak Lewiatan, e-Izba czy PIIT. Oponował rów-

nież UOKiK. Polska Izba Informatyki i Teleko-

munikacji w ramach konsultacji do projektu 

zwracała uwagę, że firmy zawierające umo-

wy z przedsiębiorcami muszą zweryfikować 

i przebudować swoje procesy sprzedażo-

we oraz obsługę. „Projektowane rozwiąza-

nie wprowadzi do procesu kontraktowania 

poważne i kosztowne problemy praktyczne 

i prawne” – ocenia PIIT.

Split payment od 1 listopada
Obowiązkowa podzielona płatność w han-

dlu elektroniką wejdzie w życie 1 listopada 

br. Posłowie rzutem na taśmę postanowi-

li przesunąć termin 

wprowadzenia nowych 

przepisów (miały obo-

wiązywać od 1 wrze-

śnia). Dodatkowy czas 

ma umożliwić firmom 

przygotowanie się do 

wprowadzenia nowej 

regulacji.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) ozna- 

cza, że zapłata za fakturę jest dzielona na 

kwotę netto i VAT – ta ostatnia ląduje na osob-

nym rachunku, do którego przedsiębiorca ma 

ograniczony dostęp. Zgodnie z ustawą będzie 

mógł regulować z niego podatki (VAT, PIT, 

CIT), składki ZUS, cło i akcyzę. Na inne wyko-

rzystanie środków trzeba mieć zgodę naczel-

nika urzędu skarbowego.

W handlu elektroniką nowa regulacja obejmie 

komputery i pozostałe maszyny do automa-

tycznego przetwarzania danych, telefony ko-

mórkowe, w tym smartfony, konsole do gier 

wideo, HDD, SSD, tusze i tonery do drukarek, 

cyfrowe aparaty foto-

graficzne i kamery cyfro-

we oraz telewizory. MPP 

będzie obowiązywać 

w handlu B2B wymienio-

nymi produktami przy 

transakcjach od kwoty  

15 tys. zł brutto.

Firmy muszą dostoso-

wać do split payment strategie, budżety, sys-

temy finansowo-księgowe. Według resortu 

finansów MPP ma przeciwdziałać nadużyciom 

i oszustwom w rozliczeniach VAT, zwłasz-

cza tzw. karuzelom, oraz chronić nabywców. 

W ramach transakcji MPP przedsiębiorcy nie 

są objęci solidarną odpowiedzialnością i mają 

zapewniony szybszy zwrot podatku (w ciągu 

25 dni). Rozwiązanie popiera Związek „Cyfro-

wa Polska”, licząc na to, że obowiązkowy MPP 

oczyści branżę z nieuczciwych podmiotów.
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Tech Data:  
Jolanta Anders 
szefem połączo-
nych zespołów
Jolanta Anders została Business 

Unit Managerem Software and 

Cloud w Tech Dacie. Będzie za-

rządzać połączonymi zespołami, 

odpowiedzialnymi za oprogra-

mowanie dla przedsiębiorstw, 

oprogramowanie on-premise 

i chmurę. Odpowiada m.in. za 

planowanie tego biznesu, opra-

cowywanie strategii rozwoju 

połączonych zespołów i jej wyko-

nanie, jak też dopasowanie oferty 

do potrzeb polskiego rynku. 

Jolanta Anders ma 14-letnie do-

świadczenie w branży IT. Po-

przednio zajmowała w Also 

stanowisko Business Unit Mana-

ger Cloud. Była Account Manage-

rem w Comparexie (2015–2016). 

W latach 2005–2015 pracowała 

w Microsofcie, ostatnio na stano-

wisku Business Development Ma-

nager Partnership Syndication.

Andrzej Gibas 
na czele SAP  
w Polsce

Andrzej Gibas został nowym 

dyrektorem zarządzającym 

SAP Polska. Ma ponad 25-let-

nie doświadczenie w zakresie 

sprzedaży, zarządzania popytem i dostaw w sektorze IT. 

Zastąpił na stanowisku szefa firmy Kingę Piecuch, która 

w maju br. awansowała w europejskich strukturach kor-

poracji. Według niego celem SAP na lokalnym rynku jest 

wsparcie rozwoju, innowacji i transformacji polskich przed-

siębiorstw, zarówno MŚP, jak i dużych korporacji. 

W poprzednich firmach zajmował się wsparciem lokalnych 

klientów z sektorów usług finansowych, produkcji i handlu 

detalicznego w transformacji cyfrowej, zwłaszcza w projek-

tach w modelu chmurowym. Przed przejściem do SAP-a był 

dyrektorem zarządzającym i członkiem zarządu Cybercom. 

Wcześniej pracował w Microsofcie (2013–2018), ostatnio 

pełniąc funkcję dyrektora sprzedaży. Odpowiadał za bran-

że usług finansowych, produkcji i handlu detalicznego. Był 

również dyrektorem sprzedaży w Oracle’u (2010–2013) oraz 

zajmował stanowiska menedżerskie w IBM-ie i w Xeroxie. 

Ukończył studia na Wydziale Automatyki i Elektrotechniki 

Politechniki Świętokrzyskiej oraz studia w zakresie handlu 

międzynarodowego na SGH w Warszawie.

Wallix: nowy szef sprzedaży w Polsce
Tomasz Hałasz objął funkcję dyrektora sprzedaży Wallix w Polsce. Zajmie się przede wszystkim wspiera-

niem lokalnych partnerów firmy podczas oferowania i sprzedaży produktów najważniejszym klientom. 

Angaż to kolejny etap rozwoju Wallixa w regionie. 

Tomasz Hałasz ma 23-letnie doświadczenie w branży, m.in. w zakresie sprzedaży rozwiązań bezpieczeń-

stwa sieci, a także zarządzanie zespołami handlowymi. Wcześniej odpowiadał za współpracę z partnera-

mi w Vemi (2012–2019), był współwłaścicielem i członkiem zarządu Commcord (2007–2015) oraz pracował 

w Asseco Poland jako konsultant ds. bezpieczeństwa (1998–2006). Karierę rozpoczynał w Cadsol Design 

oraz w Computerlandzie (obecnie Sygnity).

Synology  
wzmocniło  
polski zespół
handlowy
Marcin Lisowski objął stanowisko 

Key Account Managera (sales  

representative’a) na Polskę 

w Synology. Będzie odpowiedzial-

ny m.in. za opiekę nad kanałem 

partnerskim. 

W ciągu ostatnich sześciu lat 

Marcin Lisowski pracował 

w firmie dystrybucyjnej EPA 

Systemy – początkowo dwa 

lata na stanowisku handlowca, 

a przez ostatnie cztery lata 

jako menedżer produktu był 

odpowiedzialny za serwery 

NAS, w tym urządzenia marki 

Synology.

Dołączenie Marcina Lisowskiego 

do Synology to kolejne wzmoc-

nienie polskiego zespołu, który 

teraz będzie składał się z czte-

rech osób,  dwie z nich będą 

działać w Polsce.
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Cisco kupuje za 2,6 mld dol.
Cisco przejmie Acacia Communications, amerykańską firmę specja-

lizującą się w technologiach optycznych wykorzystywanych w in-

frastrukturze sieciowej, m.in. przez dostawców usług i operatorów 

centrów danych, czyli kluczowych klientów Cisco. Uzgodniona cena 

to 2,6 mld dol. Acacia jest od dawna dostawcą Cisco. Rozwiązania 

optyczne mają pomóc w przekształceniu sieci, poprawiając jej wydaj-

ność, pojemność i obniżając koszty. Jednym z priorytetów Cisco jest 

rozwój zautomatyzowanej tzw. sieci intuicyjnej, która sama się uczy, 

dostosowuje, potrafi wykrywać zagrożenia i samodzielnie bronić się 

przed nimi. Jak zauważa Cisco, obecnie najważniejsze wyzwania dla 

dostawców usług w chmurze i usług DCI (Data Center Interconnect) 

to zwiększenie pojemności istniejącej infrastruktury światłowodowej, 

zmniejszenie kosztów na bit, ograniczenie kosztów operacyjnych  

i eliminacja ludzkich błędów.

Goclever upada
Polska marka elektro-

niczna po 11 latach zni-

ka z rynku. Poznański 

sąd rejonowy 10 lipca 

br. wydał postanowie-

nie o upadłości spółki 

Goclever, obejmujące 

likwidację jej majątku. 

Od maja spółka miała 

nadzorcę sądowego.

Portfolio Goclever stanowiły m.in. tablety, netbooki, smartfony, smart- 

watche, kamery sportowe, zestawy do monitoringu domu, nawigacje, 

drony, małe AGD. Od kilku lat marka ściśle współpracowała z Biedron-

ką. Sprzedawała też bezpośrednio przez własny e-sklep. Spółka nie 

wytrzymała rywalizacji z globalnymi producentami. Założycielem  

i wieloletnim szefem Goclevera był Roman Panek.

W związku z upadłością serwis producenta został zamknięty. Produk-

ty, które nie zostały naprawione przed datą ogłoszenia upadłości,  

mają wrócić do właścicieli. Mogą oni zgłosić wierzytelność (koszt  

naprawy) w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto. Klienci mogą 

też złożyć reklamację u sprzedawcy z tytułu rękojmi. A nabywców za-

pewne będzie przybywać, bo sprzęt Goclevera nadal jest oferowany 

przez detalistów.

Infinite zmieniła właściciela
Spółka projektowa stała się częścią polskiej grupy DialCom24, specjali-

zującej się w usługach finansowych i płatniczych. Dotychczas należała 

do Emperia Holding (właściciela sieci sklepów Stokrotka), od ub.r. na-

leżącej do litewskiej Maxima Group. Nie ujawniono wartości transakcji. 

Spółka poszukiwała strategicznego inwestora.

Infinite działa od 2002 r. Specjalizuje się w rozwiązaniach usprawniają-

cych procesy biznesowe i obieg dokumentów (jak wsparcie sprzedaży 

mobilnej, hurtowej, EDI, zarządzanie obiegiem dokumentów, archiwi-

zacja). Realizuje projekty m.in. w branży telekomunikacyjnej, finanso-

wej, FMCG. Spółka jest krajowym brokerem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania.

COI wymierzył 36 mln zł kary
Centralny Ośrodek Infor-

matyki zarzuca Cube.ITG 

naruszenie umówy za-

wartych z COI, podczas 

wykonywania kontraktu 

ramowego z 2016 r. Doty-

czył on wynajmu specjali-

stów. Maksymalną wartość 

zamówień określono na 

11,9 mln zł w ciągu dwóch lat. COI utrzymuje, że spółka nie uregulowa-

ła zobowiązań wobec konsultantów pracujących dla podwykonawcy. 

W konsekwencji nie doszło do skutecznego przejścia przez ośrodek 

autorskich praw majątkowych na Centralny Ośrodek Informatyki. Nali-

czył Cube.ITG kary w łącznej wysokości, po potrąceniach, 35,8 mln zł.

Cube.ITG zapewnia, że roszczenie o zapłatę kary umownej nie istnieje, 

a potrącenie z należnościami jest nieskuteczne. Według spółki ośro-

dek nie wskazał utworów, których dotyczy rzekome naruszenie prze-

niesienia praw autorskich. W ocenie spółki utwory takie nie powstały, 

bo rezultaty prac konsultantów nie miały cech utworów w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim.

Symantec:  
sprzedaż i podział

Broadcom przejmie segment rozwiązań dla przedsiębiorstw Symanteca 

(np. bramy sieciowe, rozwiązania do ochrony poczty, dostępu do infra-

struktury i platform chmurowych). Wartość transakcji wyniesie  

10,7 mld dol. Obejmuje ona również markę Symantec. Do finalizacji za-

kupu, spodziewanej na początku 2020 r., niezbędna jest zgoda regulato-

rów rynku. Kontrakt oznacza rozpad największego na świecie dostawcy, 

specjalizującego się w bezpieczeństwie cyfrowym. Po podziale usamo-

dzielni się część konsumencka z Nortonem i LifeLock. Zapowiedzia-

no przy tym restrukturyzację biznesu Symanteca, która ma kosztować 

ok. 100 mln dol. i potrwać do końca roku finansowego (marzec 2020 r.).

Broadcom, producent czipów, kupując dostawcę zabezpieczeń, zamie-

rza wzmocnić software’owy filar korporacji. Warto dodać, że w ub.r. 

kupił CA Technologies za 19 mld dol. Jaka będzie strategia sprzedaży 

przejmowanych rozwiązań, na razie nie podano.

Biznes w sektorze przedsiębiorstw szedł ostatnio Symantecowi jak 

po grudzie. W poprzednim roku finansowym sprzedaż zmniejszyła się 

o 10 proc. Jednak wyniki I kw. nowego roku obrotowego (II kw. 2019 r.) 

przekroczyły oczekiwania – przychody segmentu enterprise wzrosły 

o 10 proc., do 615 mln dol.

W ostatnich miesiącach w Symantecu nie brakowało wstrząsów. 

W ub.r. wewnętrzne postępowanie wykazało nieprawidłowości księ-

gowe. Udziałowiec domagał się zmian w zarządzie, zapowiedziano 

zwolnienia pracowników, ponadto odchodzili dyrektorzy. W maju br. 

zrezygnował CEO Greg Clark, a jego następca Rick Hill pełni tę funkcję 

tymczasowo.
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O Amazonie i kanale 
partnerskim

TYM RAZEM KILKA SŁÓW O NOWYM SZEFIE KANAŁU PARTNERSKIEGO AMAZONA 
I O TYM, JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES, PIASTUJĄC TAK NIEWDZIĘCZNĄ FUNKCJĘ.

Zarząd Amazon Web Services dokonał niedawno zmiany na stanowisku szefa świato-
wego kanału partnerskiego. Terry’ego Wise’a zastąpił Doug Yeum, wcześniej wieloletni 
pracownik w koreańskim oddziale Google’a, w tym jego dyrektor zarządzający, a następ-
nie doradca CEO AWS-u w kwestiach technicznych. Nie znam Yeuma, podobnie zresztą 
jak większość partnerów AWS, więc trudno mi c0kolwiek prognozować – pozostaje je-
dynie czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Pokuszę się natomiast o garść oczekiwań wo-
bec niego, a jednocześnie podzielę się moimi przemyśleniami dotyczącymi atrybutów, 
jakimi powinien się cechować wybitny szef organizacji partnerskiej.

Zacznijmy od tego, że to naprawdę ciężka praca, która wymaga niesamowitych wręcz 
zdolności interpersonalnych. Channel manager nie tylko musi na bieżąco komunikować 
się z partnerami, ale jednocześnie być ich ambasadorem i zaspokajać ich potrzeby we-
wnątrz swojej firmy – szczerze mówiąc, sam nie wiem, co jest trudniejsze w realizacji. 
Partnerzy różnią się od siebie jak płatki śniegu, podobnie jak ich oczekiwania względem 
producentów. Tymczasem w każdej dużej korporacji jest ktoś ważny, kto regularne zadaje 
pytanie: po co w ogóle sprzedawać za pośrednictwem resellerów i integratorów? Z kolei 
inni decydenci chętnie współpracują z partnerami, gdy biznes się kręci, ale kiedy tylko 
na horyzoncie pojawią się jakieś problemy, stają się niedostępni.

Dobry szef kanału partnerskiego systematycznie spotyka się z partnerami i rozwija 
relacje w oparciu o wzajemne zaufanie i dotrzymywanie złożonych obietnic. To nie-
zwykle trudne, bo skoro słowo się rzekło, to nierzadko trzeba potem stoczyć niełatwą 
walkę w swojej firmie, aby „dowieźć projekt”, cokolwiek by się działo. Dlatego war-
to być szczerym i nie składać obietnic bez pokrycia. Lepiej po prostu powiedzieć, że 
sprawdzimy, co jest możliwe, a co nie, i wrócić do tematu, kiedy już będziemy tego pew-
ni. Najważniejsze, żeby resellerzy i integratorzy mieli poczucie, że szef kanału sprze-
daży z zaangażowaniem walczy o ich interesy wewnątrz swojej firmy, nawet jeśli nie 
zawsze kończy się to sukcesem. 

Osobiste relacje to kolejny klucz do sukcesu. I też wymagają wysiłku. Cotygodniowe 
wsiadanie za kółko i ruszanie w trasę to wyzwanie nawet dla największych twardzieli. 
A jednak to bardzo ważne, żeby spotykać się twarzą w twarz, także na wydarzeniach 
branżowych – szkoleniach, galach, zlotach partnerskich.

Dobry channel manager musi też być odporny na wstawianie kitu, co na szczęście rzad-
ko, ale zdarza się niektórym, mało wiarygodnym partnerom. Czasami proszą oni o coś, 
co kompletnie nie ma sensu w przypadku określonego producenta, stawiając przy tym 
sprawę na ostrzu noża. Wówczas nie ma się co krygować – trzeba szczerze odmówić przy 
użyciu racjonalnych argumentów. Stanowcze „nie” w takich sytuacjach należy wręcz do 
obowiązków szefa organizacji partnerskiej. Na koniec chciałbym dodać, że dla mnie naj-
lepsi channel managerowie, jakich miałem okazję poznać w ciągu 35 lat swojej kariery, 
byli otwarci na osobiste relacje, łatwo dostępni, szczerzy, gotowi poświęcać swój czas, 
a jednocześnie byli po prostu porządnymi ludźmi, którzy starali się jak najlepiej godzić 
interesy firmy z potrzebami partnerów.

Robert Faletra
Autor pełni rolę Executive 
Chairman w The Channel 

Company, wydawcy 
amerykańskiej edycji CRN.  

W każdej  
korporacji 

ktoś  
kwestionuje  

sprzedaż 
przez  

partnerów. 
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 HP stworzyło w Barcelonie nowe Centrum Doskonałości Dru-

ku 3D i Produkcji Addytywnej, którego prace mają wspierać 

rozwój produktów na potrzeby Przemysłu 4.0. Na powierzch-

ni 14 tys. m.kw. będzie docelowo pracować kilkuset ekspertów 

w dziedzinie druku 3D, wytwarzania addytywnego, inżynierii 

systemowej, analizy danych, oprogramowania, materiałozna- 

wstwa, projektowania czy aplikacji. HP zamierza też prowadzić 

w centrum wspólne projekty z takimi firmami jak: BASF, GKN 

Metallurgy, Siemens i Volkswagen.

 Asseco South Eastern Europe podjęło decyzję o zakupie spółek 

Sonet w Czechach (100 proc. udziałów) i na Słowacji (50 proc. 

udziałów). Celem jest budowa biznesu usług płatniczych. Zajmie 

się nim polska spółka zależna Payten, która dokona przejęć za  

4 mln euro. Obie spółki Sonet koncentrują się na usługach zwią-

zanych z rozwiązaniami płatniczymi, jak instalacja, serwis i wdro-

żenia oprogramowania do terminali POS.

 Asbis uzyskał w I pół. br. globalne przychody na poziomie 

788,2 mln dol., co oznacza spadek o 18 proc. rok do roku. Zysk 

brutto sięgnął 42,2 mln dol. (-2 proc.), a jego wartość netto wy-

niosła 2,6 mln dol. (-12 proc.). Dystrybutor podkreśla, że utrzymał 

trend wzrostowy marży brutto, widoczny w poprzednich okresach. 

W I poł. br. osiągnął 5,35 proc. marży (4,47 proc. rok wcześniej). 

W I półroczu 2019 r. Asbis największe przychody wypraco-

wał na smartfonach (ponad 30 proc. udziału). Następ-

ne w kolejności były procesory (ponad 14 proc.) oraz 

akcesoria i multimedia (ponad 10 proc.).

 Amerykańskie urzędy nie mogą kupować roz-

wiązań Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua i Hytera. 

Sankcje obowiązują od 13 sierpnia br. Za rok zaka-

zem mają zostać objęte także amerykańskie firmy, 

które będą chciały przystępować do przetargów pu-

blicznych, a zarazem korzystać z rozwiązań ww. marek. 

Rzecznik Huawei stwierdził, że ogłoszony zakaz nie za-

skoczył chińskiej korporacji. Zapowiedział przy tym, że koncern 

nadal będzie kwestionował amerykańskie działania w sądzie. 

Według niego sankcje nie zwiększą bezpieczeństwa sieci. Sta-

nowią natomiast barierę handlową.

 Facebook złożył pozew przeciwko dwóm firmom udostępnia-

jącym fałszywe aplikacje. Programy autorstwa LionMobi i Jedi- 

Mobi bez wiedzy użytkownika „klikały” w reklamy Facebooka, 

narażając tym samym na straty reklamodawców inwestujących 

w platformę oraz sam serwis społecznościowy. Według staty-

styk ESET-u w samym tylko lipcu br. użytkownicy sklepu Google 

Play pobrali fałszywe aplikacje ponad 32,5 mln razy (od począt-

ku ich istnienia w sumie 217 mln razy). Aplikacje stworzone przez 

LionMobi i JediMobi zostały wycofane ze Sklepu Play, a wszyscy 

reklamodawcy, którzy ponieśli straty z powodu fałszywych pro-

gramów, otrzymali zwrot wydatków od Facebooka.

 Huawei zapowiedziało budowę fabryki w brazylijskim sta-

nie São Paulo. Koszt projektu ma wynieść 800 mln dol., a jego 

realizacja potrwa trzy lata. Docelowo w fabryce zatrudnienie 

znajdzie 1 tys. osób. Celem inwestycji jest zaspokojenie oczeki-

wanego popytu po pierwszej lokalnej aukcji dotyczącej pasma 

radiowego 5G, którą zaplanowano na marzec 2020 r. Praw-

dopodobnie w nowym zakładzie będą powstawać smartfony.  

Huawei, które działa w Brazylii od 21 lat, posiada już jedną fa-

brykę – produkuje ona sprzęt przeznaczony dla infrastruktury 

telekomunikacyjnej i zatrudnia 2 tys. pracowników.

 Microsoft jest liderem na wartym 100 mld dol. rynku SaaS 

– wynika z danych Synergy Research. Segment ten rośnie w tem-

pie blisko 30 proc. rocznie, a koncern z Redmond ma w nim 

17-proc. udział, głównie dzięki dominacji w sektorze oprogramo-

wania do współdzielenia pracy. Za Microsoftem plasuje się Sales-

force (dominujący w segmencie CRM), a następnie: Adobe, SAP 

i Oracle. W sumie pięciu największych dostawców opanowało już 

nieco ponad połowę światowego rynku SaaS. Analitycy Synergy 

przewidują jego dalszą konsolidację (przykładem jest przejęcie 

Tableau Software przez Salesforce), jednak ich zdaniem pozo-

stanie jeszcze wiele miejsca dla nowych graczy.

 Czołowi dystrybutorzy z regionu EMEA zwiększyli łącznie po-

ziom przychodów w I kw. br. o 4,2 proc. rok do roku – wynika z da-

nych Canalys. Oznacza to spowolnienie wzrostu, który 

w tym samym okresie ubiegłego roku sięgnął 

7 proc., a w III kw. 2018 r. nawet 9 proc. Do ty-

tanów rynku dystrybucyjnego krajów EMEA 

zaliczono: AB, ABC Datę, Also, Arrow ECS, 

Asbis, Elko, Esprineta, Redingtona i Tech 

Datę. AB osiągnęło w omawianym okre-

sie przychody na poziomie 436 mln euro, 

ABC Data zaś 170 mln euro. Prym w regio-

nie pod względem wielkości przychodów 

wiedzie Tech Data z wynikiem 3,8 mld euro. 

Największy wzrost sprzedaży osiągnęło Elko 

– 30,5 proc. euro w I kw. br.

 Fujitsu, w związku z rezygnacją z produkcji sprzętu w Europie, 

sprzedało fabrykę przemysłowych płyt głównych w Augsburgu 

niemieckiej firmie Kontron. To spółka zależna koncernu S&T, któ-

ra specjalizuje się w komputerach wbudowanych oraz wykorzy-

stywanych w rozwiązaniach Internetu rzeczy. Przejęty biznes 

sprzętowy ma stanowić dopełnienie produktów wykorzystują-

cych własne oprogramowanie i usługi IoT. Dotychczasowi klienci 

Fujitsu mają mieć zapewnioną kontynuację dostaw. Specjaliści 

japońskiego koncernu od badań i rozwoju, produkcji i dystrybu-

cji będą nadal pracować w fabryce dla jej nowego właściciela.

 Sorin Mîndruţescu, CEO rumuńskiego oddziału Oracle’a, jest 

podejrzany o przyjmowanie łapówek i został objęty 60-dnio-

wym dozorem przez kuratora sądowego. Sprawę prowadzi 

rumuński urząd antykorupcyjny, który zarzuca menedżerowi 

przyjęcie korzyści majątkowych w kwocie ponad 800 tys. euro 

od lokalnych firm IT za sprzedaż licencji Oracle’a ze zniżką na 

potrzeby instytucji państwowych. 
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Rynek druku: 
dużo wyzwań, dużo możliwości

Rozwiązania drukujące coraz częściej stanowią pretekst do tego, aby zaoferować klientom 
biznesowym szereg usług związanych z dokumentem – czy to tradycyjnym, czy cyfrowym. To 
jednak wymaga od integratorów przemyślanego podejścia, jak podkreślali uczestnicy debaty. 

Z jednej strony trzeba wziąć pod uwagę nowe trendy, które znajdują odzwierciedlenie w ofercie 
sprzętowej i strategii producentów, z drugiej niezwykle zróżnicowane potrzeby odbiorców 

końcowych w zakresie firmowych dokumentów – zależne od wielkości przedsiębiorstwa, zasobów 
finansowych, świadomości technologicznej i wreszcie otwartości na innowacje.

CRN Czy i jak się zmienia podejście klientów biznesowych 
do infrastruktury drukującej, którą mają w organizacjach?
ROBERT RESZKOWSKI Ogólnie rzecz biorąc, odbiorcy biznesowi 
zauważają, że oferta urządzeń drukujących przeznaczonych dla 
firm w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Często więc nie trak-
tują ich jako jednostkowe urządzenia, ale kompleksowy system 
odpowiedzialny za cały proces druku w firmie czy instytucji, 
włączając w to również zarządzanie dokumentami. Poza tym 
na decyzje biznesowe odnoszące się do rozwiązań drukujących 
wpływa coraz częściej całkowity koszt ich utrzymania. To efekt 
pojawiania się nowych, wydajnych technologii druku, jak cho-
ciażby „atrament dla biznesu”, które pozwalają drukować taniej 
i efektywniej. Równolegle rośnie znaczenie cech ekologicznych 
proponowanych rozwiązań. 
RAFAŁ GUTKOWSKI My natomiast obserwujemy zmiany głównie 
wynikające z regulacji prawnych, które sprawiają, że biznes 
patrzy na systemy druku rzeczywiście z nowej perspektywy. 
Zmianę tę spowodowała zeszłoroczna dyskusja o RODO. Obec-
nie urządzenia drukujące postrzega się również jako miejsce, 
które może być najsłabszym punktem ochrony danych. Część 
naszych klientów zaczęła zwracać uwagę na to, jak te dane, 
do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem maszyn 

drukujących, będą zabezpieczone. To jeden aspekt. Drugi, po-
ruszony przez pana Reszkowskiego, wiąże się z ochroną śro-
dowiska. W Europie Zachodniej i USA dużą wagę przywiązuje 
się do tego, na ile działania producentów oraz ich sprzęt są eko. 
Poza tym klienci ewidentnie zwrócili uwagę, że urządzenia 
drukujące stanowią ważny element infrastruktury biura i mają 
istotny wpływ na efektywność działania organizacji czy szcze-
gólnych procesów, na których zależy firmie. Nie mogą ich zabu-
rzać, stąd większy nacisk na niezawodność sprzętu i możliwość 
zapobiegania usterkom lub szybkiej naprawy. Dla odbiorców 
końcowych ważna jest też świadomość, że korzystają z inno-
wacyjnych rozwiązań, nowoczesnej technologii. Zwłaszcza 
u klientów MŚP za wyborem danego rozwiązania przemawia-
ją jego innowacyjne cechy. 
KRZYSZTOF MERTOWSKI Wskazałbym też wyższą obecnie świado-
mość kosztów, które mogą być generowane przez rozwiązania 
drukujące. Ale to w większych firmach. Istnieje natomiast jesz-
cze mnóstwo przedsiębiorstw, w których kwestię nowoczesne-
go podejścia do rozwiązań druku spycha się ciągle na ostatnie 
miejsce. Przez optymalizację rozumie się korzystanie z alterna-
tywnej eksploatacji czy zakup sprzętu używanego, a brakuje my-
ślenia o outsourcingu, który jest wyznacznikiem nowoczesnego 

Uczestnicy debaty:

Rafał Gutkowski, Office Solution Director, Ricoh

Robert Kozioł, Technical Director, Komputronik Biznes
Krzysztof Mertowski, Channel Sales Manager, Brother
Robert Reszkowski, Business Sales Manager, Epson

Łukasz Rumowski, dyrektor Działu Rozwoju Produktu, Grupa Arcus
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spotkań. I rzeczywiście, ten coraz większy rynek wynajmu róż-
nych rzeczy, których wcześniej się raczej nie wynajmowało, 
zmienia podejście klientów i wpływa też pozytywnie na mniej-
sze firmy. Dlatego obecnie łatwiej jest realizować również 
mniejsze kontrakty MPS-owe, nawet takie, które rozproszone 
są po całym kraju. Tym bardziej że jako integrator rozwiązań 
dysponujemy rozbudowaną siatką techników oraz partnerów 
w Polsce. 
KRZYSZTOF MERTOWSKI Wiele mniejszych firm również oczekuje 
rozwiązań, które poprawią ich efektywność, codzienny sposób 
pracy – otwiera się więc przestrzeń na odpowiednie rozwiąza-

nia. Samych partnerów też trzeba do-
kształcać i ciągle zachęcać do działania, 
bo pamiętajmy, że aktywność związana 
z drukiem biznesowym dla wielu firm 
IT stanowi margines ich działalności. 
Nie zawsze chcą więc na to poświęcać 
czas i  środki, w tym zasoby ludzkie. 
W sporej liczbie przypadków chodzi 
więc o pokazywanie kolejnej ścieżki, 
jak w oparciu o nowoczesne rozwiąza-
nia druku biznesowego można zwięk-
szać dotychczasowe przychody.

Wydaje się, że ilu producentów i in-
tegratorów, tyle podejść do usług 
związanych z  firmowym drukiem. 
Można się nawet spotkać ze stwier-
dzeniem, że na tym rynku wszystko, 
co było do zrobienia, zostało już  zro-
bione. Jak to właściwie rozumieć? 
KRZYSZTOF MERTOWSKI Dzisiaj już każ-
dy producent związany z  drukiem 
kładzie nacisk na MPS, bo jest to dłu-
goterminowe wiązanie się z klientem, 
a na tym nam wszystkim zależy. Myślę 
jednak, że jeszcze trzeba popracować 

nad poprawą wielu kwestii. Zarówno jeśli chodzi o rozwiązania 
software’owe, jak i udoskonalanie samej jakości usług. W wielu 
sytuacjach usługi mogą być lepsze – z punktu widzenia klien-
ta. My sami, choć realizujemy w pełni założenia odnośnie do 
sprzedaży usług opartych na rozwiązaniach Brothera przez 
partnerów, widzimy, że sporo jeszcze przed nami, jeśli cho-
dzi o poprawienie usługi MPS-owej. To, że sprzęt drukuje nie  
50 stron na minutę, a 100, z punktu widzenia klienta niewiele 
zmienia. Technikalia schodzą trochę na plan dalszy. 
ROBERT KOZIOŁ Rzeczywiście dużo jeszcze zostało do zrobie-
nia w kwestii rozwiązań software’owych związanych MPS-em. 
Szerokie pole do popisu daje dziedzina OCR-owania dokumen-
tów. Jeśli zaś chodzi o oferowany sprzęt w wydajnych systemach 
MPS-owych, to rzeczywiście już nie do końca samo urządze-
nie ma tu znaczenie, bo największą wartość przedstawia jednak 
oprogramowanie. System musi pozwolić na wszelkiego rodzaju 
udziwnienia i realizowanie naprawdę rozmaitych scenariuszy, 
jakich oczekują klienci. Przykładem są nasze rozwiązania do 

podejścia do tej części infrastruktury. Sytuacja bywa naprawdę 
zróżnicowana – niektóre firmy nie przesiadły się jeszcze z roz-
wiązań konsumenckich na biznesowe. Tak więc praca eduka-
cyjna obejmująca nawet podstawowe zagadnienia w dziedzinie 
druku firmowego ciągle musi się odbywać. 
ŁUKASZ RUMOWSKI Większych klientów, świadomych i doświad-
czonych w optymalizacji tej części infrastruktury, w mniejszym 
już stopniu interesuje techniczny aspekt urządzeń. Mało tego 
– nie jesteśmy w stanie sprzedać im usługi MPS (Managed Print 
Services) czy MDS (Managed Document Services), nie oferu-
jąc naprawdę rozbudowanego serwisu, a nawet finansowania. 
Dzięki firmom zachodnim, które mają 
tutaj swoje oddziały oraz większą świa-
domość wagi szybkości procesów biz-
nesowych, rozwiązaniem nie jest już 
samo zapewnienie ciągłości usługi dru-
ku. Ważna staje się integracja tej usługi 
z procesami biznesowymi w ich organi-
zacji. Korzyścią ma być nie sama usługa 
związana z drukowaniem, ale uspraw-
nienie wewnętrznego procesu i tym sa-
mym ulepszenie środowiska pracy. To 
jest obszar stanowiący obecnie wyzwa-
nie dla całej branży. 

Z jednej strony chcemy rozmawiać 
o usługach związanych z firmową 
infrastrukturą drukującą, które 
mają coraz częściej oferować inte-
gratorzy. Z drugiej czytelnicy CRN 
Polska często podkreślają, że trans-
akcyjna sprzedaż maszyn drukują-
cych wciąż zajmuje dużo miejsca 
w ich biznesie…
ROBERT RESZKOWSKI Owszem, transak-
cje ciągle są mocną stroną tego rynku. 
Ale świadomość klientów biznesowych 
odnośnie do MPS-u zmienia się. Użytkownicy, na generalnie co-
raz bardziej usługowym rynku, zaczynają coraz lepiej rozumieć 
istotę rozwiązań opartych na usłudze i płynące z nich korzyści. 
Po około dwóch latach od poprzedniej debaty CRN-a, podczas 
której zastanawialiśmy się, jak rynek usług w zakresie druku 
biurowego się rozwinie – widzę postęp. Sytuacja nie zmienia się 
dynamicznie i nie spodziewam się, że na rynku druku bizneso-
wego będziemy za chwilę sprzedawać tylko usługi. Natomiast 
mamy do czynienia z wyraźnym progresem, nie tylko w dużych 
firmach, ale też małych i średnich. Nasi partnerzy coraz bardziej 
doceniają możliwość tego typu współpracy na linii integrator 
– klient końcowy. 
ROBERT KOZIOŁ Obserwuję ten rynek od wielu lat i również 
zauważam skutki pracy, jaka została już wykonana zarówno 
przez producentów, jak też zaawansowanych integratorów, 
którzy szkolili klientów biznesowych w zakresie MPS-u. Obec-
nie klienci rozumieją, czym jest usługa drukowania, a to było  
coś, co zabierało nam bardzo dużo czasu w trakcie kolejnych 

Rafał Gutkowski,
Ricoh
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zarządzania dokumentami oferowane w ramach optymalizacji 
procesów w przedsiębiorstwach, które często się rozpoczynają od 
wydruku czy skanowania dokumentu na urządzeniu fizycznym.
ŁUKASZ RUMOWSKI My w pewnym momencie doszliśmy do wnio-
sku, że potencjał MPS w klasycznej wersji został wyczerpany, 
a tymczasem on się bardzo naturalnie i elastycznie przerodził 
w coś, co nazywamy MDS-em, właśnie dlatego że już mniejszą 
wagę przywiązujemy do samego drukowania, tylko do dokumen-
tu, w jakiejkolwiek byłby on formie. Kiedy ów dokument obu-
duje się usługami developmentu, środowiskowymi i tak dalej, 
to dochodzimy do wniosku, że granicą dla MDS-u jest w isto-
cie jedynie wyobraźnia project mana-
gera czy też… aktualne bolączki klienta. 
A w każdej firmie bolączką będzie coś 
innego. Stąd potrzeba dogłębnej ana-
lizy potrzeb odbiorców. Mamy stra-
tegię, którą nazywamy Arcus Narrow 
Solution. Polega na tym, żeby za pomo-
cą aplikacji – ale oczywiście na bazie 
klasycznego MPS-u – tworzyć rozwią-
zanie trafiające precyzyjnie w określo-
ne potrzeby klienta. Nie na wyrost, bo 
szczególnie w MŚP na wyrost nic nie 
da się zrobić. 
ROBERT RESZKOWSKI Usługa szyta na 
miarę to rzeczywiście podstawa. Epson 
widzi siebie przede wszystkim jako 
producenta hardware’u, którego moż-
liwości są rozbudowywane o funkcje 
oprogramowania własnego, dołączane 
najczęściej bez dodatkowych kosztów 
(np. Epson Print Admin – do wydruku 
podążającego oraz kontroli kosztów, lub 
Epson Document Capture PRO – służą-
cego do digitalizacji dokumentów pa-
pierowych i podstawowego workflow 
w  firmie), jak również niezależnych 
producentów software’u (PaperCut, Movity etc.). Integrator, wy-
korzystując Otwartą Platformę Epsona, może zaproponować roz-
wiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. 
Jednak oferta przygotowana na podstawie nieprawidłowo doko-
nanej oceny tych potrzeb będzie działała na niekorzyść zarówno 
finalnego użytkownika, integratora, jak i naszą. Na partnerach 
spoczywa więc duża odpowiedzialność. 
RAFAŁ GUTKOWSKI Ja zaś na MPS patrzę tak jak na komputer. 
Usługi te po prostu są coraz mocniej obudowywane różnymi do-
datkami – podobnie jak dodaje się coraz mocniejsze procesory 
czy większą pamięć do komputerów. Tak samo jest z usługami 
MPS, które wzbogaciły się o różne elementy związane z wydru-
kiem i serwisem w porównaniu z tym, co było na początku. Przy-
kładowo Ricoh wraz z nową generacją maszyn dodał funkcję 
automatycznego ich naprawiania i automatycznych upgrade’ów. 
To wszystko odbywa się przez internet, bez potrzeby bezpośred-
niej ingerencji inżyniera. Tu rodzą się nowe możliwości, pod tym 
względem usługa MPS rozwija się – rozwój technologii powodu-

je, że jest dużo bardziej zaawansowana, a w pewnych obszarach 
może być jeszcze bardziej zautomatyzowana.
ROBERT KOZIOŁ Pan Gutkowski wspomniał o tym, że nowo wpro-
wadzone urządzenia Ricoh same się naprawiają. Taka automa-
tyzacja ma swoje dobre strony, ponieważ do tej pory faktycznie 
integrator wraz z osobą obsługującą całą flotę musiał wszyst-
kiego sam pilnować. Często oczywiście za pomocą aplikacji za-
rządzającej, która ułatwia kontrolę pracy urządzeń, nie tylko 
ich sprawności fizycznej, ale i firmware’u. Z drugiej strony na 
aktualizacje, o których pan mówił, patrzę też przez pryzmat 
potencjalnych kłopotów. Miałem ostatnio do czynienia z ta-

ką automatyczną aktualizacją, która 
wyłączyła nagle pewną drobną funk-
cję w kilku modelach – używaną tylko 
u jednego klienta. Sprawiło nam to spo-
ro kłopotu. Dlatego warto byłoby bar-
dziej uświadamiać integratorom, w jaki 
sposób konkretna automatyzacja prze-
biega i na jakie funkcje może wpłynąć. 
RAFAŁ GUTKOWSKI Nie mówimy tu o sy-
tuacji, w której urządzenie „żyje swoim 
życiem”. Każda aktualizacja musi zo-
stać zatwierdzona. Chcemy, żeby nasi 
użytkownicy czy administratorzy za-
rządzający infrastrukturą nie musie-
li tracić czasu na szukanie aktualizacji 
czy aplikacji, które można zainstalować 
na urządzeniu. Zgodnie z tą koncepcją 
możliwości maszyny dostosowują się 
do nowych potrzeb firmy. Odnośnie do 
minimalizowania ryzyka wystąpienia 
przestoju – MFP z serii Intelligent Ma-
chines współpracują z platformą Ricoh 
Intelligent Support, która stale monito-
ruje ich stan. System bazuje na zaawan-
sowanej analizie danych. Umożliwia to 
bardzo precyzyjną kontrolę poprawno-

ści działania wszystkich procesów i znaczne obniżenie ryzyka 
wystąpienia awarii. Dzięki funkcji zdalnej obsługi panelu część 
usterek może zostać naprawiona przez inżyniera serwisu zdalnie.

A jakie nowe funkcje mogą stanowić wabik dla potencjal-
nych użytkowników urządzeń Brothera i Epsona?
KRZYSZTOF MERTOWSKI W naszych maszynach zaczęły się poja-
wiać funkcje umożliwiające klientom zamawianie materiałów 
eksploatacyjnych albo serwisu z poziomu urządzenia. To poma-
ga użytkownikowi w codziennym funkcjonowaniu. Oczywiście 
są to rozwiązania, które w pewien sposób muszą być dopaso-
wane do całego środowiska druku zastanego u klienta. Nato-
miast to są te elementy, które mają za zadanie zwiększać samą 
jakość czy łatwość funkcjonowania infrastruktury drukującej 
w przedsiębiorstwie. 
ROBERT RESZKOWSKI Nasze rozwiązania mają maksymalnie uła-
twiać dostęp do najważniejszych funkcji z wyświetlacza urzą-
dzenia. Oferujemy też możliwość dopasowania elementów 

Robert Kozioł,
Komputronik Biznes
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ŁUKASZ RUMOWSKI Producent najczęściej dostarcza narzędzia do 
swojej marki, a u klientów raczej zastajemy miks brandów. Wy-
daje mi się, że to nawet może hamować rozwój MPS-u i MDS-u, 
ponieważ jednorodność maszyn w parku klienta zawsze była 
problematyczna. Jednak gdy producent dostrzega możliwość 
zarobku dzięki zwiększaniu oferty usługowej, nie będzie chciał 
współpracować na zasadzie wymiany SDK, co czyni tę usługę 
mniej popularną lub po prostu wprowadza wymóg ujednolice-
nia urządzeń drukujących działających u klienta biznesowego.
KRZYSZTOF MERTOWSKI Słuchając wypowiedzi obu panów, chciał-
bym jednak wrócić do tego, o czym wspominaliśmy na początku. 

Mianowicie, że mamy dużych klien-
tów, ale mamy też takich z rynku MŚP. 
W wielu sytuacjach tym małym nie są 
potrzebne rozwiązania software’owe, 
za to mogą być zainteresowani w mia-
rę kompaktowymi, w miarę zwartymi 
urządzeniami z funkcjami, które są dla 
nich nowe i wprowadzają jakąś zmia-
nę w  organizacji. Tymczasem grupa 
firm integratorskich, które chcą robić 
wszystko same, mając do tego wiedzę, 
możliwości i zasoby ludzkie, jest ciągle 
niewielka. W wielu sytuacjach integra-
tor – często może mniejszy, ale jednak 
integrator – oczekuje od producenta, 
żeby w dziedzinie druku wiele za nie-
go zrobił…

Nowoczesne rozwiązania z zakresu 
druku firmowego wspomagają cyf- 
rową transformację klientów. Jakie 
wyzwania się z tym wiążą z punktu 
widzenia producentów? 
RAFAŁ GUTKOWSKI Ricoh generalnie 
stara się, aby jego rozwiązania wspie-
rały cyfrowe miejsce pracy, stąd wyko-

rzystywane w naszej komunikacji hasło „Empowering Digital 
Workplaces”. Ważne jest, aby zamiana dokumentu na postać 
cyfrową i dalsze jego przetwarzanie rzeczywiście prowadzi-
ło do przyspieszenia procesów przebiegających w danej orga-
nizacji, a więc podniesienia efektywności pracy, którą trzeba 
wykonywać na co dzień w biurach. Oprócz tego we wprowa-
dzaniu procesów digitalizacyjnych w firmie trzeba brać pod 
uwagę charakterystyczne dla niej cele, np. związane z bezpie-
czeństwem. Rozwiązania Ricoh zapewniają skanowanie do-
kumentów nawet do plików MP3, z możliwością późniejszego 
odsłuchania. Ważne są dla nas również funkcje usprawniające 
procesy skanowania (na przykład ta, dzięki której automatycz-
nie są omijane strony puste), poza tym rozwiązania zapewnia-
jące bezpieczeństwo elektronicznego dokumentu. Skanujemy 
np. do formatu .pdf, który jest hasłowany – dzięki temu firma 
zyskuje pewność, że dokument zdoła otworzyć jedynie upraw-
niona osoba. Nasze urządzenia, dzięki szyfrowaniu danych, za-
pewniają bezpieczne przesyłanie dokumentów.

widocznych na wyświetlaczu do potrzeb użytkownika. Epson 
mocno stawia na współpracę z firmami trzecimi, które dostar-
czają rozwiązania software’owe – dopiero to daje szerokie moż-
liwości kreowania nowych funkcji. Gdy mowa o technologii 
– tworzymy rozwiązania atramentowe przeznaczone dla bizne-
su i wskazujemy niewątpliwe korzyści, jakie wynikają z ich użyt-
kowania, związane przede wszystkim z wysoką opłacalnością 
kosztową dla firm i instytucji oraz elementami proekologiczymi.

Czy takie podejście do rozwoju maszyn drukujących rzeczy-
wiście pomaga integratorom w oferowaniu klientom roz-
wiązań i usług na miarę ich potrzeb?
ŁUKASZ RUMOWSKI Funkcje, które pa-
nowie wymieniliście, są fajne, chwytli-
we, jednak trochę stoją w sprzeczności 
z MPS-em. Raczej żaden klient nie bę-
dzie wysyłał do kogoś maila z maszyny, 
żeby zamówić eksploatację, bo łatwo tu 
o pomyłkę albo coś nie zadziała i maszy-
na zamówi toner kilka razy. Natomiast 
integratorom potrzebne jest bardziej 
globalne rozwiązanie w postaci softwa-
re’u, który sczytuje dane ze wszystkich 
urządzeń i przedstawia je sumarycz-
nie, dzięki czemu partner obsługujący 
klienta ma zapewnioną wygodę w za-
mawianiu materiałów. I to powinny być 
raczej rozwiązania dla partnerów, a nie 
dla klienta końcowego. Myślę, że rola 
producentów jest taka, żeby jak najwię-
cej hardware’owych elementów doda-
wać maszynom, bo integratorzy mają 
większy problem ze sprzętową rozbu-
dową tych urządzeń niż software’ową. 
W tym drugim przypadku partnerom 
przydaje się z  kolei dostęp do SDK  
(Software Development Kit).
ROBERT KOZIOŁ SDK jest kluczem, aby integratorzy mogli in-
tegrować urządzenia różnych marek. Bez tego nie da się robić 
tych – mówiąc kolokwialnie – fajnych rzeczy, którymi można 
zdobyć klienta. Zrezygnowaliśmy z dokonywania zmian w sa-
mych urządzeniach właśnie z racji problemów z dostępem do 
SDK. My trafiamy do odbiorcy nie tylko ze sprzętem czy kom-
pletnym MPS-em. Przychodzimy do firm również z samym 
rozwiązaniem software’owym i próbujemy dopasować je do 
floty drukującej, którą tam zastaliśmy. Natomiast funkcje, o któ-
rych tu nie wspomniano, a które są ważne z naszego punktu 
widzenia, to te związane z zaawansowanym OCR-owaniem 
dokumentów na urządzeniu, np. takie, dzięki którym otrzymu-
jemy dokument gotowy do edytowania czy opisany indeksami  
– do dalszego automatycznego procesowania w ramach firmy, 
np. w procesach akceptacji zamówień, faktur i wielu innych. 
Ze względu na rosnącą ilość danych oraz wyzwania na rynku 
pracy w tym kierunku widzę rozwój funkcjonalności maszyn 
drukujących. 

Robert Reszkowski,
Epson
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ROBERT RESZKOWSKI Cyfrowe biuro jest pojęciem, które coraz bar-
dziej dociera do naszej świadomości, ale musimy pamiętać, że du-
ża część użytkowników jest nadal przywiązana do posługiwania 
się tradycyjnymi wydrukami. Oprócz przyzwyczajeń wpływ na 
to mają również wymogi prawne, szczególnie w segmencie pu-
blicznym. Dlatego największym wyzwaniem jest zaproponowanie 
w obu dziedzinach (dokumentów cyfrowych i tradycyjnych) roz-
wiązań, jakich klient rzeczywiście potrzebuje, tak aby mógł efek-
tywnie pracować w sposób, który mu na daną chwilę naprawdę 
odpowiada. Dlatego Epson proponuje partnerom systemy, które 
służą do digitalizacji tego, co funkcjonu-
je w biurze, czyli rozwijamy się w zakre-
sie technik skanowania, zarówno jeśli 
chodzi o typowe skanery w wersjach 
dla pojedynczego biura czy oddziału, 
jak i w kategorii urządzeń wielofunkcyj-
nych. Ale jednocześnie proponujemy in-
nowacyjne podejście do wykorzystania 
papieru w biurze – nasze rozwiązanie 
Paper Lab umożliwia przerabianie zu-
żytych wydruków na czysty papier do 
drukarki. Cyfrowe biuro jest przyszło-
ścią, natomiast staramy się ułatwić użyt-
kownikowi proces transformacji i pracę 
w sposób efektywny w każdej formie. 
KRZYSZTOF MERTOWSKI Brother także 
– jak każdy z producentów – zarów-
no chce, jak i musi uczestniczyć w cy-
frowym rozwoju dokumentów. Mamy 
do tego odpowiednie produkty. Praw-
da jest taka, że teoretycznie od kilku 
już lat cyfrowy dokument powinien 
w instytucjach funkcjonować, a jed-
nak nie funkcjonuje. Wprawdzie ci, 
którzy chcieli na niego przejść, już to 
zrobili, ale w wielu sytuacjach ciągle 
brakuje świadomości i odpowiedniej edukacji pracowników. 
Znam firmy, które kupiły ogromne rozwiązania software’owe 
i wykorzystują je może w 20 proc. Wydały wielkie pieniądze 
na coś, z czego nie korzystają, ponieważ nikt nie nauczył pra-
cowników, jak to robić i po co. Problemem jest też mentalność. 
Dla ludzi od lat zatrudnionych w firmach praca na dokumen-
cie cyfrowym okazuje się poważnym utrudnieniem. Strategia 
i edukacja to podstawa cyfrowej transformacji w dziedzinie 
cyfrowego dokumentu.

Integratorzy jednak mogą być źródłem odpowiedniej wie-
dzy dla klientów odnośnie do cyfrowej transformacji i tego, 
jaki udział w niej może mieć infrastruktura druku. Ale czy 
to robią, w dużym stopniu zależy od producenta, z którym 
są związani, i jego priorytetów. A druk papierowy to wciąż 
podstawa… 
KRZYSZTOF MERTOWSKI Żyjemy z druku i będziemy tak żyli jeszcze 
przez wiele lat. Dokument cyfrowy musi funkcjonować w świa-
domości producenta po to, żeby mu pokazywać pewną ścieżkę, 

natomiast na pewno to nie jest coś, na czym należy się w naszej 
ocenie dzisiaj skupiać. Wolimy, żeby klient ten dokument cyfro-
wy wydrukował. Rynek druku generalnie maleje, taka jest praw-
da, stąd poszukiwanie innych ścieżek rozwoju. 
RAFAŁ GUTKOWSKI Druk w firmie bardziej ewoluuje, niż maleje. 
Sam widzę, że niektórzy klienci drukują nawet zdecydowanie 
więcej niż kiedyś. Dlatego ten rynek w żaden sposób nie tra-
ci na znaczeniu. Natomiast jeśli chodzi o partnerów, to jednym 
z elementów świadczenia usług, m.in. MPS właśnie, jest przy-
gotowanie użytkownika końcowego na zmianę. Mówimy o tych 

użytkownikach, którzy mają stare 
przyzwyczajenia. Dlatego mamy cały 
program zarządzania zmianą, polega-
jący na wprowadzaniu klientów końco-
wych w świat druku zarządzalnego, jak 
również cyfrowego dokumentu. Drugi 
program dotyczy współpracy z partne-
rami – nasi autoryzowani integratorzy 
mają dostęp do SDK, o którym już by-
ła mowa. Jednocześnie też za pomocą 
szkoleń przygotowujemy ich do zmia-
ny. Jeśli bowiem nie będą wiedzieli, jak 
rozmawiać z klientem o cyfrowej trans-
formacji, zaczną walczyć ceną. Muszą 
mieć wiedzę i  zestaw argumentów, 
z którymi będą się czuć pewnie. 
ROBERT RESZKOWSKI Bazując na danych 
IDC za ostatnie lata, widzimy wyraź-
nie, że sumaryczna liczba wydruków 
biznesowych się nie zmienia. Jest za to 
coraz więcej rodzajów dokumentów, 
które są drukowane. Przybiera tak-
że na sile zjawisko, które możemy na-
zwać świadomym drukowaniem. Jest 
to część tego, co kryje się pod angiel-
skim określeniem CSR (Corporate So-

cial Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Epson oferuje rozwiązania stworzone z myślą o koncepcji CSR.

A jak reagują klienci na przekaz ze strony integratorów  
dotyczący biura opartego na cyfrowym dokumencie?
ŁUKASZ RUMOWSKI Z naszych doświadczeń wynika, że klienci są 
tym zainteresowani, ponieważ to im pokazuje nowy sposób dzia-
łania, umożliwiający zmianę, która przyniesie wymierne korzyści. 
Chodzi o to, aby z urządzeń MFP i drukarek zrobić rozwiązania 
działające możliwie samoistnie, będące formą serwera, który 
da się oprogramować. Pojawiają się nowe możliwości związane 
z podpisem kwalifikowanym, dzięki któremu skan nie będzie zwy-
kłym skanem. Bo sama zamiana dokumentu papierowego na cy-
frowy to jeszcze nie cyfryzacja. Pod tym pojęciem kryje się cały 
workflow, odpowiednie zarządzanie metadanymi, które dopiero 
daje klientowi odczuć efekty cyfryzacji. Ale wykorzystanie sztucz-
nej inteligencji w urządzeniach drukujących – tak aby uczyły się 
naszego zachowania – to też jest element cyfryzacji, a raczej cyfro-
wego biura, które generalnie wykracza poza dokument jako taki. 

Krzysztof Mertowski,
Brother
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ROBERT KOZIOŁ Sztuczna inteligencja w procesach związanych 
z cyfrowym dokumentem to temat duży, nośny i przyszłościo-
wy. Cyfryzacja zaczyna się właściwie od skanowania dokumen-
tów na urządzeniach wielofunkcyjnych, które – jako elementy 
infrastruktury monitorowanej przez MPS – są wsparciem dla 
systemów wspomagających procesy biznesowe w organizacji 
związane z samymi dokumentami. Elektroniczne repozyto-
ria i systemy elektronicznego obiegu dokumentów wydają się 
naturalnym kierunkiem rozwoju cyfryzacji. Oferowane przez 
Komputronik Biznes własne aplikacje z grupy Movarch czy też 
produkty innych dostawców, jak Docu 
Ware oraz Job Router, jako źródła wy-
korzystują właśnie wysyłane przez 
e-mail lub zapisywane w  zasobach 
sieciowych w firmie dokumenty, ska-
nowane uprzednio na maszynach 
MFP. Aplikacje klasy BPM czy DMS 
należą do grupy podstawowych na-
rzędzi dla cyfrowego biura. Ale war-
to zwrócić uwagę na to, co zastajemy 
u klienta, kiedy podchodzimy do te-
matu cyfryzacji w zakresie dokumen-
tów. To są zwykle zaległości w zakresie 
opisu procesów zachodzących w or-
ganizacji, w tym brak odpowiedniej 
dokumentacji. Taka jest smutna rze-
czywistość polskich przedsiębiorstw 
czy instytucji – tego typu dokumen-
tacja jest robiona pod audyty, np. ISO. 
Nie uwzględnia więc realnego proce-
su biznesowego i przez to odbiega od 
rzeczywistości. Jeśli się na niej oprze-
my, budując rozwiązanie docelowe do 
klienta, związane na przykład z cyfro-
wym dokumentem, to jest ono skazane 
bardzo często na fiasko.

Czego, jako producenci rozwiązań z rynku druku, oczekuje-
cie od partnerów? 
KRZYSZTOF MERTOWSKI Nieodpuszczania i rozszerzania kompe-
tencji również w sektorze druku tradycyjnego. Ponadto powięk-
szania kadry i skuteczniejszego docierania do klientów. W wielu 
sytuacjach integratorzy, jeśli chodzi o druk, skupiają się na dość 
wąskiej działce, na tym, co robili od lat. Często wygląda to tak, 
że mają swoje rozwiązanie software’owe, które produkują dla 
jednego czy dwóch klientów, dodatkowo startują w kilku bądź 
w kilkunastu przetargach w roku i to w pewien sposób ich zaspo-
kaja. Ale biznes w takim ograniczonym zakresie może się zaraz 
skończyć. Zbyt wiele firm wciąż nie wybiega w przyszłość, nie 
patrzy na to, jak zmienia się szeroko pojęty outsourcing.
ROBERT RESZKOWSKI Wrócę jeszcze raz do roli, jaką pełni dokład-
ny dobór rozwiązań do potrzeb klienta biznesowego. Oczywiście 
zależy nam, aby były one oparte na urządzeniach Epsona. Nato-
miast niezależnie od marki sprzętu ważna jest przede wszyst-
kim analiza potrzeb, dobór odpowiednich maszyn i… po prostu 

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA MARSZAŁEK

słuchanie klienta. W przeciwnym razie z reguły najpierw usły-
szymy, że sprzęt jest słaby, a dopiero później, że firma, która go 
integrowała, do niczego się nie nadaje. Czyli powinno się liczyć 
po prostu świadome i zdroworozsądkowe podejście oraz fak-
tyczny dobór usługi do konkretnych potrzeb. Nie róbmy niczego 
na siłę, bo to na ogół źle się kończy.
RAFAŁ GUTKOWSKI Muszę przyznać, że doświadczyliśmy pew-
nego zachwiania lojalności partnerów związanego z wojną ce-
nową. Dlatego staramy się pokazywać, jak walczyć z takimi 
zjawiskami „ceny czyniącej cuda”, wierząc, że to rzeczywiście 

zadziała. Mocno otwieramy się teraz 
na partnerów IT. W  ich przypadku 
chcemy pracować na zasadzie pełne-
go partnerstwa – wymiany usług. To 
znaczy, że w pewnym zakresie my ob-
sługujemy ich klientów, a w pewnych 
oni naszych. Chodzi o to, aby wzajem-
nie świadczyć sobie usługi serwisowe 
wsparcia i opieki nad klientami, po to, 
by po pierwsze skrócić dystans dojaz-
du do klienta, po drugie zmniejszyć 
koszty i być bardziej efektywnym, a po 
trzecie spełnić wymagania SLA, które 
klienci nam narzucają.

Nad czym muszą się pochylić produ-
cenci z punktu widzenia zaawanso-
wanych integratorów? 
ROBERT KOZIOŁ Odnosząc się do wspo-
mnianej wyżej wymiany usług, chciał-
bym podkreślić, że taka autoryzacja 
serwisowa producenta jest dla integra-
tora na pewno czymś wartościowszym 
niż autoryzacja handlowa. Pozwala 
nam dobudować wartość dodaną do 
MPS-u sprzedawanego przez w zasa-

dzie każdego producenta jako klik. Kiedy możemy dołożyć te 
rozbudowane usługi, jesteśmy w stanie cały kontrakt tak prze-
modelować, aby pokazać klientowi dodatkową wartość dla jego 
biznesu, gdzie cena stanowi jeden z czynników wyboru. Produ-
cenci powinni też zwrócić uwagę na TCO produktów przezna-
czonych do systemów MPS. Klient bierze TCO coraz bardziej 
pod uwagę, m.in. dzięki naszej ciężkiej pracy edukacyjnej. Od-
noszę natomiast wrażenie, że sami inżynierowie, którzy pracują 
nad lepszym sprzętem, nie do końca są świadomi znaczenia te-
go współczynnika. Jak policzymy chociażby czas pracy takiego 
urządzenia stale podłączonego do zasilania, po to tylko, żeby mo-
gło być monitorowane przez nasze systemy – rodzi się problem 
ukrytych kosztów. Niedawno miałem okazję robić takie oblicze-
nia i wiem, że uzyskiwane kwoty są bardzo pokaźne w kontekście 
wartości całego kontraktu. Szeroko pojęty obszar TCO wymaga 
jeszcze podnoszenia świadomości całego rynku.

Łukasz Rumowski,
Arcus
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Skala problemów związanych z zarządzaniem flotą urządzeń cały czas rośnie. 
Większość przedsiębiorców nie radzi sobie z tym zjawiskiem i szuka wsparcia 

u producentów oraz integratorów.
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UEM i jego kuzyni,  
czyli odsiecz dla admina
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zwraca uwagę na jeszcze jedną przeszko-
dę, a  mianowicie dług technologiczny 
przedsiębiorstw. Wiele polskich firm na-
dal używa rozwiązań sprzed dziesięciu, 
a nawet dwudziestu lat, co spowalnia cy-
frową transformację. Nowoczesne narzę-
dzia do zarządzania często nie są bowiem 
przystosowane do obsługi archaicznych 
systemów.

BOGACTWO WYBORU
Administratorzy IT nigdy wcześniej nie 
mieli tak szerokich możliwości w zakre-
sie wyboru produktów do zarządzania 
urządzeniami końcowymi. Na pierwszy 
plan wysuwają się: UEM (Unified End-
point Management), MDM (Mobile De-
vice Management), EMM (Enterprise 

Mobility Management) czy ITAM (IT Asset 
Management). Tę listę uzupełnia IAM 
(Identify Access Management), jak rów-
nież specjalistyczne systemy, np. aplikacje 
służące do monitorowania i zarządzania 
sprzętem AV. Nic dziwnego, że firmy wie-
lokrotnie stają przed dylematem, czy za-
inwestować w rozwiązanie zunifikowane, 
czy raczej to przeznaczone wyłącznie do 
obsługi smartfonów i tabletów.

– Klienci czasami gubią się w gąszczu 
ofert. Część funkcji występuje we wszyst-
kich systemach, ale są też komponen-
ty charakterystyczne dla poszczególnych 
rozwiązań. Do tego dochodzi strategia 
marketingowa dostawców, którzy uży-
wają sprytnych sformułowań, aby jeszcze 
bardziej zaciemnić obraz – mówi Sebastian 
Wąsik, Country Manager baramundi. 

Administratorzy odpowiedzial-
ni za zarządzanie urządzenia-
mi końcowymi mają codziennie 

twardy orzech do zgryzienia. Nieustan-
ne zmiany zachodzące na rynku informa-
tycznym sprawiają, że coraz trudniej jest 
im zapanować nie tylko nad inwentaryza-
cją sprzętu, ale również bezpieczeństwem 
użytkowników. W czasach, gdy pracowni-
cy mieli do dyspozycji wyłącznie desktopy, 
działy IT nie potrzebowały zaawansowa-
nych aplikacji do monitorowania stacji 
roboczych. Jednakże sytuacja zmieniła 
się diametralnie wraz z inwazją smartfo-
nów. Administratorzy musieli zmierzyć 
się z nieznanymi wcześniej zjawiskami, 
a także nauczyć się zarządzać terminala-
mi działającymi pod kontrolą różnych sys-
temów operacyjnych. 

Nic nie wskazuje na to, że najbliższa 
przyszłość będzie dla nich łaskawa. Wszy-
scy z niepokojem patrzą na zuchwałość 
hakerów, często biorących na cel użytkow-
ników urządzeń końcowych. Dodatkowe 
obowiązki na działy IT nakłada rozporzą-
dzenie RODO, KRI czy ISO 27001. Nowe 
zadania pojawią się wraz z rozwojem In-
ternetu rzeczy. Wymienione czynniki co-
raz bardziej stymulują popyt na systemy 
do zarządzania sprzętem informatycznym.

Jednak o ile komórki informatyczne do-
strzegają korzyści wynikające z zastoso-
wania tego typu rozwiązań, o tyle działy 
finansowe podchodzą do ich zakupu z re-
zerwą. Ciekawych danych na ten temat 
dostarczają wyniki badań przeprowadzo-
nych przez krakowski Axence. Jedynie 
34 proc. administratorów IT uważa, że ich 
potrzeby są rozumiane przez firmowych 
decydentów. Znacznie gorzej przedsta-
wia się sytuacja w administracji publicznej, 
gdzie wskaźnik ten wynosi jedynie 17 proc. 

– Wciąż istnieje ogromny rozdźwięk po-
między oczekiwaniami działów IT i kie-
rownictwa. Dlatego przedstawiciele naszej 
branży muszą systematycznie uświada-
miać decydentów – mówi Piotr Wojtasik, 
inżynier działu sprzedaży w Axence. 

Nakłonienie potencjalnych klientów do 
zakupu narzędzi byłoby łatwiejsze, gdy-
by nie ich wysokie ceny. Dostawcy są na 
ogół zgodni, że jest to jedna z najwięk-
szych barier hamujących sprzedaż. Roch 
Norwa, Lead System Engineer, End User 
Computing & Mobility w VMware Polska, 

Zdaniem integratora
Bartłomiej Cholewa, Business Development Manager IT Management  

Software Solutions, Advatech 
Z naszych obserwacji wynika, że popyt na systemy do zarządzania urządzeniami koń- 

cowymi utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie. Do wzrostu popularności tej 

grupy produktów przyczyniają się głównie większa świadomość decydentów, którzy  

zaczynają doceniać automatyzację procesów, a także oczekują szczegółowej wiedzy na 

temat posiadanego sprzętu i oprogramowania. Dzięki temu mogą podejmować właściwe 

decyzje o nowych zakupach i zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Przy czym 

na rynku istnieją rozmaite narzędzia do zarządzania urządzeniami końcowymi. Ich różno-

rodność jest zrozumiała, ze względu na odmienne potrzeby klientów. Dlatego jest miej-

sce dla wielu producentów tego typu rozwiązań. Nie spodziewam się, aby powiódł się 

proces totalnej unifikacji systemów. Byłoby to bardziej realne, gdyby Microsoft odniósł 

sukces w segmencie mobilnych systemów operacyjnych, a tak się nie stało.

REKLAMA
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Eksperci i analitycy nie mogą jednak 
uciec od klasyfikacji i starają się w sen-
sowny sposób pogrupować produkty, jak 
również przewidzieć ich dalszy rozwój. 
Agencje badawcze uważają, że najlepsze 
perspektywy rysują się przed dostaw-
cami zunifikowanych systemów UEM.  
Szacuje się, że w 2023 r. ten segment ryn- 
ku osiągnie wartość 10 mln dol., a przy-
chody ze sprzedaży mają rosnąć w naj-
bliższych czterech latach w  tempie 
40 proc. rocznie.

– Popyt na tę grupę produktów jest wyni-
kiem szeroko pojętej cyfrowej transformacji. 
Przedsiębiorstwa inwestują w innowacyjne 
rozwiązania bazujące na mobilności, Inter-
necie rzeczy lub urządzeniach ubieralnych. 

Różnorodność produktów i nowe typy apli-
kacji dostarczanych z chmury wymagają  
od firm zmiany podejścia do zarządzania  
infrastrukturą – tłumaczy Roch Norwa. 

UEM wpisuje się w potrzeby firm ko-
rzystających z technologicznych nowi-
nek. Platforma pozwala na zarządzanie 
komputerami stacjonarnymi, tabletami, 
smartfonami, a nawet punktami końco-
wymi IoT. UEM oferuje ujednolicony 
zestaw funkcji i umożliwia centralne za-
rządzanie „końcówkami”. Dzięki temu 
w łatwy sposób egzekwuje się aktuali-
zacje, licencje, a także zarządza i śledzi 
transakcje związane z zakupami aplikacji. 

Pulpit nawigacyjny zapewnia wgląd 
w czasie rzeczywistym w stan pracy fir-

mowych urządzeń, niezależnie od tego, 
czy znajdują się w środowisku lokalnym, 
chmurze, czy na jednej z platform (Win-
dows, Unix/Linux, macOS, Android, 
Chrome lub IoT). 

Niemniej UEM ma też kilka słabych 
stron. Tego typu systemy najlepiej spraw-
dzają się we współpracy z nowymi pro-
duktami. Na przykład wykorzystują liczne 
udogodnienia Windows 10, ale zdecydo-
wanie gorzej radzą sobie w przypadku 
zarządzania komputerami z Windows 7. 
Poza tym firmy wdrażające UEM powinny 
przeznaczyć środki nie tylko na zakup sa-
mego rozwiązania, ale również szkolenia 
użytkowników oraz modernizację istnie-
jącej infrastruktury informatycznej. 

SEBASTIAN WĄSIK Popyt na systemy przeznaczone do zarządzania urządzeniami końco-

wymi wzrasta. Nawet w małych urzędach zdają już sobie sprawę ze złożoności zagadnień 

związanych z bezpieczeństwem stacji roboczych. Popularność tych systemów w znacz- 

nym stopniu wynika z konieczności automatyzacji zadań administracyjnych w działach IT. 

Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z serią czynników, które negatywnie wpływają 

na sprzedaż tego typu systemów. Do najważniejszych zaliczyłbym heterogeniczne środo- 

wisko i wymagania, jakie stawia administratorom specyfika najnowszego systemu operacyj-

nego Windows. 

GRZEGORZ FILAROWSKI Firmy coraz bardziej przekonują się, że w Excelu nie da się już 

wszystkiego utrzymać, i inwestują w narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT. Dodatko-

wym czynnikiem kreującym popyt na tę grupę produktów są rosnące koszty zatrudnienia 

specjalistów. Tym bardziej więc działy IT nie powinny realizować zadań, które mogą wyko-

nywać narzędzia, na dodatek wywiązujące się z tego zdecydowanie lepiej. Swojego rodzaju 

wyzwaniem dla resellerów jest mnogość dostępnych na rynku rozwiązań. A z drugiej strony 

producenci dążą do integracji lub wręcz tworzenia wielofunkcyjnych platform, co znacznie 

ogranicza koszty utrzymania systemów. 

PIOTR WOJTASIK Popyt na zarządzanie urządzeniami końcowymi cały czas rośnie. Dzieje 

się tak z kilku powodów. Firmy chcą poprawić sprawność procesów wewnętrznych, ograni-

czyć do minimum ryzyko wycieku danych, a także dostosować się do wymogów prawnych. 

Na IT spoczywa odpowiedzialność za stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i nieza-

wodności systemów, które realizują cele strategiczne przedsiębiorstwa. A do takowych  

należy kontrola i zdalne zarządzanie stacjami roboczymi. Poza tym ten obszar działania  

pochłania najwięcej czasu zespołów IT. 

KAMIL WĘGLARZ Oprogramowanie serwerowe do centralnego monitorowania, sterowa-

nia i zarządzania urządzeniami AV zapewnia dostęp do całego systemu z dowolnego miejsca 

i o każdej porze. Uważam, że takie rozwiązania to przyszłościowy kierunek. Obecnie każdy 

liczący się producent z branży AV ma w swojej ofercie tego typu platformy, co świadczy 

o ich rosnącej popularności. Korzystają z nich firmy z branży energetycznej czy transporto-

wej, wykorzystując je chociażby do kontroli ruchu lotniczego, gdzie nadzór i szybkość reakcji 

mają pierwszorzędne znaczenie.

Sebastian Wąsik, 
Country Manager, 
baramundi

Piotr Wojtasik, 
inżynier działu 
sprzedaży,  
Axence

Grzegorz 
Filarowski,  

CEO  
LOG Systems

Kamil Węglarz, 
Products Sales 

Specialist,  
Aten 

Zdaniem specjalisty



DOBRE PROGNOZY DLA MDM
O swój los nie powinni się martwić dostaw-
cy MDM. Analitycy przewidują, że na ko-
niec 2023 r. globalna wartość tego rynku 
sięgnie niemal 8 mld dol. Dla porównania: 
w ubiegłym roku producenci sprzedali sys-
temy o łącznej wartości 2,8 mld dol. Coraz 
większa popularność MDM to pokłosie ro-
snącego znaczenia smartfonów. Mobilne 
terminale służą nie tylko do realizacji po-
łączeń głosowych czy wysyłania SMS-ów, 
ale zaczynają pełnić rolę przenośnych biur 
umożliwiających codzienne korzystanie 
z poczty elektronicznej, oprogramowania 
CRM i ERP z każdego miejsca. Co waż-
ne, nie wszyscy przedsiębiorcy wychodzą 
z założenia, że unifikacja jest panaceum na 
bolączki związane z przyrostem terminali 
w firmach oraz instytucjach. 

– Poszczególne systemy operacyjne bar-
dzo się od siebie różnią, więc pojęcie zuni-
fikowanego zarządzania okazuje się trudne 
do zdefiniowania. Tylko niewielki zakres 
funkcjonalności jest wspólny dla wszyst-
kich systemów operacyjnych. Co więcej, 
każda platforma ma unikalne cechy, np. 
interaktywny zdalny pulpit w przypadku 
Samsunga, konteneryzacja urządzeń dla 
Androida czy wreszcie zarządzanie zaku-
pami płatnych aplikacji dla Apple’a – mówi 
Mikołaj Sikorski, Product Manager roz-
wiązań Proget MDM w Dagmie. 

Wszystko wskazuje na to, że w  cie-
niu UEM czy UDM znajdą się platformy 
ITAM oraz EEM. Analitycy prognozują, 
że za cztery lata globalne przychody z ich 
sprzedaży wyniosą odpowiednio 1 mld 
oraz 3 mld dol. Jednak należy podkreślić, 
że obie grupy produktów będą z roku na 
rok zyskiwać zwolenników. 

NOWE URZĄDZENIA,  
NOWE PROBLEMY
Zarządzanie firmowymi urządzeniami 
nigdy nie było aż tak skomplikowane. 
W znacznym stopniu wynika to z rosną-
cej liczby, a także złożoności i zróżnico-
wania sprzętu. Jednocześnie zmieniają 
się wymagania pracowników, którzy chcą 
używać własnych i służbowych urządzeń, 
a na dodatek mieć stały dostęp do aplika-
cji oraz danych z dowolnego miejsca. Ska-
la występowania tego zjawiska różni się 
w zależności od regionu świata bądź wiel-

kości przedsiębiorstwa. O ile BYOD jest 
bardzo widoczny za oceanem czy w pań-
stwach Europy Zachodniej, o tyle w rodzi-
mych przedsiębiorstwach praktycznie nie 
występuje. Wynika to stąd, że polskie fir-
my zdecydowanie preferują model COPE 
(Company Owned Personally Enabled), 
w którym pracownicy używają służbowe-
go sprzętu, a jego właściciel przyznaje im 
uprawnienia w zakresie korzystania z ter-
minali oraz aplikacji. 

– Firma w ten sposób kontroluje koszty, 
bezpieczeństwo i inne obszary objęte po-
tencjalnym ryzykiem. Ten model działania 
bardzo często spotykamy w korporacjach, 
które dzięki korzystnym umowom z ope-
ratorami sieci komórkowych zamawiają 
dla swojego personelu całą flotę mobilnych 
urządzeń – mówi Sebastian Kisiel, Senior 
Sales Engineer w Citrix Systems.

Obecnym od pewnego czasu trendem 
jest tzw. shadow IT, pod którym to poję-
ciem kryją się wszelkie zakupy i projek-
ty informatyczne wdrażane bez wiedzy 
działu informatycznego. Wyjątkowo du-
żą aktywność w tym zakresie wykazu-
ją działy marketingu, z reguły wydające 
pieniądze na sporo przydatnych aplika-
cji. Na pierwszy rzut oka wydaje się to 
niezłą opcją, przedsiebiorstwo wdraża 
bowiem innowacyjne rozwiązanie nie-
mal od ręki. Nie trzeba czekać, aż wiecz-
nie zapracowani informatycy zrealizują  
projekt własnymi siłami bądź wyrażą zgo-
dę na złożenie zamówienia u zewnętrz-
nego usługodawcy. Niemniej eksperci 
uważają, że przedsiębiorcy, godząc się na 
tego typu praktyki, otwierają kolejną furt-
kę dla cyberprzestępców. 

– To zjawisko występuje w wielu pol-
skich firmach. Co gorsza, bywa tak, że nie 
mają one pełnej świadomości, że takowy 
kłopot istnieje. Trudno w takiej sytuacji 
o skuteczne, a przede wszystkim bezpiecz-
ne zarządzanie infrastrukturą – podkreśla 
Sebastian Kisiel. 

Nawet jeśli uda się ograniczyć zjawisko 
shadow IT, wkrótce pojawią się kolejne 
problemy związane chociażby z nową falą 
urządzeń albo zwyczajami pracowników. 
Ich rozwiązywanie bez wsparcia w po-
staci solidnych narzędzi do zarządza-
nia, nadzorujących i zabezpieczających 
sprzęt oraz dane, będzie przypominać 
walkę z wiatrakami. 
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ADVERTORIAL

Ivanti bierze odpowiedzialność 
za infrastrukturę IT

Ivanti od lat specjalizuje się w pro-
jektowaniu i dostarczaniu narzędzi 
do zarządzania infrastrukturą IT. 

Mogą one spełniać w firmie wiele zadań 
– od prowadzenia inwentaryzacji sprzętu 
i oprogramowania (z której raport dostar-
czany jest do narzędzi typu ITAM) przez 
zarządzanie licencjami i optymalizację 
ich wykorzystania (SAM) po wymuszanie 
dokonywania aktualizacji aplikacji oraz 
integrację z systemami typu ITSM. Każde 
z tych działań zapewnia szereg korzyści 
– do najważniejszych należy oszczędność 
czasu i wysiłku pracowników działu IT 
oraz zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa w firmie.

KOMPLEKSOWA OPIEKA  
NAD KOMPUTERAMI
Trzon oferty Ivanti w  zakresie narzę-
dzi umożliwiających zarządzanie infra-
strukturą stanowi rozwiązanie Ivanti 
Endpoint Manager. Pakiet ten skła-
da się z wielu modułów, które służą do 
skanowania i inwentaryzowania całego  

Wiedza o firmowych zasobach jest kluczowa, aby zapewnić pracownikom możliwość 
sprawnego korzystania ze sprzętu i usług, administratorom zaś zagwarantować 

profesjonalną kontrolę środowiska IT i dbanie o jego bezpieczeństwo.

środowiska (sprzętu, wirtualnych ma-
szyn i oprogramowania), instalacji apli-
kacji na stacjach roboczych, wdrażania 
systemów operacyjnych oraz monitoro-
wania wykorzystania licencji. Narzędzie 
to może być używane na wielu platfor-
mach (m.in. Windows, Linux, Unix i So-
laris), dzięki czemu klienci, których 
środowisko IT nie jest homogeniczne, 
mogą administrować nim za pomocą 
jednej konsoli. Bardzo ważnym modu-
łem jest Privilege Management, za-
pewniający nadzór nad uprawnieniami 
i dostępem do poszczególnych zasobów 
w infrastrukturze. 

Z kolei wbudowany moduł Software 
License Monitoring umożliwia kontro-
lowanie liczby uruchomień danej aplika-
cji przez każdego użytkownika oraz czasu 
jej użytkowania. Pomaga to w monitoro-
waniu stopnia wykorzystania posiada-
nych licencji. Jeżeli bowiem użytkownik 
nie sięgnie po nią przez określony czas, 
można ją automatycznie odinstalować 
i w ten sposób „odzyskać” licencję dla in-

nego, np. nowo zatrudnionego pracowni-
ka. Zdarza się też, że liczba posiadanych 
licencji przekracza potrzeby firmy i z czę-
ści można zrezygnować, zmniejszając tym 
samym wartość opłat za wsparcie lub ak-
tualizacje, wnoszonych na rzecz produ-
centa danego oprogramowania.

W przypadku gdy u klienta zainstalo-
wane jest środowisko Active Directory, 
w  którym odzwierciedlono struktu-
rę firmy, Ivanti Endpoint Manager mo-
że wspierać proces przygotowywania 
stanowisk dla nowych pracowników. Po 
dopisaniu ich do odpowiedniej grupy 
w  AD automatycznie na ich kompute-
rze umieszczany jest odpowiedni obraz 
systemu operacyjnego z przydzielonymi 
mu aplikacjami. Natomiast jeśli pracow-
nik zmieni stanowisko, a więc także grupę 
w Active Directory, odinstalowane zosta-
nie niepotrzebne oprogramowanie, na-
tomiast wgrane to, do którego powinien 
mieć dostęp.

Działanie Endpoint Managera jest 
wspierane przez pakiet Security Mana-
ger for Endpoint Manager. Zapewnia 
on precyzyjne definiowanie reguł do-
stępu oraz uprawnień poszczególnych 
użytkowników i administratorów, a jego 
funkcjonalność znacznie się zwiększa 
po połączeniu z  narzędziem Identity 
Director do zarządzania tożsamością.

Obiektem tych wszystkich działań mo-
gą być również komputery, które nie są na 
stałe podłączone do firmowej sieci, np. 
laptopy handlowców od czasu do czasu 
podłączających się do internetu i zdal-
nie korzystających z  korporacyjnych 
zasobów. Wtedy za pośrednictwem mo-
dułu Cloud Services Appliance admi-
nistrator jest w stanie wymusić na tych 
komputerach dokonanie stosownych ak-

Cykl funkcjonowania rozwiązań Ivanti w firmie
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tualizacji lub wgranie nowych reguł po-
lityki ochronnej. 

ŚWIADOMOŚĆ PODNOSI POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA
Gdy w firmie administratorzy mają peł-
ną świadomość odnośnie do funkcjonu-
jącego w niej sprzętu, oprogramowania 
i usług, kolejnym krokiem powinno być 
wprowadzenie narzędzi i  procedur 
umożliwiających podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa.

Według wszystkich ekspertów ds. 
ochrony środowisk IT dwiema ko-
niecznymi czynnościami, które należy 
wykonywać na bieżąco, są kontrola an-
tywirusowa (chroni przed znanymi za-
grożeniami) oraz aktualizacja systemów 
operacyjnych i  aplikacji (eliminuje lu-
ki w oprogramowaniu, które mogą być 
wykorzystane przez cyberprzestępców 
w sposób nieznany producentom narzę-
dzi antywirusowych). Ivanti proponuje 
swoim klientom przeznaczony dla End-
point Managera moduł Patch Manage-
ment, który w  bardzo dużym stopniu 
automatyzuje proces wgrywania popra-
wek i aktualizacji do posiadanego przez 
firmę oprogramowania.

Niestety, producenci systemów ope-
racyjnych i aplikacji nie są w stanie wy-
kryć wszystkich luk, za pośrednictwem 
których można włamać się do syste-
mu. Dlatego do oferty Ivanti dołączono 
oprogramowanie Application Control, 
wykorzystujące białe i  czarne listy do 
minimalizowania ryzyka uruchomienia 
niepożądanych aplikacji oraz wiążące na 
sztywno typy plików z oprogramowaniem, 
za pomocą których można je otworzyć 
(opisany mechanizm  skutecznie eliminuje  
ryzyko zainfekowania np. makr w plikach 
Microsoft Office przez inne aplikacje niż 
te, które są dopuszczone przez Applica-
tion Control). 

Narzędzie to uczy się także standar-
dowego sposobu zachowania użytkow-
nika i wychwytuje wszelkie odstępstwa. 
W przypadku zaobserwowania anoma-
lii identyfikuje związany z tym proces, 
blokuje go i informuje dział IT o zaist-
niałym zdarzeniu. W tym samym czasie 
komputer, na którym zaistniał problem, 
jest izolowany od sieci, co skutecznie za-

Dlaczego systematyczność 
i skrupulatność w zarządzaniu 
środowiskiem IT w  przedsiębior-
stwach jest tak ważna?
Zarządzanie infrastrukturą teleinfor-
matyczną jest jednym z najbardziej ru-
tynowych działań dla administratorów, 
a duża powtarzalność zadań powoduje, 
że łatwo o błąd ludzki – chociażby po-
minięcie wprowadzenia ważnego usta-
wienia konfiguracyjnego do jednego 
z dziesiątków lub setek identycznych 
urządzeń, co skutkuje powstaniem  
luki w bezpieczeństwie. W czasach, 
gdy cyberprzestępcy zbierają żniwo, 
praca ta wiąże się z bardzo dużą odpo-
wiedzialnością. Zadań jest naprawdę 
wiele: inwentaryzacja sprzętu i opro-
gramowania, obsługa systemów do ad-
ministrowania zasobami, licencjami, 
instalowanie systemów operacyjnych 
i oprogramowania, dbanie o  instala-
cję aktualizacji. Aby były wykonane 
poprawnie, konieczne jest posiadanie 
wiedzy o  zgromadzonych w  przed- 
siębiorstwie zasobach IT, stosowanych 
regułach polityki bezpieczeństwa, jak 
również uprawnieniach przyznanych 
użytkownikom.

A do tego dochodzi przecież wieczny 
brak czasu…
Tak, wystarczy wyobrazić sobie ko-
nieczność zaktualizowania systemu 
operacyjnego lub aplikacji na tysiącu 
komputerów i późniejszą weryfikację 

poprawności przebiegu tego pro-
cesu… Dziś w wielu firmach odbywa 

się to ręcznie, co zabiera bardzo dużo 
czasu i praktycznie eliminuje pracow-
ników działów IT na kilka dni. Bieżąca 
obsługa infrastruktury, która musi być 
zapewniona, wbrew zdrowemu rozsąd-
kowi staje się ważniejsza niż np. jej za-
bezpieczanie czy rozwój.

W jak dużym stopniu można zauto-
matyzować procesy związane z bie-
żącą obsługą?
W wystarczającym, aby wyrównać pro-
porcje między codziennymi, powtarzal-
nymi zadaniami a czynnościami, które 
zawsze były odkładane na później i w ten 
sposób zmniejszały poziom bezpieczeń-
stwa. Za pomocą narzędzi dostępnych 
w  portfolio firmy Ivanti możliwe jest 
stworzenie katalogu usług świadczo-
nych w sposób automatyczny, np. wnio-
skowanie o udostępnienie licencji dla 
jakiejś aplikacji i jej automatyczna in-
stalacja, przypisanie uprawnień użyt-
kownikowi itd. Dzięki temu zespoły IT 
oszczędzają wiele czasu, nie tracąc przy 
tym kontroli nad całym środowiskiem. 
Gdy pracownicy firmy przyzwyczają się 
do tego modelu obsługi zadań związa-
nych z informatyką, a administratorzy 
przekonają się, że procesy te rzeczy-
wiście przebiegają automatycznie, bez 
konieczności ingerencji w nie, zmiana 
w komforcie pracy działu IT staje się 
bardzo zauważalna.

>>> Trzy 
 pytania do…

Bogdana Lontkowskiego, 
dyrektora regionalnego Ivanti 
na Polskę, Czechy, Słowację 
i kraje bałtyckie

bezpiecza przed rozprzestrzenianiem się 
infekcji. W ten sposób administratorzy 
zyskują czas na ocenę zagrożenia i podję-
cie stosownych działań zapobiegawczych.

Kolejnym zagrożeniem, które czę-
sto nieświadomie powodują pracownicy 
firm, jest podłączanie do firmowych kom-
puterów nieautoryzowanych urządzeń. 
Jeżeli są one zainfekowane, pojawia się 
ryzyko wprowadzenia niebezpiecznego 

kodu do firmowego środowiska IT. Pro-
blemu można uniknąć dzięki narzędziu 
Ivanti Device Control, które zapewnia 
kontrolę portów USB i zarządzanie nimi, 
w tym rozpoznawanie i dopuszczanie do 
pracy tylko autoryzowanych urządzeń, 
np. o określonych numerach seryjnych.

Autoryzowanym dystrybutorem opro-
gramowania Ivanti w Polsce jest Alstor 
SDS (www.alstorsds.pl).
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Zdalna praca z dowolnego miejsca 
jest dziś podstawą funkcjonowania 
wielu firm. Zarządzanie ogrom-

ną flotą urządzeń ułatwiają systemy kla-
sy MDM (Mobile Device Management) 
oraz EMM (Enterprise Mobile Manage-
ment). Mają na celu zapewnienie ochrony 
zarówno samego sprzętu, jak i zawartych 
w nim danych.

Wyróżniamy trzy najpopularniejsze 
podejścia do obsługi urządzeń mobilnych 
w firmie. Pierwszy to zarządzanie i mo-
nitoring, czyli lokalizowanie urządzenia, 
dystrybucja prekonfigurowanych aplika-
cji służbowych, monitorowanie wykorzy-
stania transferu danych oraz programów 
itp. Drugi sposób to podział przestrze-
ni urządzenia na część prywatną oraz 
służbową, co z  jednej strony zapewnia 
pracownikowi swobodę i ochronę jego 

Proget ma w ofercie nowoczesny system klasy MDM/EMM, który zapewnia 
wszechstronne zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Gwarantuje też ich ochronę, 

zgodnie z przyjętymi przez klienta regułami polityki bezpieczeństwa.

prywatności, a z drugiej zabezpieczenie 
firmowych danych dzięki dostarczaniu 
tylko wyselekcjonowanych aplikacji czy 
blokadzie przed kopiowaniem danych do 
przestrzeni prywatnej.

Wreszcie trzecia metoda to pełne zabez-
pieczenie i ograniczenie zbędnych funkcji 
urządzeń, a więc np. wyłączenie komunika-
cji Bluetooth, zdefiniowanie zaakceptowa-
nych sieci Wi-Fi, blokada kont prywatnych, 
stworzenie białej listy kontaktów czy usu-
nięcie niepożądanych programów.

OCHRONA POD KAŻDYM 
WZGLĘDEM
Aplikacja Proget jest wyposażona w funk-
cję szybkiego i automatycznego powią-
zania urządzeń mobilnych z systemem 
MDM/EMM i użytkownikiem. Oprogra-
mowanie to jest instalowane i urucha-
miane w sposób automatyczny, a ponadto 
zawiera mechanizmy ułatwiające spraw-
ne przejście z innego narzędzia MDM/ 
/EMM na system Proget.

Administratorzy zyskują szereg funk-
cji umożliwiających zapewnienie zgod-
ności ustawień urządzeń z  regułami 
polityki bezpieczeństwa w firmie. Mo-
gą zablokować połączenia z numerami 
egzotycznymi, uzyskać informacje o ak-
tualnej lokalizacji telefonu, szczegóło-
we raporty – generowane na żądanie lub 
w interwałach czasowych. Proget jest też 
zintegrowany z wieloma innymi narzę-
dziami, m.in. Samsung Knox Enrollment, 
Android Zero-Touch, Apple DEP i VPP.

Twórcy systemu Proget zadbali rów-
nież o  unikalną funkcjonalność. Przy-
kładowo, firmy logistyczne doceniają 
uniemożliwienie kierowcom ryzykow-
nego zachowania, jak oglądanie filmów 

podczas jazdy (blokowanie wybranych 
aplikacji, kiedy urządzenie jest w ruchu). 
Z kolei funkcja SIM Pinning zapewnia po-
wiązanie karty SIM z konkretnym sprzę-
tem, dzięki czemu urządzenie będzie 
bezużyteczne po zmianie karty. Admini-
stratorzy mogą też zablokować funkcję 
dual-SIM w telefonie oraz ograniczyć lub 
całkowicie wyłączyć transmisję danych 
w wybranych krajach.

Dystrybutorem rozwiązań Proget Soft- 
ware jest m.in. Alstor SDS, jeden z liderów 
dystrybucji z wartością dodaną na polskim 
rynku IT. Firma zapewnia resellerom i in-
tegratorom wsparcie przed- i posprzedaż-
ne, a także szkolenia oraz wszelkiego typu 
usługi serwisowe. Pomaga też partnerom 
w zaprezentowaniu oferowanych rozwią-
zań potencjalnym klientom.

Zarządzanie urządzeniami 
mobilnymi po polsku

Wyróżniki 
rozwiązania Proget
  Program zgłaszania uwag przez 

klientów – Customer For Live

  Ciągły rozwój systemu, w odpowiedzi  

na realne potrzeby biznesowe klientów

  Łatwa obsługa i intuicyjność konsoli

  Brak płatnych dodatków (wszystkie 

funkcje dostępne w ramach jednej 

licencji)

  Darmowa 30-dniowa licencja próbna

  Serwer w chmurze dostępny ad hoc, 

również w wersji testowej

  Wielojęzyczny interfejs

  Wsparcie techniczne w trybie 24/7/365

  Atrakcyjne ceny, co czyni Proget 

ciekawą alternatywą dla rozwiązań 

zagranicznych

Proget działa na rynku 
od 2007 r., od początku 
jako firma ekspercka 
specjalizująca się  

w obszarze bezpieczeństwa i mobilności. 
Od pięciu lat rozwijamy własne rozwiązanie, 
zbudowane na podstawie obserwacji real-
nych potrzeb rynkowych oraz najlepszych 
światowych praktyk. Od tego czasu rozwi-
nęliśmy strategiczne partnerstwo z Sam-
sungiem i Huawei, uczestniczymy także 
w programie deweloperskim Apple’a. 
W ostatnich tygodniach podpisaliśmy 
umowę z Google’em na świadczenie usług 
Zero-Touch oraz rozpoczęliśmy prace inte-
gracyjne związane z usługą Microsoft Azure.

Łukasz Czernik
CEO, Proget Software
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Jaki program do zarządzania IT?

W  Polsce aż 40 proc. firm nie 
korzysta z systemów do cen-
tralnego monitorowania i za- 

rządzania siecią – wynika z badania Axence 
przeprowadzonego wśród szefów i spe-
cjalistów IT. W gruncie rzeczy to dobra 
informacja dla producentów a także in-
tegratorów, którzy mają duże pole do po-
pisu. Ale nienasycony rynek to nie jedyny 
powód do umiarkowanego optymizmu. 
Zmiany w świecie nowych technologii 
sprawiają, że środowisko IT staje się co-
raz bardziej złożone i wymaga nadzoru. 
Bez użycia specjalistycznych rozwiązań 
jest to raczej niemożliwe. Niemniej do-
bór odpowiedniego narzędzia nie należy 
do łatwych zadań, ze względu na mno-
gość dostępnych produktów, a  także 
zróżnicowane potrzeby klientów.

– Obserwujemy dwa równoległe trendy 
na rynku IT. Z jednej strony powstaje coraz 
więcej aplikacji działających na zasadach 
mikroserwisów, które skupiają się na ob-
słudze wyspecjalizowanych obszarów, np. 
monitoringu sieci. Z drugiej zauważamy 
zainteresowanie rozwiązaniami all-in-one, 
takimi jak Axence nVision. Ich wdrożenie 
jest krótsze, a koszty zakupu i utrzymania 
niższe niż w przypadku wyspecjalizowa-
nych aplikacji, przeznaczonych do realiza-
cji pojedynczych zadań – podkreśla Marcin 
Matuszewski, starszy inżynier pomocy 
technicznej w Axence. 

Do zwolenników zintegrowanych sys-
temów należą m.in. administratorzy IT, 
którzy wolą mieć dostęp do wszystkich 
potrzebnych funkcji z jednej konsoli, za-
miast posługiwać się kilkoma różnymi na-
rzędziami. Z drugiej strony o systemach 
wielofunkcyjnych często mówi się, że 
choć realizują wiele zadań, nie potrafią 
robić tego tak dobrze, jak wąsko wyspe-

Na rynku oprogramowania do zarządzania środowiskiem IT istnieje 
szeroka gama produktów – od niewielkich, wyspecjalizowanych aplikacji  

po uniwersalne narzędzia all-in-one, które realizują wiele funkcji w ramach jednolitego 
pakietu oprogramowania. Eksperci z Axence podpowiadają, jakimi kryteriami 

kierować się przy wyborze odpowiedniego rozwiązania. 

cjalizowane oprogramowanie. Z tą opinią 
nie zgadza się Marcin Matuszewski.

– Zintegrowane narzędzie zapewnia 
łatwe zarządzanie informacjami pocho-
dzącymi z różnych obszarów, dotyczących 
sprzętu, oprogramowania lub działa-
nia pracowników. Co istotne, taki system 
wspiera też utrzymanie standardów bez-
pieczeństwa. To podnosi komfort pracy 
osób odpowiedzialnych za zarządzanie  
zasobami IT – mówi ekspert Axence. 

I dodaje: – Wyróżnikiem naszego opro-
gramowania mają być nie tylko funkcje,  
ale też wygoda użytkowania w codzien-
nej pracy. Drugim naszym celem jest do-
starczenie produktu wysokiej jakości. Nasi 
klienci podzielają te opinie i cenią w Axence 
nVision jakość i przyjazny UX.

INTEGRACJA DLA MAŁYCH  
I DUŻYCH 
Na ogół wielozadaniowe oprogramowa-
nie do nadzoru nad zasobami IT umożli-
wia monitorowanie sieci, koordynowanie 
pracy stacji roboczych i użytkowników, 
obsługę zgłoszeń serwisowych czy ochro-
nę danych wrażliwych. Axence nVision 
oprócz wymienionych funkcji realizu-
je też kilka dodatkowych zadań. System 

składa się z pięciu modułów, niezbędnych 
do kompleksowego administrowania in-
frastrukturą sieciową, w tym bezpłatne-
go modułu Network. Pozostałe cztery 
komponenty są wyceniane na podstawie 
liczby monitorowanych stacji roboczych. 
Moduł Inventory służy do zarządzania 
licencjami, prowadzenia ewidencji środ-
ków trwałych oraz automatycznej in-
wentaryzacji komputerów. Z kolei Users 
odpowiada za monitorowanie aktywności 
użytkowników oraz blokowanie stron in-
ternetowych i aplikacji. 

– Tego typu działania nie muszą być na-
rzędziem odgórnej kontroli poczynań pra-
cowników. Uzyskane informacje często są 
wykorzystywane do budowania polityk do-
stępu do aplikacji oraz internetu. Poprawia-
ją wydajność pracy oraz bezpieczeństwo 
firmy – zaznacza Marcin Matuszewski.

Moduł DataGuard chroni przed wy-
ciekiem danych za pośrednictwem noś- 
ników wymiennych, takich jak pamięci 
przenośne lub łączące się z firmową sie-
cią smartfony). Natomiast HelpDesk, któ-
rego popularność ciągle rośnie, wykonuje 
czynności związane z obsługą zgłoszeń 
pracowników i  udziela im zdalnej po-
mocy. System tej marki trafia w potrzeby 
różnych grup użytkowników. Z oprogra-
mowania korzystają instytucje publiczne, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, a także 
korporacje. Na liście referencyjnej kra-
kowskiego producenta znajdują się m.in.: 
Wittchen, Ziko Apteki, ArcelorMittal oraz 
Bombardier. 

Dodatkowe informacje: 
ŁUKASZ SZEFLER, KIEROWNIK SPRZEDAŻY PARTNERSKIEJ, 

AXENCE, LUKASZ.SZEFLER@AXENCE.NET, 

WWW.AXENCE.NET
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Tworzymy komputer  
dla następnych pokoleń

„Użytkownicy będą łączyć się przez sieć z kwantowymi komputerami w centrach 
danych i w ten sposób korzystać z ich zasobów. Gabarytowo ten sprzęt na początku 
będzie duży, ale z czasem wyobrażam sobie hybrydowe konstrukcje umożliwiające 
zainstalowanie w komputerze osobistym kwantowego układu, przyspieszającego 

pewne procesy obliczeniowe” – MÓWI ARTUR EKERT, PROFESOR FIZYKI KWANTOWEJ 
NA WYDZIALE MATEMATYKI UNIWERSYTETU OKSFORDZKIEGO, A TAKŻE PROFESOR HONOROWY 

ORAZ DYREKTOR CENTRUM TECHNOLOGII KWANTOWYCH W SINGAPURZE.

CRN Jak wygląda historia osoby, która 
z absolwenta Uniwersytetu Jagielloń-
skiego staje się wykładowcą w Oksfor-
dzie i Singapurze?
ARTUR EKERT W Oksfordzie znalazłem 
się jeszcze jako doktorant, ale byłem tro-
chę zagubiony. Nie znalazłem nikogo, kto 
interesowałby się tym, co ja, czyli możli-
wością zwiększenia ilości przesyłanych 
informacji dzięki modyfikacji stanów 
kwantowych światła. Osoba, która naj-
bliżej była związana z tym tematem, pra-
cowała w Imperial College w Londynie, 
więc musiałem regularnie do niej jeździć, 
ale finalnie się poddałem. Doszedłem do 
wniosku, że nic z tego nie będzie.

Czyli początek nie należał do naj- 
łatwiejszych…
Rzeczywiście, trochę w akcie desperacji 
zdecydowałem się na współpracę z pew-
nym, na pozór, dziwakiem, który okazał 
się fantastycznym człowiekiem – nazywa 
się David Deutsch. Był na peryferiach na-
uki, pracował w domu, nocami, nie miał 
de facto posady na uniwersytecie, bo ni-
gdy nie chciał się do niczego zobowiązy-
wać. Dlaczego zgodził się, żebym był jego 
doktorantem – pierwszym i chyba ostat-
nim? Tego do dziś sam nie wiem. Ale bar-
dzo szybko przypadliśmy sobie do gustu. 
David mnie fascynował, interesował się 
wieloma rzeczami – trochę filozofią, ale 
przede wszystkim komputerami oraz 
związkiem między mocą obliczeniową 
a fizyką fundamentalną. Nie zajmował się 
nowymi technologiami, które umożliwiają 
szybsze obliczenia, ale skupiał się na tym, 

jak prawa fizyki dyktują, co w ogóle moż-
na obliczać i w jaki sposób się to oblicza.

Ale po co, skoro ten etap rozwoju kom-
puterów był już dawno zakończony?
Zgadza się, jednak David cały czas patrzył 
na komputer jako urządzenie fizyczne, 
w którym możliwe jest zaimplementowa-
nie pewnego modelu matematycznego, 
dającego prawa logiczne, na czym z kolei 
bazuje współczesna klasyczna informa-
tyka. Zwracał uwagę na dynamikę pracy 
takiego urządzenia i porównywał ją z dy-
namiką układu fizycznego, np. ile czasu 
i energii trzeba na przeprowadzenie proce-
su obliczeniowego. Starał się wyciągać nie-
typowe wnioski, co doprowadziło do tego, 
że stworzył projekt komputera kwantowe-
go. To mnie zafascynowało i  rozpoczę-
liśmy współpracę. To był ciekawy czas. 
Pamiętam, jak jeździłem do Davida do do-
mu późnym popołudniem, gdy przygoto-
wywał sobie właśnie śniadanie, bo wstawał 
o tej porze… Wracałem z kolei około czwar-
tej nad ranem. Dzięki temu zainteresowa-
łem  się dziedziną związaną z kwantowym 
przesyłaniem informacji i  przetwarza-
niem danych.

Jakimi projektami zajmuje się Pan 
obecnie?
Wyspecjalizowałem się w tematach zwią-
zanych z wykorzystaniem zjawisk kwanto-
wych w kryptologii, w przypadku których 
fundamentalną rolę odgrywają kwestie 
losowości i przypadkowości. Zobrazuję to 
zagadnienie na konkretnym przykładzie. 
Wyobraźmy sobie, że kupiliśmy od kogoś, 

komu zupełnie nie ufamy, binarny genera-
tor liczb losowych, zapewniający sekwen-
cję zer i jedynek. Taki generator powinien 
mieć kilka właściwości. Oczekujemy roz-
kładu statystycznego, co do którego jest 
gwarancja, że jest on rzeczywiście losowy 
– tak jak rzucanie monetą. Wartość każde-
go wygenerowanego bitu powinna być nie-
zależna od wcześniejszego i powinno być 
zachowane prawdopodobieństwo wystą-
pienia zera lub jedynki wynoszące dokład-
nie 50 proc. Bardzo ważna jest tu kwestia 
nieprzewidywalności. Żadna osoba pa-
trząca na wyniki pracy takiego generatora 
nie powinna być w stanie przewidzieć, ja-
ki będzie następny bit z prawdopodobień-
stwem większym niż 50 proc. Pojawia się 
pytanie: co, jeśli ktoś, od kogo kupiliśmy ten 
generator, wprowadził do niego olbrzymią 
bazę teoretycznie przypadkowo wygene-
rowanych zer i jedynek? Taki generator 
przejdzie wszystkie testy pod kątem tego, 
czy rzeczywiście są to liczby losowe, ale 
osoba projektująca to urządzenie zawsze 
będzie wiedziała, jaki jest następny bit.

Profesjonalnie wykorzystywanym ge-
neratorom są jednak wystawiane cer-
tyfikaty zaświadczające o poprawnej 
pracy…
Tak, ale to jest tylko półśrodek. Teore-
tycznie można założyć, że certyfikat zo-
stał „kupiony”, że urząd certyfikujący 
coś przeoczył, że zostało sprzedane in-
ne urządzenie niż to, które certyfikowano 
itd. Użytkownik powinien mieć możliwość 
samodzielnej weryfikacji, w trakcie której 
otrzyma gwarancję, że generator zapewnia 
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rzeczywiście losowe wyniki, nieprzewidy-
walne dla nikogo, nawet dla tych, którzy za-
projektowali urządzenie. To jest możliwe 
do zrobienia, ale do tego potrzeba kwan-
towego generatora. Poza tym istnieje jesz-
cze drugi niekorzystny z punktu widzenia 
użytkownika scenariusz: generator działa 
poprawnie, ale w trakcie jego implementa-
cji w systemie, w którym funkcjonuje, po-
pełniono jakieś błędy. Dlatego potrzebna 
jest możliwość testowania bez zaglądania 
do urządzenia, ale na podstawie obserwa-
cji statystyki wygenerowanych liczb. To 
jest zadanie typowo kwantowe, nie do wy-
konania przy pomocy żadnego klasyczne-
go urządzenia.

Na jakim etapie znajduje się projekt 
stworzenia takiego generatora?
To zależy, jakie kryteria oceny przyjąć. 
W  przypadku technologii kwantowych 
stopień skomplikowania urządzeń jest bar-
dzo zróżnicowany, w zależności od tego, 
co chcemy zbudować. Jeśli ma to być pro-
sty system służący do przesyłania klucza 
kryptograficznego, to takie już istnieją i są 
produkowane. Ale jeśli chcemy zbudować 
komputer kwantowy – do tego jeszcze dale-
ka droga i na pewno dostępne dziś technolo-
gie nie umożliwiają zbudowania takowego. 
Generator, który opisałem, teoretycznie jest 
dziś możliwy do stworzenia, ale do pracy 
wymaga stabilnego źródła tzw. splątanych 
fotonów. Są to fotony generowane w spe-
cjalny sposób w parach, ale do pracy z nimi 
potrzebne są również bardzo dobrej jako-
ści fotodetektory. Pracujemy obecnie nad 
prototypami, ale szacuję, że pojawienie 
się komercyjnie dostępnego urządzenia to 
kwestia najbliższych pięciu lat.

W tego typu rozwiązaniach, gdy już 
powstaną, większą rolę będzie odgry-
wał sprzęt czy oprogramowanie?
Oczywiście docelowo będziemy mówić 
o oprogramowaniu, ale na razie wciąż je-
steśmy na etapie, gdy większą rolę odgrywa 
sprzęt. W pewnym sensie wracamy do pod-
staw informatyki. Pierwsze komputery to 
były duże maszyny – wyglądały jak labora-
torium, w którym znajdowała się cała ścia-
na sprzętu błyskającego diodami, mnóstwo 
przełączników i kabli. Często na wykła-
dach pokazuję fotografie tych komputerów 
i współczesne zdjęcia z laboratorium badań 

nad przetwarzaniem kwantowym, które… 
wyglądają bardzo podobnie. A wracamy do 
podstaw, bo jednak u podstaw przetwarza-
nia informacji leży fizyka. Musimy cofnąć 
się i przerobić to wszystko, ale stosując po-
dejście kwantowe. I – żeby było jasne – nie 
ma niczego złego w klasycznych kompute-
rach, one nadal będą rozwijane. Ale ilekroć 
odkrywamy jakiś nowy proces fizyczny, to 
może on posłużyć jako baza dla bramki lo-
gicznej, umożliwiającej wykonywanie no-
wego rodzaju obliczeń komputerowych.

Czy to oznacza, że zamiast informaty-
ków znów będziemy mieli inżynierów 
i matematyków?
W przypadku komputerów kwantowych 
przez pewien czas na pewno tak. Można 
mieć matematyczną teorię przedstawia-
jącą złożone procesy obliczeniowe, ale to 
fizyka dyktuje, jakich zasobów używamy 
do ich przeprowadzenia. I tylko dzięki no-
wym odkryciom fizycznym wszystko mo-
że zacząć wyglądać inaczej. Obserwując 
obecnie dostępne w komputerach mo-
dele matematyczne, można wywniosko-

wać, że coś jest niemożliwe, tymczasem 
dzięki procesom kwantowym to nagle sta-
je się możliwe. Trzeba jedynie odwrócić 
sposób myślenia. Dziś do wielu użytkow-
ników komputerów nie dociera, że stoso-
wana w nich matematyka to tak naprawdę 
wyabstrahowana fizyka, zastosowana do 
procesów obliczeniowych. Tylko dzięki 
temu dzisiejsi informatycy nie muszą ro-
zumieć, jakie fizyczne zjawiska zachodzą 
w ich komputerach.

Czyli historia informatyki właśnie za-
tacza koło…
Niestety, w przypadku rozwiązań kwanto-
wych musimy zrozumieć, jakie procesy fi-
zyczne w nich zachodzą, zaprojektować od 
nowa język maszynowy, a dopiero później 
zająć się tworzeniem kolejnych warstw 
ułatwiających obsługę. Prawdopodobnie 
za jakiś czas będziemy w stanie wyabstra-
hować matematycznie to, co jest ważne, 
i następne pokolenie osób, które będzie 
programować komputery kwantowe, nie 
będzie musiało koniecznie uczyć się pod-
staw ich technicznego funkcjonowania, bo 
nowe języki programowania będą same 
z siebie wykorzystywać strukturę kwan-
tową. Będą tam instrukcje, które obecnie 
nie mają sensu dla komputerów klasycz-
nych, np. weź superpozycję 0 i 1 lub splącz 
wybrane bity.

Wspomniał Pan, że dopiero za kilka lat 
możliwe będzie stworzenie pierwszych 
prostych urządzeń kwantowych, zaś 
pojawienie się pełnoprawnego kom-
putera kwantowego to pieśń przyszło-
ści. Jak ma się do tego zaprezentowanie 
przez IBM w ubiegłym roku pierwsze-
go komputera kwantowego?
W ostatnich latach dużo zaczęło się mówić 
na wyrost na temat komputerów kwanto-
wych. Media, a dzięki nim społeczeństwo, 
zaczęły się tym interesować i  wzrosły 
oczekiwania, ale nie wiedza, która oczy-
wiście nie jest prosta. Dlatego pojawia 
się wiele przekłamań i niedopowiedzeń. 
Wspomniany zaprezentowany kompu-
ter rzeczywiście ma architekturę kwanto-
wą, ale dysponuje tylko kilkudziesięcioma 
kubitami, czyli kwantowymi odpowied-
nikami znanych nam bitów. Co więcej, 
większość z nich jest bardzo zaszumiona, 
więc w efekcie można przeprowadzać 

Nawet w telefonach 
komórkowych są dziś 
efekty kwantowe, 
ale to nie czyni 
z nich komputera 
kwantowego.
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operacje obliczeniowe jedynie na ograni-
czonej liczbie kubitów, a to bardzo mało, bo 
pełnoprawny komputer kwantowy będzie 
potrzebował ich kilkaset.

Czyli mówienie o przełomie jest w tym 
przypadku na wyrost?
W tej dziedzinie chyba nie będzie wy-
raźnego przełomu, to raczej kolejny etap 
ewolucji, chociaż oczywiście bardzo waż-
ny, bo ujawniający problemy, z jakimi bę-
dziemy mieli do czynienia, oraz budzący 
świadomość społeczną. W  informatykę 
kwantową coraz więcej pieniędzy inwe-
stują prywatne firmy, szczególnie Google, 
IBM czy też chiński Baidu – to bardzo do-
brze, bo badania prowadzone wyłącznie 
na uniwersytetach w pewnym momencie 
będą niewystarczające. Finalnie ma to być 
komercyjne przedsięwzięcie, ale o stopniu 
skomplikowania na miarę programu Apollo. 
Tu będzie potrzebne multidyscyplinarne 
podejście i tylko firma, która poważnie zaj-
mie się tym projektem, osiągnie sukces. 

Kiedy to się wydarzy?
Nie wiem – może za 5, 10 albo nawet 50 lat. 
Wielu producentów urządzeń, w których 
wykorzystuje się efekty kwantowe, czasem 
w sposób absolutnie nieuczciwy mówi, że 
to już jest komputer kwantowy. Tymcza-
sem nawet w  telefonach komórkowych 
są dziś efekty kwantowe, ale to nie czyni 
z nich komputera kwantowego.

Czy moc obliczeniowa tych potencjal-
nych komputerów kwantowych będzie 
tak gigantyczna, że ich zastosowanie  
będzie miało sens tylko w potężnych 
centrach obliczeniowych i  kompute-
rach typu mainframe lub HPC? Czy też 
można założyć, że – oczywiście nie wia-
domo za ile lat – technologia kwantowa 
pojawi się w komputerach osobistych?
Jedno i drugie. Użytkownicy będą łączyć 
się przez sieć z kwantowymi kompute-
rami w centrach danych i w ten sposób 
korzystać z  ich zasobów. Gabarytowo 
ten sprzęt na początku będzie duży, ale 
z czasem wyobrażam sobie hybrydowe 
konstrukcje umożliwiające zainstalowa-
nie w komputerze osobistym kwantowego 
układu przyspieszającego pewne procesy 
obliczeniowe. Ale na to trzeba będzie na-
prawdę długo poczekać.

Tymczasem dziś mówi się głównie 
o tym, że dzięki komputerom kwanto-
wym możliwe stanie się szybsze łama-
nie haseł wygenerowanych za pomocą 
niepokonanych dziś algorytmów…
Ich moc obliczeniowa rzeczywiście będzie 
bardzo duża, ale wskazywanie łamania ha-
seł jako główny cel komputerów kwanto-
wych to nieporozumienie. Już obecnie 
w NSA prowadzone są prace nad modyfika-
cją algorytmów szyfrowania, aby uodpor-
nić je na podejmowane w ten sposób próby 
łamania. To jest ciekawy projekt – wciąż do 
końca nie wiadomo, jak to zrobić, ale uwa-
żam, że się uda. Natomiast z pewnością 
komputery kwantowe sprawdzą się pod 
wieloma innymi względami i zyskają wy-
raźną przewagę nad klasycznymi. 

Do czego zatem będą służyć kompute-
ry kwantowe? 
Wśród głównych obszarów ich zastoso-
wań wskazuje się sztuczną inteligencję 
– wyzwaniem jest tylko konwersja danych 
zbieranych w klasyczny sposób do mode-

lu kwantowego i  szybkie dostarczenie ich 
komputerowi. Interesują się nimi inżynie-
rowie materiałoznawstwa, bo dzięki du-
żej mocy obliczeniowej mogą prowadzić 
symulacje z niespotykaną do tej pory do-
kładnością. Korzyści odniosą także fir-
my farmaceutyczne – zamiast próbować 
w ciemno różnych związków chemicz-
nych i obserwować ich właściwości, dzięki 
inżynierii kwantowej mogą konstruować 
pewne molekuły na żądanie. Prawdopo-
dobnie komputery kwantowe będą dobre 
w czymś, co jest obecnie poza naszymi 
możliwościami poznawczymi, więc nie 
jesteśmy w  stanie tego nawet przewi-
dzieć. Gdyby 200 lat temu zapytać Karola  
Babbage’a, angielskiego projektanta me-
chanicznych maszyn liczących, nazywa-
nego też ojcem informatyki, do czego taka 
maszyna będzie służyć, odpowiedziałby, 
że chociażby do tworzenia bezbłędnych 
tablic matematycznych. Nie przeszłoby 
mu przez myśl, że tworzy podwaliny cze-
goś, co będzie służyć do…

… grania!
Albo edycji tekstów, tworzenia grafiki, ko-
munikacji przez globalną sieć itd. To było 
całkowicie poza zasięgiem wyobraźni tam-
tych pokoleń i nie ma co się temu dziwić. 
My dziś jesteśmy na tym samym etapie. 
Tworzymy coś, o czym wiemy, że zapewni 
olbrzymią moc obliczeniową. Ale to dopie-
ro następne pokolenie wymyśli, w jaki spo-
sób będzie można ją wykorzystywać. Mam 
nadzieję, że w dobrym celu. 

ROZMAWIAŁ 
KRZYSZTOF JAKUBIK

Tworzymy coś, o czym 
wiemy, że zapewni wielką 
moc obliczeniową. 
Ale to dopiero następne 
pokolenie wymyśli, w jaki 
sposób będzie można ją 
wykorzystywać.
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Zmiany wprowadzone w programie 
partnerskim mają na celu przede 
wszystkim wspieranie działań 

współpracujących z producentem firm 
IT, które aktywnie szukają nowych szans 
sprzedażowych oraz na bieżąco poma-
gają „obsłużyć” i utrzymać relacje z do-
tychczasowymi klientami. Dzięki nowym 
zasadom łatwiej jest też rozpocząć współ-
pracę nowym resellerom i integratorom 
oraz awansować z podstawowego pozio-
mu Authorized.

Struktura poziomów autoryzacji w no-
wym programie partnerskim nie uległa 
zmianie. Utrzymano podział na status:  
Silver, Gold i Platinum, przy których należy 
wykazać się sprzedażą o określonej warto-
ści w roku poprzednim, oraz Authorized, 
w  przypadku którego nie ma żadnych 
wymogów odnośnie do wartości roczne-
go obrotu generowanego przez partnera 
ani konieczności uzyskania certyfikatów 
przez sprzedawców oraz inżynierów. Sta-
tus ten automatycznie otrzymują wszyst-
kie firmy dołączające do programu i od 
razu zyskują możliwość korzystania z ra-
batów udzielanych przez producenta.

Złagodzono także kryteria dotyczą-
ce rocznego obrotu uzyskiwanego przez 
partnera, determinujące jego awans 
na wyższy poziom. Najbardziej wyraź-
na zmiana dotyczy poziomu srebrnego: 
obecnie wymóg kwalifikacyjny wyno-
si tylko 10 tys. euro (wcześniej – 25 tys. 
euro). Z 75 na 60 tys. euro obniżono też 
próg awansu na poziom złoty. Zaostrzono 
natomiast kryteria dla partnerów, którzy 
chcą poszczycić się platynowym statu-
sem – ze 150 tys. na 200 tys. euro rocz-
nego obrotu.

Sprzedaż rozwiązań ochronnych może przynieść VAD-om i integratorom niemałe zyski, 
ale wiąże się też z wieloma wyzwaniami. Sophos uważnie przeanalizował trudności,  

z którymi w tym zakresie borykali się jego partnerzy, a następnie zmodyfikował 
program partnerski, aby zwiększyć skuteczność ich działań.

KORZYSTNA REJESTRACJA
Kolejna duża zmiana w programie part-
nerskim Sophos dotyczy wysokości reko-
mendowanych przydzielanych rabatów. 
Wszystkie oferowane przez producen-
ta rozwiązania podzielono na cztery ka-
tegorie, w  zależności od ich wartości 
i skalowalności. Do kategorii nr 1 zaklasy-
fikowano produkty dla małych i średnich 
firm, do trzech kolejnych zaś – rozwiąza-
nia dla rynku mid-market.

Wprowadzony podział ma znaczenie 
w zmodyfikowanej metodologii wylicza-
nia należnych partnerom rabatów. Zre-
zygnowano z podziału na różne wartości 
rabatów dla sprzętu i oprogramowania, 
a ich wysokość uzależniono od przyna-
leżności oferowanych rozwiązań do danej 
kategorii. Znacznie zwiększono też wy-
sokość bonusu za rejestrację projektów 
zawierających produkty zaliczone do ka-
tegorii oznaczonych numerem 2–4 (mid- 
-market), a ponadto uzależniono jego wiel-
kość od statusu autoryzacyjnego partnera. 
Rejestracji mogą podlegać wszystkie pro-
jekty o wartości powyżej 1,5 tys. euro.

Sophos gwarantuje także dodatko-
we korzyści partnerom wyróżniającym 
się zaangażowaniem w  pozyskiwanie 
nowych klientów, rejestrującym nowe 
projekty i doprowadzającym w założo-
nym czasie do sfinalizowania transakcji. 
Na wniosek takiego partnera możliwe 
jest uzyskanie dodatkowego rabatu oraz 
wsparcia na specjalnych warunkach.

Nowy program partnerski obowiązuje 
od początku lipca 2019 r. Wówczas zostały 
przyznane statusy według zmodyfikowa-
nych zasad, a także ustalono sześciomie-
sięczny okres karencji na spełnienie 

wymogów w zakresie certyfikacji i wyni-
ków sprzedaży. Ewentualne obniżenie po-
ziomu dla firm, które nie spełnią wymagań, 
nastąpi w styczniu 2020 r.

Autoryzowanymi dystrybutorami Sophos 
 w Polsce są firmy: AB, Konsorcjum FEN 
i S4E.

Sophos:
odświeżony program partnerski

Więcej informacji dotyczą-

cych zmodyfikowanego 

programu partnerskiego 

oraz formularz rejestracyjny 

znajduje się na internetowej 

stronie producenta.

Sophos postrzega 
siebie jako dostawcę 
innowacyjnych, ale 
prostych w obsłudze 

narzędzi do cyberochrony. Są przezna-
czone dla firm, dla których bezpieczeń-
stwo wykorzystywanych rozwiązań IT 
jest istotnym elementem działalności 
gospodarczej. Ich projektanci przyjęli 
założenie, że są tworzone dla klientów 
zatrudniających do 5 tys. pracowników, 
a to oznacza, że do grupy tej kwalifikuje 
się 99 proc. polskich przedsiębiorstw. 
Sprzedaż produktów Sophos odbywa 
się wyłącznie przez kanał partnerski. 
Rozpoczęliśmy też aktywne promowa-
nie modelu Managed Service Provider, 
w którym partnerzy Sophos mogą 
oferować nasze rozwiązania jako usługę 
zarządzaną.

Maciej Kotowicz
Channel Account Executive, Sophos
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Podstawowym celem wprowadzenia ePrivacy ma być zagwarantowanie 
użytkownikom urządzeń elektronicznych poziomu ochrony prywatności 

podobnego jak w przypadku tradycyjnych form komunikacji, np. korespondencji 
pocztowej. Projekt unijnego rozporządzenia obejmuje osoby indywidualne i podmioty 

prawne. Wciąż jednak nie wiadomo, jak ostatecznie nowe prawo będzie wyglądać.
ANDRZEJ GONTARZ
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ePrivacy: kolejny 
krok po RODO

Zgodnie z  pierwotnymi planami 
rozporządzenie ePrivacy powin-
no wejść w życie razem z GDPR. 

Miało być wobec tego rozporządzenia 
komplementarne, uszczegóławiać je i uzu-
pełniać w zakresie bezpieczeństwa danych 
pochodzących z łączności elektronicznej. 
Na razie prace nad „Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie poszanowania życia prywatnego oraz 
ochrony danych osobowych w  łączno-
ści elektronicznej i uchylające dyrektywę 
2002/58/WE” wciąż trwają (aktualnie zaj-
muje się nim Rada Unii Europejskiej). 

Z powodu uwag zgłaszanych zarów-
no przez same państwa członkowskie, 
jak i  unijne organy odpowiedzialne za 

ochronę danych osobowych oraz kryty-
ki ze strony środowisk biznesowych – nie 
udało się do tej pory wypracować zado-
walającej wszystkich treści. W związku 
z tym nawet same środowiska społeczne, 
które zajmują się ochroną prywatności, 
jak polska fundacja Panoptykon, zaape-
lowały, by ze względu na wagę planowa-
nych rozstrzygnięć nie przyspieszać prac 
i uzgodnić ostateczne brzmienie poszcze-
gólnych zapisów na spokojnie, uwzględ-
niając wszelkie uwagi i wątpliwości. 

Celem rozporządzenia ePrivacy ma być 
dostosowanie przepisów dotyczących 
ochrony danych pochodzących z komu-
nikacji elektronicznej do realiów wyni-
kających z rozwoju nowych technologii 

i idących w ślad za nimi uwarunkowań 
rynkowych. Dotychczas obowiązująca 
w tej materii dyrektywa z 2002 r. nie jest 
już wystarczająca, tym bardziej że doty-
czy jedynie tradycyjnych operatorów te-
lekomunikacyjnych. 

Projektodawcom nowego prawa chodzi 
o zwiększenie powszechnego zaufania do 
usług cyfrowych i zapewnienie użytkow-
nikom urządzeń końcowych – takich jak 
komputer, tablet, telefon, smartfon – lep-
szej ochrony przed nadmierną ingeren-
cją w  ich prywatność. Rozwiązaniem 
pożądanym jest zagwarantowanie takie-
go samego poziomu ochrony jak w przy-
padku tradycyjnych form komunikacji, 
na przykład korespondencji pocztowej. 
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rów danych i przedsiębiorców korzystają-
cych z elektronicznych środków przekazu 
w marketingu bezpośrednim. 

Podstawową zasadą ma być konie- 
czność uzyskania uprzedniej zgody użyt-
kownika na otrzymywanie niezamawia-
nych materiałów marketingowych, bez 
względu na kanał komunikacyjny, jakim 
są dostarczane. Rozporządzenie wpro-
wadzi zakaz wysyłania niechcianych 
wiadomości elektronicznych jakąkol-
wiek drogą: e-mailem, SMS-em czy tele-
fonicznie, jeżeli użytkownik nie wyraził 
na to zgody.

Ograniczenia nie będą dotyczyły mar-
ketingu własnych produktów. Ma po-
zostać wyjątek dotyczący tzw. miękkiej 
zgody w zakresie wykorzystywania da-
nych kontaktowych dotyczących poczty 
elektronicznej. Firma, z którą mamy już 
podpisaną umowę lub od której już na-
byliśmy produkt czy usługę (na przykład 
operator telekomunikacyjny, u którego 
mamy wykupiony abonament), będzie 
mogła nam przysyłać oferty innych, po-
dobnych produktów bądź usług.

W pozostałych przypadkach firmy te-
lekomunikacyjne i agencje marketingo-
we będą zobowiązane do uzyskania zgody 
klienta przed wysłaniem mu komunikatu 
marketingowego. Odbiorca musi mieć też 
możliwość łatwego i bezpłatnego cofnię-

cia w każdej chwili swojej zgody. Na do-
datek komunikacja marketingowa będzie 
się mogła odbywać tylko na specjalnych, 
powszechnie obowiązujących zasadach.  
Na przykład w obszarze telemarketingu 
trzeba będzie korzystać z umożliwiających 
identyfikację przychodzącego połączenia 
oznaczeń. Proponuje się używanie odpo-
wiedniego prefiksu lub kodu, aby odbiorca 
mógł się zorientować, że dzwoniący chce 
mu przedstawić ofertę handlową. Innym 
proponowanym rozwiązaniem jest prowa-
dzenie przez państwa unijne specjalnych 
rejestrów, do których każdy mógłby zgłosić 
swój numer telefonu jako nieprzyjmujący 
połączeń marketingowych.

PLIKI POD SPECJALNYM 
NADZOREM
Z założenia wszystkie dane generowa-
ne w związku z łącznością elektroniczną 
mają być traktowane jako poufne. Na ich 
przetwarzanie w celach marketingowych 
ma być udzielona wyraźna zgoda użyt-
kownika, wyrażona w sposób dobrowolny, 
w pełni świadomie i jednoznacznie. Bę-
dzie się to wiązało m.in. ze zwiększeniem 
wymogów w zakresie uzyskiwania zgód 
na wykorzystanie plików cookie, jak rów-
nież innych metod zbierania informacji 
o użytkownikach (ETagi, localstorage, 

Nowością w stosunku do RODO jest to, 
że ochrona będzie dotyczyła nie tylko da-
nych osób prywatnych, lecz także osób 
prawnych (na przykład spółek).

Nowe przepisy będą służyły zapew-
nieniu większej poufności informacji,  
do których w związku z prowadzoną dzia-
łalnością mają dostęp dostawcy usług  
telekomunikacyjnych i  internetowych,  
np. telefonii internetowej, komunikato-
rów internetowych, poczty elektronicznej, 
czy wykonawcy działań marketingowych 
i reklamowych prowadzonych za pomo-
cą mediów elektronicznych. Co ważne, 
ochronie mają podlegać również meta-
dane związane z aktywnością użytkow-
ników sieci, np. dotyczące lokalizacji, 
wybieranych numerów telefonów, od-
wiedzanych stron internetowych, pory 
i czasu trwania realizowanych połączeń. 
Regulacja obejmie też dostęp do danych 
wymienianych automatycznie w komuni-
kacji typu maszyna – maszyna. 

MARKETING ŁATWY  
DO ROZPOZNANIA
Wprowadzenie nowych przepisów w zna-
czący sposób wpłynie na funkcjonowanie 
branży internetowej. Będą one dotyczyły 
zarówno tych, którzy zbierają i wykorzy-
stują informacje pozyskiwane z urządzeń 
końcowych w celach marketingowych, jak 
i tych, którzy zajmują się marketingiem 
przy użyciu środków elektronicznych 
(maila, telefonu itp.). Będą mu podlegać 
dostawcy internetu, usług telekomunika-
cyjnych i oprogramowania umożliwiają-
cego łączność elektroniczną, np. aplikacji 
mobilnych wykorzystywanych w handlu 
internetowym. 

Z nowymi obowiązkami dotyczącymi 
podwyższonych rygorów ochrony prywat-
ności będą musieli zmierzyć się właściciele 
serwisów internetowych, wyszukiwarek, 
serwisów informacyjnych czy sklepów 
internetowych, które zbierają informa-
cje związane z  funkcjonowaniem urzą-
dzeń elektronicznych użytkowników bądź 
przechowywane na takich urządzeniach 
(na przykład pliki cookie), z  zamiarem 
wykorzystania ich do profilowania i wy-
świetlania personalizowanych treści czy 
reklam lub przekazania innym podmiotom 
do takiego celu. Będą obowiązywać broke-

Przedsiębiorcy mają zastrzeżenia
Projekt rozporządzenia ePrivacy budzi szereg obaw i zastrzeżeń wśród przedsiębiorców, 

zarówno z Polski, jak i innych krajów europejskich. W czerwcu ubiegłego roku koalicja du-

żych organizacji biznesowych w naszym kraju – Związku Pracodawców Branży Interneto-

wej IAB Polska, Krajowej Izby Gospodarczej, Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Startup Poland oraz ZIPSEE „Cyfrowa Polska” 

– przekazała swoje uwagi na ręce ministra cyfryzacji. 

„Niezmiennie uważamy, że ww. projekt jest kolejną, po rozporządzeniu RODO, regulacją, 

która w sposób znaczący zmienia zasady przetwarzania danych zarówno osobowych, jak 

i metadanych, wpływając tym samym na tempo i dynamikę rozwoju innowacyjnego ryn-

ku usług online i szeroko pojętych usług cyfrowych. Obawiamy się wprowadzenia w życie 

nowej regulacji, która nie zapewnia odpowiedniej elastyczności w zakresie przetwarzania 

metadanych, nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców, a ponadto mo-

że zniweczyć koszty poniesione już w związku z zapewnieniem zgodności z RODO, gdyż 

w wielu miejscach jest z RODO niespójna, szczególnie odnośnie do zakresu dozwolonych 

podstaw przetwarzania danych osobowych” – czytamy w stanowisku środowisk bizneso-

wych. Ich zdaniem projekt jest niedopracowany, a jego przyjęcie w procedowanym kształ-

cie może się przyczynić do obniżenia poziomu konkurencyjności firm w Polsce i Europie 

oraz ograniczenia dostępu do wielu usług i treści.
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fingerprinting, pixele, web beacony, spy-
ware). Jednoznacznej zgody użytkownika 
będzie wymagało też uzyskanie dostępu 
do wszelkich informacji znajdujących się 
na urządzeniu końcowym, na przykład do 
zdjęć czy kontaktów w telefonie. 

Znaczna część projektu rozporządze-
nia poświęcona jest plikom cookie. Nie 
wiadomo jednak, jakie zasady korzysta-
nia z  nich zostaną przyjęte ostatecznie 
w  proponowanych przepisach. Rozwa-
żana jest przede wszystkim możliwość 
określenia przez użytkownika generalnie 
akceptowanego poziomu i zakresu wyko-
rzystania tzw. ciasteczek do zbierania in-
formacji o jego aktywności poprzez wybór 
odpowiednich ustawień w przeglądarkach 
internetowych. Ich dostawcy musieliby za-
pewnić każdemu taką właśnie możliwość.

W efekcie nie byłoby potrzeby udziela-
nia zgody na zainstalowanie plików cookie 
dla każdej strony internetowej czy każde-
go serwisu z osobna. Zniknęłyby wyskaku-
jące okienka, a wybrane ustawienia byłyby 
obowiązujące dla określonych generalnie 
przez użytkownika rodzajów dostawców 
treści czy usług, możliwa byłaby też ak-
ceptacja lub odrzucenie wszystkich pli-
ków w całości. Obowiązkiem dostawców 
przeglądarek byłoby zapewnienie pier-
wotnych ustawień zgodnych ze znaną 
z RODO zasadą privacy by default. Użyt-
kownicy powinni mieć do wyboru całą 
gamę ustawień, począwszy od „nigdy nie 
akceptuj plików cookie” po „zawsze ak-
ceptuj pliki cookie”. Według innej propo-
zycji tego rodzaju ustawienia mogłyby być 
dokonywane poprzez używane aplikacje.

Pod adresem proponowanego rozwią-
zania pojawiają się też zarzuty, że nie 
spełnia ono wszystkich wymogów wyni-
kających z RODO. Unijne rozporządze-
nie o ochronie danych osobowych mówi 
bowiem, że zgoda na przetwarzanie da-
nych musi być każdorazowo dobrowol-
na, świadoma, jednoznaczna i możliwa 
do wycofania. Nie może być domniema-
na na podstawie innych, dotychczaso-
wych aktywności użytkownika. Poza tym 
przed jej udzieleniem każdy powinien 
być poinformowany o celu przetwarza-
nia dotyczących go danych. Takie warun-
ki spełniają zdaniem zwolenników tego 
rozwiązania tzw. checkboxy z żądaniem 
potwierdzenia zgody – i obowiązek ich 
stosowania powinien być w nowych prze-
pisach uwzględniony.

Jednomyślność panuje co do jednego: 
nie będzie potrzebna zgoda na instala-
cję ciasteczek, które nie wkraczają w sfe-
rę prywatności użytkownika. Mowa tu 
o  plikach, które umożliwiają sprawne 
funkcjonowanie strony internetowej (np. 
zapamiętywanie języka obsługi lub za-
wartości koszyka zakupów) czy też słu-
żą do analiz statystycznych (np. liczenia 
użytkowników danej strony interneto-
wej). Zainstalowanie plików ingerujących 
w jakikolwiek sposób w prywatność użyt-
kownika – np. umożliwiających wyświe-
tlanie mu zindywidualizowanych reklam 
– wymagać już natomiast powinno uzy-
skania stosownej zgody. Co prawda, poja-
wił się też pomysł, aby z tego obowiązku 
zwolnione były strony utrzymujące się tyl-
ko z reklam, ale spotkał się on z mocnym 
sprzeciwem organizacji społecznych zaj-
mujących się ochroną prywatności. Ich 
zdaniem otwierałoby to furtkę do stałej 
inwigilacji obywateli.

WSZYSCY NA TYCH SAMYCH 
ZASADACH 
W myśl założeń leżących u podstaw pro-
jektu ePrivacy zarówno tradycyjni ope-
ratorzy usług telekomunikacyjnych, 
jak i dostawcy usług typu VoIP, poczty 
elektronicznej czy komunikatorów in-
ternetowych mają podlegać tym samym 
przepisom. Wszyscy oni mają zagwaran-
tować użytkownikom pełną prywatność, 
nie tylko poprzez ochronę treści przesyła-

nych wiadomości, lecz także poprzez ano-
nimizację dotyczących ich działań w sieci 
metadanych. 

Posługiwanie się w  jakikolwiek spo-
sób danymi i metadanymi pochodzącymi 
z łączności elektronicznej – na przykład 
ich monitorowanie, przechwytywanie, 
przechowywanie, monitorowanie, nad-
zorowanie lub przetwarzanie – bez zgody 
użytkownika końcowego ma być jedno-
znacznie zakazane. Dozwolone prawem 
ich użycie będzie dotyczyło tylko sytu-
acji związanych z koniecznością realiza-
cji łączności elektronicznej oraz potrzeby 
utrzymania lub przywrócenia bezpieczeń-
stwa sieci.

Dopóki nie zostaną zakończone prace 
nad ostateczną wersją rozporządzenia 
ePrivacy i nie wejdzie ono w życie, pry-
watność użytkowników urządzeń elek-
tronicznych będzie chroniona zgodnie 
z dotychczasowymi zasadami. W pierw-
szym rzędzie mają tu zastosowanie prze-
pisy RODO. Z kolei kwestie instalowania 
plików cookie reguluje obecnie na polskim 
gruncie Prawo telekomunikacyjne. Nato-
miast zasady przesyłania informacji han-
dlowych drogą elektroniczną określa u nas 
Ustawa o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną. ePrivacy wprowadzi jednolite, 
zintegrowane podejście do wszystkich te-
go typu zagadnień w obszarze komunika-
cji elektronicznej. Przyjdzie na to jednak 
z pewnością jeszcze trochę poczekać.

W Unii i poza nią
Przygotowywane rozporządzenie bę-

dzie obejmować dostawców usług 

łączności elektronicznej mających 

swoją siedzibę zarówno na terenie Unii 

Europejskiej, jak i poza nią, o ile będą 

świadczyć usługi obywatelom które- 

goś z krajów członkowskich UE. 

Dla tych ostatnich rozważane jest 

wprowadzenie obowiązku ustanowie-

nia swojego przedstawiciela w Unii, że-

by w ten sposób ułatwić obywatelom 

ewentualne dochodzenie roszczeń.

Znowu surowe kary
Za nieprzestrzeganie przepisów ePrivacy 

przewidziane są, podobnie jak w przy-

padku RODO, dotkliwe sankcje. Kara 

administracyjna może wynosić nawet 

do 20 mln euro lub w przypadku firm 

do 4 proc. ich całkowitego, światowego 

przychodu z poprzedniego roku obra-

chunkowego. Za egzekwowanie przepi-

sów mają odpowiadać krajowe urzędy 

ochrony danych osobowych. W przypad-

ku Polski jest to Urząd Ochrony Danych 

Osobowych. Projekt rozporządzenia za-

kłada również możliwość uzyskania re-

kompensaty z tytułu poniesionej szkody 

majątkowej lub niemajątkowej w wyniku 

naruszeń przepisów o e-prywatności.
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Światowe media z lubością nagłaśnia-
ją incydenty z  udziałem hakerów 
wykradających miliony rekordów. 

W ostatnich dniach lipca za oceanem wy-
buchła wrzawa wokół ataku na bank Ca-
pital One, z  którego wyparowały dane 
106 mln klientów. Jednak historia zna bar-
dziej spektakularne przypadki. Przykłado-
wo do tej pory nikomu nie udało się nawet 
zbliżyć do wyniku Yahoo. Z baz danych 
tej firmy wykradziono informacje o 3 mld 
użytkowników (!). W rozmaitych rankin-
gach prezentujących największe wycieki 
danych znajdują się topowe marki, takie 
jak: Facebook, Sony Pictures, eBay czy 
Uber. To pokazuje, że nikt nie może czuć 
się pewnie. Nawet bogate koncerny, któ-
rych nie można podejrzewać o brak fun-
duszy na systemy cyberbezpieczeństwa, 
padają ofiarą ataków. Analitycy IBM-u 
wyliczyli, że wyciek danych może przy-
nieść poszkodowanej firmie nawet milio-
nowe straty. We wspomnianym wcześniej 
przypadku Capital One wartość akcji ban-
ku w ciągu jednego dnia stopniała o 7 proc.

Zdarzenia związane z niekontrolowa-
nym wypływem informacji nie omijają 
także naszego kraju. W ubiegłym roku 
w Polsce odnotowano 4359 takich przy-
padków, co oznacza, że na każdy dzień ro-
boczy przypadało 18 incydentów. Serwis 
internetowy Niebezpiecznik.pl zwraca 
uwagę na inną ważną kwestię, a mianowi-
cie niezgłaszanie wycieku danych przez 
administratorów do właściwych insty-
tucji. Według Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w minionych 12 miesiącach 
administratorzy aż 813 razy nie dopełnili 
obowiązku złożenia zawiadomienia o wy-
stąpieniu incydentu związanego z naru-
szeniem informacji wrażliwych. 

Przyczyny wycieków danych bywają bar-
dzo różne. Często są to pomyłki ludzkie, np. 

Wycieki danych stają się w Polsce prawdziwą plagą.  
W ubiegłym roku wykryto prawie 4,5 tys. takich incydentów.

pracownik kieruje e-mail do niewłaściwych 
odbiorców lub gubi firmowy pendrive. 
Znamienny jest przypadek bibliotekarki 
z Katowic, która wysłała do przypadkowej 
osoby informację o 3 tys. dłużników. Li-
sta zawierała dane osób o zróżnicowanym  
zadłużeniu wobec biblioteki, a rekordziści 
winni byli ponad 10 tys. zł.

Rzecz jasna nie tylko gapiostwo prowa-
dzi do niekontrolowanego wypływu in-
formacji. Według badań IBM nieco ponad 
50 proc. tego typu zdarzeń wynika z dzia-
łalności przestępczej i umyślnie szkodli-
wej. Tego rodzaju historie najczęściej 
dotyczą osób rozstających się z praco-
dawcą w niezbyt przyjaznej atmosferze. 
Szczególnie interesujący jest przykład 
technologa pracującego dla polskiej fir-
my produkującej mieszanki paszowe dla 
zwierząt hodowlanych, który odchodząc 
z pracy, skopiował informacje o warto-
ści 1,5 mln zł. Sprawa znalazła swój fi-
nał w sądzie, a oskarżony musiał zapłacić 
30 tys. zł grzywny i 25 tys. zł nawiązki na 
rzecz pracodawcy.

ROŚNIE ŚWIADOMOŚĆ  
NA TEMAT DLP
O ile przywłaszczenie firmowego auta 
budzi oburzenie, o  tyle wynoszenie in-
formacji, które często stanowią nieporów-
nywalnie większą wartość biznesową niż 
flota samochodowa, nie jest oceniane aż 
tak surowo. Niemniej wiele wskazuje na 
to, że zarówno właściciele firm, jak i ka-
dra zarządzająca będą coraz bardziej ry-
gorystycznie podchodzić do incydentów 
związanych z kradzieżą danych. Nie bez 
przyczyny rośnie liczba przedsiębiorców, 
którzy poszukują produktów umożliwia-
jących ograniczenie do minimum ryzyka 
wycieku informacji. Jednym ze sposobów 
jest wdrożenie rozwiązań służących do 

kontroli zachowania pracowników. Szcze-
gólnie dużo do zaoferowania mają w tym 
zakresie systemy DLP (Data Loss Protec-
tion lub Data Leak Prevention).

– Korzystając z tego oprogramowania 
można oznaczyć pliki wymagające ochrony, 
w tym dane dłużników czy know-how firmy, 
a następnie uniemożliwienie ich wyprowa-
dzenie poza siedzibę przedsiębiorstwa. Nie-
zależnie od tego, czy znajdują się w pamięci 
przenośnej, czy na serwerze poczty elektro-
nicznej – tłumaczy Mateusz Piątek, Pro-
duct Manager Safetica w Dagmie.

Niektóre z  rozwiązań DLP, w  tym 
wspomniana Safetica, zapewniają fir-
mom przeprowadzenie prostego audytu, 
który wskazuje dane najbardziej narażo-
ne na wyciek. Wykonanie takiej operacji 
uświadamia przedsiębiorcom, że ich naj-
cenniejsze aktywa nie są chronione, a do-
stęp do nich ma każdy pracownik. 

– Wdrożenie systemu DLP oszczędziłoby 
firmom wielu problemów, w tym wizerun-
kowych i prawnych. W Polsce świadomość 
na temat istnienia tego typu rozwiązań do-
piero się buduje, głównie za sprawą RODO 
– podkreśla Mateusz Piątek.

Safetica:

Dodatkowe informacje:
MATEUSZ PIĄTEK, PRODUCT MANAGER SAFETICA W DAGMIE, 

PIĄTEK.M@DAGMA.PL, TEL. (32) 259 11 67

zatrzymać wyciek danych
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Rosną tytani kanału sprzedaży

Największe firmy w kanale sprzedaży nie narze-
kają na brak popytu w br. – wynika z raportu Canalys 
EMEA Channel Titans Performance. W czołówce 
pod względem wzrostu przychodów znaleźli się re-
sellerzy (+15,6 proc. w I kw. br.), natomiast wskaź-
nik dla integratorów okazał się 4-krotnie niższy 
(+3,6 proc.). Tylko 7 proc. ankietowanych firm IT, 
jak również dostawców usług telekomunikacyj-
nych i dystrybutorów w krajach EMEA odnotowało 
spadek sprzedaży w I kw. br. Dla 12 proc. z nich bi-
lans był podobny jak rok wcześniej. W sumie blisko 
80 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało wzrost.

Wśród najważniejszych czynników odpowiada-
jących za większą sprzedaż resellerów w bieżącym 
roku wskazano serwery, pamięci masowe, sieciów-
kę i smartfony. Rośnie też popyt na produkty do 
backupu i disaster recovery. Integratorzy wyspe-
cjalizowani w rozwiązaniach infrastrukturalnych 
czerpią profity z zapotrzebowania klientów na za-
rządzanie danymi. Jednocześnie starają się posze-
rzać swoje kompetencje w zakresie konsultingu, 
obejmujące specyficzne rozwiązania branżowe. 

Problem ze znalezieniem specjalistów od bez-
pieczeństwa cyfrowego sprawia, że firmy IT 
„desperacko”, jak to określa Canalys, inwestują 
w zwiększanie umiejętności zarządzania operacyj-
nego i wsparcia administratorów. Analitycy pod-
kreślają również, że najwięksi integratorzy szukają 
możliwości wzrostu w segmencie bezpieczeństwa 
i Big Data. Stwierdzono też zainteresowanie inte-

gratorów platformą Google Cloud, w celu zapew-
nienia większego wyboru usług chmurowych. 

Równolegle z tymi zjawiskami trwa konsolidacja 
rynku. W I kw. br. odnotowano sporo fuzji i przejęć 
w gronie resellerów i integratorów, co jest efektem 
dążenia największych firm IT do ekspansji geogra-
ficznej, a także ich prób zwiększania skali biznesu 
i jego zróżnicowania. Regionalni gracze zmagają się 
przy tym z globalnymi konkurentami, ale ich prze-
wagą jest bliskość klientów i ścisłe relacje z nimi. 
Według analityków, choć biznes resellerski i in-
tegratorski ulega dynamicznym zmianom, wciąż 
niewielką część ich obrotów (zwykle do 10 proc.) 
stanowią usługi. 

Źródło: Canalys, raport „EMEA Channel Titans Performance”

Segment SD-WAN jest jednym z najszybciej roz-
wijających się na rynku infrastruktury sieciowej 
– stwierdza IDC. Zdaniem analityków przychody 
dostawców będą rosły w średnim tempie 30,8 proc. 
rocznie do 2023 r., co za 4 lata przełoży się na su-
mę 5,25 mld dol. W 2018 r. sprzedaż infrastruktury 

sieci rozległej definiowa-
nej programowo zwięk-
szyła się o blisko 65 proc. 
Dane obejmują sprzęt 
i  oprogramowanie, nie 
uwzględniają natomiast 
usług zarządzanych, ta-
kich jak konfiguracja 
i wsparcie.

Wskazano dwa zasadnicze powody rosnące-
go popytu na SD-WAN. Po pierwsze tradycyjne 

Dwa powody popularności SD-WAN

sieci coraz częściej nie zaspokajają potrzeb firm, 
zwłaszcza korzystających z SaaS i wielu chmur 
lub chmury hybrydowej. Po drugie przedsiębior-
stwa oczekują łatwiejszego zarządzania różnymi 
typami połączeń w sieci WAN. Szybkie przyjęcie 
SD-WAN przez wiodących dostawców usług ko-
munikacyjnych dodatkowo zwiększa popyt na ta-
kie właśnie rozwiązania. 

Analitycy podkreślają, że na tym coraz bar-
dziej konkurencyjnym rynku pozycję umocni-
li tradycyjni dostawcy sieciówki, wykorzystując 
zainstalowaną bazę routingu i sieci rozległych 
w przedsiębiorstwach. Aktywne są jednak tak-
że startupy. Obecnie liderem rynku SD-WAN jest  
Cisco, za którym „gonią”: VMware, Silver Peak, 
Nokia-Nuage i Riverbed.

Źródło: IDC

Jaka część obrotów twojej firmy jest 
generowana z usług zarządzanych 

i miesięcznych powtarzających się przychodów*?

 Usługi zarządzane    Powtarzające się miesięczne przychody

50%

40%

30%

20%

10%

0%

15
8

28

16

7

14
8

14

42
48

*Na wykresie pokazano odsetek respondentów,  
którzy wskazali dany udział w obrotach

0 proc. udziałów 
firmy

1-10 proc. 11-30 proc. 31-50 proc. Ponad 50 proc.
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Aż 74 proc. firm doko-
nało migracji do chmury 
publicznej, a następnie 
z  różnych powodów 
wróciło do infrastruk-
tury lokalnej lub chmu-
ry prywatnej –  wynika 
z  badania IHS Markit 
dla Fortinetu. Głównym 

powodem takiego kroku są problemy z wydajnością 
i obawy o bezpieczeństwo (po 52 proc. odpowie-
dzi). Niepewność potęguje to, że wiele przedsię-
biorstw nie wie, kto odpowiada za ochronę ich 
zasobów w chmurze. 

Jednak dla 40  proc. respondentów, przynaj-
mniej w niektórych przypadkach, powrót do lo-
kalnej infrastruktury miał charakter tymczasowy 
(np. w związku z fuzją). Nieco ponad jedna pią-
ta ankietowanych (21 proc.) jako powód przepro-
wadzki z chmury publicznej wymieniła przepisy 
i regulacje. Wśród innych przyczyn znalazły się: 
konieczność zmiany modelu zarządzania koszta-
mi, opracowywanie nowych aplikacji oraz zmiany 
w już użytkowanym oprogramowaniu.

Nie oznacza to jednak, że firmy całkowicie zre-
zygnowały z korzystania z usług zewnętrznych 
dostawców infrastruktury IT. Raczej chodzi o to, 
że nie zadowalają ich dostępne warunki. Z ankie-

150 mld dol. na rynku grafiki komputerowej 

Na rynku sprzętu i oprogramowania do grafiki 
komputerowej odnotowano w latach 2013–2016 
gwałtowne zwiększenie popytu, ale od tego cza-
su tempo wyhamowało. Przeciętny roczny wzrost 
sprzedaży spadł do zaledwie 2 proc. 

Na rynek sprzętu do grafiki komputerowej 
składają się: profesjonalne moni-
tory, stacje robocze, gamingowe 
PC, konsole do gier oraz urzą-
dzenia mobilne. Według prognoz 
Jon Peddie Research sumarycz-
na wartość ich sprzedaży powin-
na zwiększyć się ze 125 mld dol. 
w 2018 r. do 133 mld dol. w 2022 r. 
Przy czym rynek desktopów 
i laptopów dla graczy okazuje 
się wart trzykrotnie więcej 
niż konsol. Wprowadzenie 

nowych kart graficznych z funkcją ray tracing, 
jak również procesorów i konsol kolejnych ge-
neracji powinno wpłynąć na zwiększenie popytu 
w segmencie gamingowym. Natomiast VR w naj-
bliższych latach nie będzie miała na to wielkiego 
wpływu – oceniają analitycy.

Na rynku oprogramowania do grafiki 
komputerowej analitycy spodziewają 
się zwiększenia przychodów po stro-
nie dostawców – z 14 mld dol. w ze-
szłym roku do 17,3 mld dol. w 2022. 
Ma to mieć związek z przenoszeniem 
usług do chmury i przechodzeniem 
na subskrypcje. Największe wpływy 

generuje oprogramowanie CAD/ 
/CAM z blisko 80-proc. udziałem.

Źródło: Jon Peddie Research

Ewakuacja z chmury

Realizacja celów biznesowych 60%

Odpowiedź na potrzeby klientów 56%

Generowanie przychodu 52%

Odpowiedź na potrzeby partnerów 43%

Problemy z bezpieczeństwem są mało prawdopodobne 41%

Skutki ataku można opanować 18%

Co skłania twoją firmę do przeprowadzki do 
chmury mimo obaw

ty wynika, że menedżerowie cały czas szukają naj-
lepszej oferty chmurowych dostawców. 

Badani pytani o to, co mimo wątpliwości skłania 
ich do korzystania z chmury, wymieniali przede 
wszystkim zadania, których wykonywanie powinna 
ułatwiać każda infrastruktura IT (realizacja celów 
biznesowych, odpowiedź na potrzeby klientów, ge-
nerowanie przychodu). Co ciekawe, ze względu na 
zalety chmury większość akceptuje ryzyko – uwa-
ża, że i tak nie uda im się uniknąć problemów z bez-
pieczeństwem, a tylko 18 proc. liczy na to, że będzie 
można opanować skutki ataku.

Badanie objęło 350 szefów i dyrektorów w du-
żych oraz średnich firmach na ośmiu rozwiniętych 
rynkach (w tym USA, Wielkiej Brytanii i Australii). 

Źródło: IHS Markit dla Fortinetu
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Infrastruktura i bezpieczeństwo to główne obszary inwestycji w rozwiązania IT 
w ochronie zdrowia. Konieczność cyfryzacji dokumentacji medycznej będzie 

stymulatorem rozwoju rynku w tym sektorze jeszcze przez lata. 
Jest na nim miejsce także dla mniejszych podmiotów.

KRZYSZTOF PASŁAWSKI
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IT w medycynie:
rośnie wartość inwestycji 

Rynek rozwiązań IT w  sektorze 
medycznym od lat cierpi na niedo-
statek środków i jest silnie uzależ-

niony od funduszy unijnych, ale ostatnio, 
dzięki dostępności grantów i wymuszonej 
przepisami cyfryzacji, wartość inwestycji 
wyraźnie rośnie. W 2018 r. według rapor-
tu ComputerWorld Top200 przychody 
firm IT w sektorze ochrony zdrowia były 
wyższe o 26,7 proc. niż w 2017 r., osiągając 
wartość 612,7 mln zł, tj. prawie 130 mln zł 
więcej niż w roku poprzednim.

Co nie zmienia faktu, że potrzeby w za-
kresie informatyzacji jednostek ochrony 
zdrowia nadal są olbrzymie. Z uwagi na 
konieczność przejścia na elektronicz-
ną dokumentację medyczną i związane 
z nią kolejne etapy digitalizacji (wdroże-

nie e-recepty, e-skierowań) będzie dużo 
do zrobienia w tym zakresie jeszcze przez 
wiele lat. Tym bardziej że wymagania ros- 
ną, chociażby ze względu na uchwalone 
w lipcu br. kolejne przepisy, które ma-
ją przyspieszyć informatyzację sektora 
medycznego. Przewidują one m.in. auto-
matyzację określenia poziomu odpłatno-
ści leków na e-recepcie oraz możliwość 
pobierania wszystkich danych pacjenta 
z platformy e-Zdrowie.

Przedstawiciele firm projektowych są 
zgodni, że zwłaszcza obowiązek całkowi-
tej cyfryzacji elektronicznej dokumenta-
cji medycznej (EDM) oraz jego kolejne 
etapy są i pozostaną motorem inwesty-
cji w rozwiązania IT w placówkach me-
dycznych w najbliższych latach. Obecnie 

nabierają one tempa w związku z wdroże-
niem e-recept. Będą one obowiązkowe od 
1 stycznia 2020 r., co oznacza, że wszyscy 
lekarze muszą być gotowi do ich wysta-
wiania. Potem trzeba będzie przygotować 
się do e-skierowań (do 1 stycznia 2021 r.). 

Wprawdzie zbliża się koniec aktualnej 
perspektywy finansowej UE (2014–2020), 
co może doprowadzić do przykręcenia 
kurka z pieniędzmi – przynajmniej na ja-
kiś czas – ale trudno powiedzieć, czy tak 
rzeczywiście się stanie. 

– Ze względu na wymagane ustawami 
terminy wdrażania nowych rozwiązań nie 
jest wykluczone wspomaganie inwestycji 
środkami z budżetu centralnego – uważa 
Kazimierz Cięciak, dyrektor konsultingu 
w Comarch Healthcare.
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na obowiązkowość e-recepty od 1 stycznia 
2020 r. Szpitale i apteki w ogromnej więk-
szości już dokonały głównych inwestycji 
w IT – twierdzi Tomasz Judycki, wice-
prezes Atende.

Według niego obok e-recepty na gwał-
towny rozwój IT w sektorze zdrowia wpły-
nie planowane zwiększenie finansowania 
przez NFZ placówek, które korzystają 
z EDM. Z kolei eksperci Vertiva zwracają 
uwagę, że placówki ochrony zdrowia bu-
dują sieci wspierające połączone systemy, 
tworząc tzw. cyfrowe szpitale. To kolej-
ny obszar wdrożeń, obejmujący systemy 
PACS (archiwizacji obrazu i komunikacji), 
radiologiczny system informacyjny (RIS), 
szpitalny system informacyjny (HIS). 
Związany jest z monitorowaniem i zarzą-
dzaniem przepływem zadań oddziałów 
radiologicznych i całych szpitali, w tym 
generowaniem elektronicznej dokumen-
tacji medycznej. Wdrożenia takie obejmują 
również systemy do radiografii kompute-
rowej i cyfrowej oraz urządzenia umożli-
wiające drukowanie klisz.

W sektorze ochrony zdrowia bardzo 
ważne jest ponadto zapewnienie zgodno-
ści sieci i implementowanych rozwiązań 

ze standardami regulacyjnymi (w przy-
padku obrazowania cyfrowego – DICOM, 
wymiany informacji w środowiskach me-
dycznych – HL7 i in.). Zainteresowani in-
tegratorzy powinni więc dysponować 
wiedzą także w tej dziedzinie. 

Największą część tortu dzielą między 
siebie krajowi i międzynarodowi gracze, 
zajmujący się dużymi projektami. Obec-
nie duże inwestycje są związane z budową 
regionalnych platform e-usług i wymiany 
informacji medycznej. Większe inwestycje 
dotyczą również szpitali. 

Jak zauważają przedstawiciele naj-
większych integratorów, w  sektorze 
ochrony zdrowia jest jednak miejsce dla 
mniejszych podmiotów. Potentaci kon-
centrują się z  reguły na dostarczaniu 
kompleksowych platform aplikacyjnych. 
Przy wielu projektach potrzebują koope-
rantów i podwykonawców. Oznacza to 
możliwości współpracy dla firm specja-
lizujących się np. w sprzedaży elemen-
tów infrastruktury (serwerów, sieciówki, 
komputerów), wdrożeniach i integracji, 
zapewnianiu cyberochrony. Cyfryzacja 
znacznie zwiększa zapotrzebowanie na 
wydajność i niezawodność łączności 

EDM: CYFRYZACJA 
WSZYSTKIEGO
Z powodu transformacji ochrony zdrowia 
– z papieru do EDM – niezbędne są in-
westycje w infrastrukturę, która w wielu 
miejscach i bez tego jest już przeciążona. 
Konieczna okazuje się choćby rozbudowa 
przestrzeni dyskowych do przechowywa-
nia i udostępniania mnóstwa cyfrowych 
informacji, poprawa wydajności sieci oraz 
korzystających z niej urządzeń i aplikacji, 
a jednocześnie zwiększenie poziomu bez-
pieczeństwa danych. Co istotne, zwłasz-
cza szpitale potrzebują infrastruktury 
o najwyższej niezawodności i dostępno-
ści, ponieważ od jej sprawnego działania 
może zależeć ludzkie życie. Z  tych po-
wodów w wielu placówkach, nawet tam, 
gdzie jest choć jeden lekarz, trzeba zmo-
dernizować systemy informatyczne. Bę-
dzie potrzebny nowy sprzęt, jak serwery, 
macierze, sieciówka, urządzenia do zasi-
lania gwarantowanego, komputery, ale też 
oprogramowanie i usługi.

– Dla jednostek ochrony zdrowia EDM 
oznacza konieczność budowania infra-
struktury sprzętowej i wprowadzenia me-
chanizmów podpisywania dokumentów 
medycznych zgodnie z  obowiązującym 
prawem. Zmiana ta będzie się też wiąza-
ła z potrzebą „ucyfrowienia” lekarzy, czyli 
tworzeniem ergonomicznych i przyjaznych 
systemów informatycznych, z których każdy 
specjalista będzie mógł sprawnie korzystać 
– wyjaśnia Jan Butkiewicz, zastępca dyrek-
tora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco.

Istotna jest także możliwość korzy-
stania z platformy e-Zdrowie, która ma 
umożliwić pobieranie i wymianę danych 
oraz dostęp dla lekarzy do informacji 
medycznej o konkretnym pacjencie. Ja-
ko kolejny obszar inwestycji w sektorze 
medycznym należy wskazać wdrażanie 
rozwiązań mobilnych, takich jak aplika-
cje umożliwiające umówienie wizyty lub 
dostęp do dokumentacji. Prawdopodob-
ny jest również rozwój oferty chmuro-
wej – rozwiązanie te są stosowane w celu 
optymalizacji kosztów i poprawy bezpie-
czeństwa danych. W związku z EDM-em 
można spodziewać się zapotrzebowania 
na rozwiązania informatyczne zwłaszcza 
w mniejszych placówkach.

– Najwięcej będą inwestować przychod-
nie i gabinety, przede wszystkim ze względu 

Zdaniem integratora 
Jan Butkiewicz, zastępca dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco 

Wiodącymi dostawcami IT dla sektora ochrony zdrowia będą prawdopodobnie pro-

ducenci kompleksowych rozwiązań aplikacyjnych. Ze względu na ilość wyzwań, przed 

którymi stoją placówki medyczne, mniejsi integratorzy też odegrają istotną rolę w tym 

procesie. Mogą koncentrować się na rozwiązaniach związanych z bezawaryjnym funk-

cjonowaniem infrastruktury, która obecnie musi działać 24 godziny na dobę, ponieważ 

szpitale pracują w takim właśnie trybie. Drugim interesującym obszarem może być bez-

pieczeństwo, czyli świadczenie wyspecjalizowanych usług zapewniających ochronę 

poszczególnym jednostkom ochrony zdrowia. Kolejnym elementem, bardzo istotnym 

ze względu na ciągłość działania placówek medycznych, jest bieżące wsparcie użytkow-

ników, zapewniane we współpracy z działami IT szpitala. 

Tomasz Judycki, wiceprezes, Atende
Największy wzrost popytu przewidujemy w przypadku usług chmurowych dla niewiel-

kich przychodni i gabinetów prywatnych, które muszą w najbliższych kilku, kilkunastu 

miesiącach dołączyć do EDM. Według nas mniejsi integratorzy powinni oferować pa-

kietowe rozwiązania typu: laptop, internet w placówce i mobilny dla wizyt domowych, 

chmurowe oprogramowanie medyczne, rozliczenia z NFZ oraz serwis. Zamiast laptopa 

może być duży smartfon ze stacją dokującą, wygodny w używaniu podczas wizyt domo-

wych lub przy łóżku pacjenta w szpitalu czy hospicjum. Trzeba pamiętać, że tylko kilku 

wiodących producentów oprogramowania chmurowego udostępnia pełne spektrum wy-

maganych funkcji, gdyż przyjęte w Polsce standardy (np. HL7 CDA dla EDM) i obowiąz-

kowe integracje (np. ZSMOPL, ZUS PUE, P1, NFZ) są złożone i niełatwe w implementacji.
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sieciowej oraz dostępu do danych. Po-
trzebna jest przy tym odpowiednia prze-
strzeń do przechowywania danych, co 
z  kolei wymusi modernizację rozwią-
zań sieciowych czy rozbudowę storage’u. 
Mniejsi integratorzy mają też możliwo-
ści w zakresie zapewnienia ciągłości pra-
cy placówek medycznych.

– Szpitale cierpią na niedobór kadry IT. 
Wiele razy spotykałem się z firmami, które 
„zadomowiły się” w różnych placówkach 
ochrony zdrowia i współpracowały z nimi 
od lat – podkreśla Kazimierz Cięciak.

Według niego w szpitalach i innych pod-
miotach działa wiele niezintegrowanych 
systemów informatycznych, a ich scalenie 
to kolejne zadanie także dla mniejszych 
firm IT.

DUŻY RYNEK MAŁYCH 
PODMIOTÓW
Obiecującym typem klientów dla małych 
integratorów są specjalistyczne gabine-
ty i niewielkie prywatne przychodnie. Co 
istotne, także takie jednostki mogą korzy-
stać z  unijnych funduszy na cyfryzację 
ochrony zdrowia, które stanowią obecnie 
najważniejszy czynnik napędzający inwe-
stycje w tym sektorze.

– Wszystkie takie podmioty muszą spro-
stać wymogom przejścia na elektroniczną 
dokumentację medyczną i  innym, wyni-
kającym z obecnych i przyszłych regulacji. 
Poza tym to segment, w którym wciąż nastę-
pują zmiany. Małe gabinety i przychodnie 
powstają, łączą się z innymi, systematycz-
nie poszerzają zakres działania. Każda taka 
zmiana w większym czy mniejszym stopniu 
wiąże się z systemami informatycznymi. 
Dlatego to duży, perspektywiczny rynek dla 
integratorów, zwłaszcza tych o zasięgu lo-
kalnym – uważa Kazimierz Cięciak.

Takie podmioty potrzebują funkcjo-
nalnych, prostych w użyciu rozwiązań, 
które będzie w stanie bez problemu ob-
służyć lekarz lub inna osoba z persone-

lu placówki medycznej. Tego rodzaju 
oczekiwania spełnia oprogramowanie 
udostępniane w modelu chmurowym na 
zwykłym laptopie lub smartfonie. Jako 
że małe podmioty z reguły nie mają swo-
ich specjalistów IT, integratorzy powinni 
być gotowi na stałe wsparcie i szybką po-
moc w razie problemów. Dla mniejszych 
klientów ważna jest możliwość osobiste-
go kontaktu z integratorem.

– Lekarze bardzo cenią swój czas. Wygra 
ten, kto dostarczy gotowe, skonfigurowane, 
działające rozwiązanie i będzie dostępny, 
gdy coś nie działa. Funkcjonowanie w sty-
lu „panie doktorze, tutaj login i hasło, zaraz 
pokażę, jak wystawiać e-receptę” jest bar-
dzo cenione w tym środowisku – zauważa 
Tadeusz Judycki.

Prywatne placówki, konkurując między 
sobą, poszukują rozwiązań usprawniają- 

cych obsługę pacjentów, pracę lekarzy  
i personelu, jak również obniżających kosz-
ty. Są bardziej otwarte na innowacje i nowo-
czesne technologie, w tym tablety medyczne 
czy systemy do wideokonsultacji.

Duzi integratorzy odnotowują w ostat-
nich latach wyraźny wzrost zainte-
resowania rozwiązaniami z  zakresu 
telemedycyny umożliwiającymi zdalny 
kontakt z pacjentem i diagnozę. Rosną-
cym popytem cieszą się też różne syste-
my wykorzystujące sztuczną inteligencję, 
co wskazuje na przyszłe zapotrzebowanie 
na usługi firm posiadających kompetencje 
w tym zakresie. 

Warto podkreślić, że dla mniejszych 
integratorów sporą barierą utrudniającą 
bezpośrednią współpracę z dużymi jed-
nostkami publicznymi ochrony zdrowia, 
jak szpitale i przychodnie, są zatory płat-
nicze, niestety będące standardem w tym 
sektorze. Nawet tzw. ustawa antyzatorowa, 
która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 
2020 r., niewiele zmieni. Placówki ochro-
ny zdrowia wyłączono z rygoru płatności 
wykonawcom w ciągu 30 dni, co narzuci 
pozostałym dłużnikom z sektora publicz-
nego nowy akt prawny.

Najważniejsze obszary inwestycji
 Infrastruktura o wysokiej wydajności, dostępności i niezawodności

 Przestrzeń do przechowywania danych

 Bezpieczeństwo IT, ochrona danych

 Rozwiązania mobilne (urządzenia i aplikacje dla lekarzy oraz pacjentów).

Zdaniem dystrybutora
Adrian Motylewski, specjalista ds. rozwiązań IT dla rynku medycznego, Veracomp 

Dużą popularnością w każdego typu placówkach medycznych cieszą się zintegrowane 

systemy bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę danych/informacji we wszystkich 

lokalizacjach oraz krytycznych aplikacji związanych z obsługą pacjenta i płatnościami. 

Ich zakres sięga od urządzeń i aplikacji mobilnych aż po centra danych. Ograniczenie 

ryzyka ataku to jedno, a zarządzanie kryzysowe w przypadku jego wystąpienia to dru-

gie. Dlatego zwiększa się zapotrzebowanie na narzędzia do backupu, odzyskiwania 

danych oraz przywracania systemów.

Zdaniem producenta
Łukasz Milic, Business Development Representative, QNAP 

Rozwój diagnostyki obrazowej generuje potrzebę coraz większych przestrzeni do prze-

chowywania danych. Nie chodzi tylko o miejsce na archiwalne wyniki badań, które zgod-

nie z prawem muszą być dostępne nawet przez 20 lat. Placówki medyczne potrzebują 

coraz częściej systemów pojemnych, a także szybkich i wydajnych. W sytuacji, gdy dane 

muszą być błyskawicznie udostępniane różnym jednostkom, wydajność ma znaczenie. 

Ponadto realizowane są inwestycje w telemedycynę czy e-zdrowie, które również wy-

magają wysokiej wydajności i dostępności. Pojawia się konieczność utrzymania stałej 

dostępności systemów, co związane jest chociażby z rozliczaniem wystawianych recept. 

Mniejsze placówki medyczne często nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie własnego 

informatyka i potrzebują wsparcia z zewnątrz.
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Śledząc ofertę medyczną EIZO, nietrudno zauważyć, że japoński producent nie 
spoczywa na laurach. W portfolio fi rmy ciągle pojawiają się nowe rozwiązania 

przeznaczone dla placówek medycznych: od paneli na sale operacyjne przez monitory 
diagnostyczne i poglądowe aż po specjalistyczne oprogramowanie ułatwiające pracę 

lekarzy. Jedną z takich nowości jest model MX216, który w kwietniu tego roku dołączył 
do rodziny monitorów medycznych RadiForce.

Nowoczesna diagnostyka z EIZO

MX216 to monitor poglądowy 
z matrycą IPS o przekątnej dłu-
gości 21,3 cala przeznaczony do 

wyświetlania różnego rodzaju badań me-
dycznych. Jako pierwszy model z serii MX 
wykorzystuje autorską technologię EIZO 
o nazwie Hybrid Gamma PXL, która au-
tomatycznie rozróżnia obrazy kolorowe 
i monochromatyczne, wyświetlając je w ta-
ki sposób, aby każdy piksel miał optymalną 
skalę szarości. Dzięki temu obrazy mono-
chromatyczne wyświetlane są zgodnie ze 
standardem DICOM Part 14, a obrazy ko-
lorowe zgodnie ze standardem Gamma 2.2. 
W efekcie radiolog może wygodnie oglą-
dać wszystkie badania na jednym ekranie. 
Producent zadbał również o zmniejszenie 
obudowy monitora – MX216 jest o 3,4 mm 
węższy, 22,7 mm niższy i 45,5 mm płytszy od 
swojego poprzednika, wobec czego łącznie 
zajmuje o 23 proc. mniej miejsca na biurku.

EIZO nie ogranicza się do doskonale-
nia samych monitorów. Aby dodatkowo 
usprawnić pracę lekarzy i wspomóc pro-
ces diagnostyczny, producent stworzył 
aplikację Work-and-Flow współpracującą 
z najnowszymi monitorami medycznymi 
z serii MX, GX i RX, na których zainstalowa-
no darmowe oprogramowanie RadiCS LE.
 Work-and-Flow oferuje szereg funkcji uła-
twiających zapanowanie nad stale rosną-
cą liczbą obrazów medycznych, zwłaszcza 
w kontekście diagnostyki.

Narzędzia dostępne w ramach Work-
-and-Flow to m.in.: Point-and-Focus, 
Hide-and-Seek oraz Switch-and-Go. 
Funkcja Point-and-Focus umożliwia za-
znaczenie wybranych obszarów obrazu za 
pomocą myszki i klawiatury, aby dokład-
nie je ze sobą porównać. Hide-and-Seek 
służy natomiast do szybkiego chowania 
i pokazywania okna PiP (Picture in Picture). 

W tym celu wystarczy przesunąć kursor do 
krawędzi ekranu albo nacisnąć odpowiedni 
klawisz skrótu. Dzięki temu można wyeli-
minować dodatkowy monitor, nie rezygnu-
jąc z szybkiego przeglądania raportów czy 

danych pacjenta. Z kolei Switch-and-Go 
to funkcja zapewniająca obsługę dwóch 
komputerów jednocześnie za pomocą jed-
nej myszki i klawiatury (kursor porusza się 
między ekranami). Lekarz może również 
przełączać sygnały między stacjami robo-
czymi i nie musi za każdym razem zmieniać 
urządzeń peryferyjnych. Pomaga to zwięk-
szyć wydajność pracy i uzyskać wygodną, 
intuicyjną w obsłudze przestrzeń roboczą.

Zainstalowanie oprogramowania Radi
CS LE umożliwia nie tylko korzystanie 
z funkcji Work-and-Flow, ale również 
sparowanie funkcji Image Rotation Plus 
z wbudowanym czujnikiem grawitacji 
monitora. Dzięki temu obraz będzie auto-
matycznie wyświetlany w pionie lub w po-
ziomie w zależności od orientacji ekranu.

Kolejne narzędzie stworzone specjalnie 
dla diagnostów to lampa RadiLight, mon-
towana z tyłu obudowy w modelach Radi-
Force. Jej światło pada bezpośrednio na 
ścianę znajdującą się za monitorem, roz-
praszając podświetlenie ekranu i zapobie-

gając zmęczeniu wzroku podczas pracy 
w zaciemnionych pomieszczeniach. Do-
łączona do RadiLight mniejsza lampka 
RadiLight Focus ułatwia natomiast czy-
tanie papierowych dokumentów, pisanie 
na klawiaturze lub korzystanie z innych 
narzędzi na stanowisku diagnostycznym. 
Obie lampy włącza się i wyłącza jednym 
przyciskiem, a jasność tylnej lampy Radi-
Light można ponadto regulować – dzięki 
temu lekarz swobodnie dopasuje oświetle-
nie do swoich potrzeb. 

Wybierając monitory medyczne EIZO, 
klient otrzymuje nie tylko wysokiej jako-
ści sprzęt dopracowany w najdrobniej-
szych szczegółach: od czujników kalibracji 
i obecności przez technikę poprawy ostro-
ści i funkcję korekcji dryftu aż po antyodbla-
skową powłokę, regulowaną stopkę i szeroki 
wybór złączy sygnałowych. Sprzętowi to-
warzyszą również praktyczne akcesoria 
i zaawansowane oprogramowanie, które na 
każdym kroku wspierają pracę lekarzy.

WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.EIZO.PL. 
KONTAKT DLA PARTNERÓW: 
PAWEŁ WASZNIEWSKI, PRODUCT MANAGER EIZO, 
P.WASZNIEWSKI@ALSTOR.COM.PL.



CRN nr 8/201942

ADVERTORIAL

Bezpieczne dane  
w wielofunkcyjnym serwerze

Oprócz bieżącego archiwizowa-
nia przetwarzanych danych 
konieczne jest także ich odpo-

wiednie zabezpieczanie. Z myślą o tym 
specjaliści QNAP zadbali, aby serwery tej 
marki świetnie nadawały się zarówno do 
back upu, jak i długotrwałej archiwiza-
cji. Można w nich zainstalować pulę wol-
niejszych, lecz znacznie tańszych dysków  
(np. w dołączonej półce dyskowej) i na 
nich umieścić wolumen, w którym gro-
madzone będą archiwizowane pliki. Dzię-
ki temu podmioty medyczne będą miały 
zagwarantowaną zgodność z przepisami 
regulującymi dostęp do danych pacjenta 
znajdujących się w takich systemach jak 
PACS (Picture Archiving and Communi-
cation System) i EHR (Electronic Health 
Record), które wymagają bardzo długiego 
okresu przechowywania. 

Użytkownicy serwerów QNAP mają też 
do dyspozycji aplikację MediQPACS, która 
przekształca ich urządzenie w prywatny 
serwer PACS. Za jej pomocą można wy-
godnie tworzyć i przechowywać kopie za-
pasowe obrazów medycznych zgodnych 
ze standardem DICOM (Digital Imaging 
and Communications in Medicine) oraz 
zarządzać nimi. Aplikacja ta umożliwia 
placówkom ochrony zdrowia stworzenie 
tańszej alternatywy dla klasycznego ser-
wera PACS współpracującego z systemem 
HIS (Hospital Information System). Co 
ważne, także w tym przypadku producent 
zadbał, by urządzenie gwarantowało wy-
soką dostępność zgromadzonych danych.

W systemie operacyjnym serwerów 
NAS wbudowanych jest wiele narzędzi 
umożliwiających stworzenie reguł mi-
gracji danych zgodnie z polityką bezpie-
czeństwa przyjętą w placówce ochrony 

Serwery NAS firmy QNAP są wyposażone w szereg funkcji usprawniających pracę 
placówek medycznych. To ekonomiczne i innowacyjne rozwiązania do bezpiecznego 
przechowywania poufnych danych pacjentów, ułatwiające jednocześnie zapewnienie 

zgodności procesów w danej placówce z regulacjami prawnymi.

zdrowia. Do prowadzenia backupu słu-
ży funkcja migawek (snapshot), spoty-
kana wcześniej wyłącznie w systemach 
klasy enterprise. Dla placówek medycz-
nych ciekawym narzędziem jest również 
Qsirch. Funkcja ta znacznie upraszcza 
i przyspiesza wyszukanie konkretnego 
pliku nawet spośród olbrzymiej ilości da-
nych zgromadzonych na serwerze NAS. 
Ogromną zaletą Qsirch jest silnik indek-
sujący, który działa w tle i umożliwia na-
tychmiastowe współużytkowanie plików.

MONITORING TO NIE TYLKO 
BEZPIECZEŃSTWO
Serwery QNAP –  oprócz tradycyjnego 
przechowywania plików – najczęściej są 
wykorzystywane jako rejestrator obrazu 
z kamer nadzoru wideo. W placówkach 
medycznych ma to szczególne znaczenie, 
gdyż możliwość podglądu aktualnej sytu-
acji chroni placówkę nie tylko przed zwy-
kłą przestępczością, ale też ułatwia szybkie 
wykrycie pacjentów, którzy zgubili drogę 
w szpitalnych labiryntach lub próbują do-
stać się do zamkniętych pomieszczeń.

Wbudowane w serwery QNAP opro-
gramowanie zapewniające funkcję siecio-
wego rejestratora wideo (NVR) bazuje na 
systemie Linux, dzięki czemu gwarantuje 
stabilny, ciągły zapis obrazu oraz dostęp 
do niego w razie potrzeby. Rozwiązanie 
to współpracuje z ponad 1100 modelami 
kamer IP oferowanymi przez przeszło  

45 marek. Umożliwia również podgląd ob-
razu na żywo z urządzeń mobilnych z sys-
temem Android, iOS i Windows Mobile.

CYFROWY MARKETING  
W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH
Przychodnie i szpitale mogą także korzy-
stać z narzędzi Digital Signage w celu in-
formowania pacjentów o świadczonych 
usługach, prowadzenia działań eduka-
cyjnych czy też wyświetlania innych 
informacji, np. dotyczących procedur ewa-
kuacyjnych. Zarządzanie prezentowaną 
treścią przez administratorów może od-
bywać się z jednego centralnego miejsca.

Serwery NAS firmy QNAP są wyposa-
żone w  zestaw oprogramowania, które 
umożliwia przekształcenie ich w centrum 
zarządzania systemem DS. Darmowa 
aplikacja Signage Station zapewnia łat- 
we tworzenie multimedialnych reklam, 
przesyłanie ich do serwera i prezento-
wanie na podłączonych do sieci urządze-
niach. Wszystko, czego potrzeba do ich 
odtwarzania, to rekomendowana przez 
QNAP przeglądarka internetowa Google 
Chrome. Oczywiście możliwe jest odtwa-
rzanie różnych treści na różnych odbior-
nikach w tym samym czasie.

W  aplikację Signage Station wbudo-
wano bezpłatne oprogramowanie iArtist  
Lite, wyposażone w 16 typów specjalnych 
widżetów pomagających szybko i w pro-
sty sposób tworzyć kreatywne, animowa-
ne reklamy. Natomiast Signage Station 
dodatkowo udostępnia użytkownikom 
wiele darmowych szablonów do różnych 
zastosowań.

Autoryzowanymi dystrybutorami ser-
werów plików QNAP w Polsce są: AB, EPA 
Systemy, Konsorcjum FEN oraz Roseville.
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Z jednej strony placówki medycz-
ne są zmuszane do inwesty-
cji w związku z nowymi aktami 

prawnymi, w tym RODO, ustawą o cyber-
bezpieczeństwie, jak też wymaganiami 
odnośnie do elektronicznej dokumen-
tacji medycznej. Z drugiej strony rząd, 
pod naciskiem środowiska lekarskiego, 
zdecydował o  wyraźnym zwiększeniu 
wydatków budżetowych na opiekę me-
dyczną, co ma wymusić poprawę jakości 
usług, a to z kolei nie będzie możliwe bez 
nakładów na systemy IT. 

Trzeci z kolei motor wzrostu to fun-
dusze unijne, co wynika stąd, że rok 2021 
będzie tym rozliczeniowym i decydenci 
w gabinetach, przychodniach i szpitalach 
staną przed dylematem „jeśli nie teraz, to 
kiedy”. Najpóźniej za rok należy więc 
oczekiwać wzrostu liczby projektów IT, 
związanych z finansowaniem regional-
nych systemów informacji medycznej. 
Pozwolą one urzędom marszałkowskim 
na poprawę jakości zarządzania szpitala-
mi wojewódzkimi i przychodniami, któ-
rych są właścicielem. Nie tylko zapewnią 
sprawną wymianę danych medycznych 

między jednostkami na danym terenie, 
ale też umożliwią pacjentom lepszy do-
stęp do informacji o ich usługach. Do tej 
pory w Polsce miało miejsce tylko kilka te-
go typu wdrożeń, z których istotna część 
została zrealizowana przez Asseco.

Z KORZYŚCIĄ DLA PACJENTA
Światowe trendy coraz częściej stawiają pa-
cjenta w centrum systemów opieki zdro-
wotnej. Dodatkowo placówki medyczne 
oczekują, że rozwiązania IT będą przy-
jazne dla lekarza, pielęgniarki i pozosta-
łego personelu medycznego, wesprą ich 
w zakresie merytorycznym i uwolnią od 
papierkowej pracy. W tym celu powinny 
zapewniać szybki dostęp do informacji za 
pomocą m.in. rozwiązań mobilnych, inte-
grację z innymi systemami i urządzeniami, 
jak też wstępne przetwarzanie dostarcza-
nych danych. Ponadto oczekuje się, że będą 
gwarantować sprawną weryfikację proce-
dur i przyjętych ścieżek decyzyjnych, za-
pewniać bezpieczeństwo oraz możliwości 
dokumentowania działań.

Każde z wymienionych kryteriów spełnia 
mMedica, jeden ze sztandarowych  produk-

tów Asseco. To nowoczesne oprogramowa-
nie dla placówek medycznych, służące do 
prowadzenia Elektronicznej Dokumenta-
cji Medycznej, rozliczeń z płatnikami i peł-
nej komunikacji z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, przy zachowaniu bezpieczeń-
stwa gromadzonych danych. Umożliwia 
przyspieszenie obsługi pacjenta, a dzięki 
dużej elastyczności, można je swobodnie 
rozbudowywać bez konieczności nabywa-
nia dodatkowych rozwiązań. Dostępne jest 
w pięciu wersjach, dostosowanych do po-
trzeb konkretnych użytkowników.

ELASTYCZNA WSPÓŁPRACA 
Z PARTNERAMI
W ciągu ponad 10 lat sprzedaży mMedica 
Asseco wypracowało unikalny model 
współpracy z partnerami. W jego ramach 
mogą oni kreować własną ścieżkę rozwoju, 
a więc kształtować katalog swoich usług 
w tych obszarach, w których się specjali-
zują. Mogą zatem świadczyć podstawo-
we usługi serwisowe, oferować audyt oraz 
zaawansowane usługi consultingowe, za-
pewniać hosting lub wirtualizację, a nawet 
tworzyć rozszerzenia do mMedica.

Jednocześnie Asseco przykłada dużą 
wagę do utrzymywania wysokich kompe-
tencji swoich partnerów. Regularnie or-
ganizowane są specjalistyczne szkolenia, 
dające im możliwość rozwoju umiejętno-
ści, a tym samym oferowania usług naj-
wyższej jakości. Partnerzy mają również 
zapewnione wsparcie w  postaci specja-
listycznych narzędzi i kanałów kontaktu 
z serwisem centralnym. Raz w roku pro-
wadzone są także testy certyfikacyjne, po-
twierdzające ich ekspercki poziom wiedzy.

Obowiązek prowadzenia EDM i wystawiania e-dokumentów obejmuje wszyst-
kie placówki, od lekarzy prowadzących własne praktyki, po duże szpitale. Dla- 
tego nie ma wątpliwości co do tego, że zarówno mniejsi, jak i więksi integra-
torzy znajdą wielu klientów. Największej aktywności oczekujemy w obszarze 

małych i średnich placówek. Znaczna część z nich będzie również uzupełniała sprzęt i rozbu-
dowywała systemy sieciowe. Warto podkreślić, że ten rynek rośnie wraz ze wzrostem złożono-
ści systemów IT. Kluczowego znaczenia nabiera wiedza ekspercka dotycząca sektora, w którym 
działa klient. W większych placówkach podstawową obsługę IT zapewnia personel własny, a ku- 
powane są wysoko specjalistyczne usługi zewnętrzne. Mniejsze jednostki raczej decydują się na 
pełny outsourcing. Najwyżej wyceniane są usługi z pogranicza informatyki i consultingu. Klienci 
oczekują połączenia kompetencji z zakresu IT z wiedzą dotyczącą ich obszaru biznesowego.

Wojciech Kulbiński
menedżer ds. sprzedaży, Asseco Poland

Kontakt dla partnerów: MMEDICA@ASSECO.PL 

Dodatkowe informacje: MMEDICA.ASSECO.PL

Asseco: dobre wieści dla partnerów
Rok 2019 przyniósł dalsze ożywienie w zamówieniach IT dla sektora ochrony zdrowia. 

Miało na to wpływ kilka równolegle występujących czynników, m.in. chęć 
wykorzystania przez samorządy unijnych funduszy. Dobra koniunktura w tym 

segmencie rynku powoduje, że Asseco dynamicznie rozbudowuje sieć 
autoryzowanych partnerów, oferujących system mMedica.
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Kto miał okazję brać udział w dynamicznym rozwoju polskiego przemysłu 
teleinformatycznego w ciągu ostatnich 30 lat – a jednocześnie pozostaje aktywnym 

uczestnikiem tego rynku pod koniec drugiej dekady XXI w. – nie może mieć wątpliwości 
co do dwóch kwestii. Po pierwsze mądre wykorzystanie technologii cyfrowych stało się 

wyróżnikiem przedsiębiorstw, które są liderami rynków zdolnymi
do narzucania nowych reguł gry. Po drugie najciekawsze lata i najbardziej zdumiewające 

osiągnięcia technoewolucji są prawdopodobnie dopiero przed nami.
BORYS STOKALSKI
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Cyfrowa transformacja to strategiczne zagadnienie dla 
całej polskiej gospodarki. Wydaje się, że jest ono dzisiaj 
w Polsce zauważane. Mam na myśli trzy najważniej-

sze dla cyfrowej gospodarki strategie technologiczne, zaini-
cjowane na styku ministerstw cyfryzacji, przedsiębiorczości 
i technologii oraz inwestycji i rozwoju. Są nimi: Strategia 5G, 
Strategia Sztucznej Inteligencji oraz Strategia (a na razie ra-
port) Internetu rzeczy (IoT). I jakkolwiek obawiam się, że 
żadna z nich nie będzie – z uwagi na okres wyborczy – przed-
miotem szerokiej, publicznej debaty, to uważam, że sensow-
ne strategie w tych trzech obszarach są naprawdę potrzebne 
i trzeba o nich rozmawiać.

Nawiasem mówiąc, tryb pracy nad założeniami tych strategii 
przyjęty w Ministerstwie Cyfryzacji umożliwia zaangażowa-
nie się bardzo szerokiej reprezentacji gospodarczej – zarówno 
przedstawicielom przemysłu teleinformatycznego, jak i nauki 
oraz specjalistom z obszarów zastosowań biznesowych. Przy 
czym, o ile każda z nich ma rację bytu na mapie drogowej roz-
woju gospodarczego, o tyle ich wzajemne wzmacnianie się 
stwarza szanse jego radykalnego przyspieszenia.

Jeżeli jest jakiś obszar polskiej teleinformatyki, w którym 
dobrze wykorzystane szanse dzisiaj mogą stać się zalążkiem 
wielkiego, globalnego sukcesu w bliskiej przyszłości, to jest 
nim z  pewnością szeroko rozumiana sztuczna inteligencja. 

Perspektywy 
cyfrowej transformacji 

polskiej gospodarki
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W szczególności zaś biznesowe rozwiązania wykorzystują-
ce wzmocnione uczenie maszynowe (Machine Reinforced 
Learning), przetwarzanie obrazów i języka naturalnego, 
wspierające funkcjonalną autonomię produktów (robotów, 
pojazdów, inteligentnych budynków) i usług (zarówno cy-
frowych, jak też fizycznych, wzmacnianych cyfrowo).

Tego typu rozwiązania mogą powstawać szczególnie 
sprawnie tam, gdzie rozwija się infrastruktura umożli-
wiająca monitorowanie świata rzeczywistego, jego symu-
lowanie oraz interakcję pomiędzy światem rzeczywistym 
a wirtualnym. Rozwój takich sieci stymuluje popyt na pre-
cyzyjne, wydajne i efektywne usługi do komunikacji między 
urządzeniami i sieciami urządzeń, co stanowi jeden z głów-
nych celów wprowadzania sieci 5G, oczywiście nie tylko 
w Polsce (z wielu powodów nie jesteśmy w tym obszarze 
światowym liderem).

Te oczywiste synergie powinny pojawić się również 
w docelowych strategiach, w postaci dobrze zharmoni-
zowanych priorytetów. Podstawowe pytanie, które należy 
sobie zadać, brzmi: gdzie wsparcie inwestycji w innowa-
cyjne produkty daje polskim przedsiębiorcom największą 
szansę stworzenia globalnego produktu? Niemniej ważne 
zagadnienie dla wszystkich strategii technologicznych do-
tyczy tego, jak przeprojektować mechanizmy finansowa-
nia. Najważniejszym zadaniem, jakie dzisiaj wydaje się stać 
przed decydentami, jest zbudowanie takich mechanizmów, 
w których zarówno startupy, jak i dojrzałe innowacyjne 
firmy dotowane są poprzez finansowanie wdrożeń pilota-
żowych i ograniczonych rolloutów u użytkowników koń-
cowych. Takie pieniądze zachęcają przedsiębiorstwa do 
cyfrowej transformacji, a jednocześnie umożliwiają twór-
com produktów zbudowanie historii sprzedaży i zdoby-
cie referencji. Te zaś stanowią znacznie lepszą podstawę 
do uzyskiwania atrakcyjnych wycen niż najpowszechniej 
dziś funkcjonujące bezpośrednie inwestycje w działania 
badawczo-rozwojowe startupów.

TECHNOLOGICZNA DYPLOMACJA
Kolejnym z fundamentalnych zagadnień jest sprawna i sku-
teczna dyplomacja technologiczna. Coś w tej dziedzinie 
zaczyna się dziać, choć ciągle wydaje się, że większe zain-
teresowanie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) 
budzi dziś ściąganie do Polski inwestorów z zagranicy niż 
realna pomoc we wchodzeniu polskich firm na rynki zagra-
niczne. Tymczasem na polskim rynku nie brakuje pracy dla 
specjalistów od technologii. Jest wręcz odwrotnie. Dlatego 
otwieranie rodzimego rynku dla zagranicznych inwestorów 
technologicznych też wymaga podejścia systematycznego, 
opartego na rozumieniu potrzeb krajowych firm. Inwesto-
rzy zagraniczni dodatkowo zwiększą presję na rynku pracy. 
Rodzi się pytanie: co wniosą w zamian?

Jeżeli rozwiązania inwestorów zagranicznych – tak jak 
w przypadku globalnych platform chmurowych – two-
rzą naturalny mechanizm globalnej dystrybucji, który  

Hotel Vine Resort & SPA Głęboczek

13-15 września 2019

VI edycja  

Triathlon IT & Business

Więcej informacji: triathlon-it.pl
Zapytania i zgłoszenia: kontakt@triathlon-it.pl

Wystartuj w największej imprezie  

sportowej dla branży IT.

Wygraj Puchar
 Polska

za najszybszą zmianę
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indywidualnie, w drużynie lub sztafecie



CRN nr 8/201946

RYNEK

46

mogą wykorzystać polskie firmy, jest to niewątpliwa korzyść.  
Jeżeli budują w Polsce część swoich struktur badawczo-roz-
wojowych w obszarze, w którym w Polsce brakuje know-how  
(np. telemedycyna czy komputery kwantowe), długofalowo jest 
to również wartość dla Polski. Jeżeli jedyny wkład stanowią miej-
sca pracy dla deficytowych specjalistów i transfer podatków do 
krajów o liberalnych politykach fiskalnych, to może nie warto  
takich działań szczególnie wspierać aktywnością urzędników 
czy ulgami inwestycyjnymi…

TRANSFORMACJA PRZEMYSŁU 
TELEINFORMATYCZNEGO
Transformacja to ważne zagadnienie dla polskiego przemy-
słu teleinformatycznego. Sektorem, w którym od kilkunastu lat 
przebiega taki proces na całym świecie, jest telekomunikacja. 
Zwłaszcza w Europie sytuacja tego segmentu jest trudna. Dys-
ponuje on co prawda środkami inwestycyjnymi, ale działania 
regulatorów zepchnęły wiele europejskich telekomów do ro-
li tanich dostawców usług „powszechnej komunikacji” oraz in-
frastruktury przesyłu danych. Większość wartości dodanej, 
bazującej na inwestycjach w tę infrastrukturę, od lat przejmują 
globalni giganci usług chmurowych i usług 
OTT (Over-The-Top), dostarczający tre-
ści wideo, audio i inne media w internecie.  
Widać to niestety w wycenach europejskich 
firm telekomunikacyjnych, które wciąż  
generują gotówkę, którą można spożytko-
wać na budowę kolejnych generacji sie-
ci, jednak z punktu widzenia właścicieli 
i  dostarczycieli kapitału inwestycyjnego 
problemem są zwroty z możliwych do zre-
alizowania inwestycji.

W Polsce dodatkowym kłopotem jest 
konieczność poluzowania absurdalnie rygorystycznych norm 
promieniowania EM. Bez tego działania nie tylko nie będzie nad 
Wisłą 5G, lecz należy się też liczyć z pogarszaniem jakości ist-
niejących sieci. Trzeba mieć nadzieję, że rewizja norm zostanie 
szybko i skutecznie przeprowadzona. Żeby wyjść z narożnika, 
do którego firmy telekomunikacyjne zapędzili regulatorzy, de-
cydują się one m.in. na inwestycje związane z pozyskiwaniem 
kompetencji umożliwiających rozwój złożonych usług w archi-
tekturze „cloud native” i ich skuteczne wdrażanie. Wydaje się, 
że 5G – w połączeniu z Internetem rzeczy – daje pewną nadzieję 
na wzmocnienie pozycji firm telekomunikacyjnych i wzrost ich 
atrakcyjności dla inwestorów.

Rynek IT również bardzo się zmienia. Jego wzrost napędzany 
był długo przez rozwój nowoczesnych usług finansowych, tele-
komunikacyjnych i konsumeryzację technologii (masowe upo-
wszechnianie się podstawowych cyfrowych innowacji wśród 
konsumentów). Ogromny wewnętrzny popyt sprawił, że w Pol-
sce istotną część wartego ponad 80 mld zł rynku ICT stanowił, 
ukształtowany w latach 1990–2010, ekosystem usług opartych 
na modelu integratorskim. Polegał on na współpracy globalnych 
dostawców technologii z największymi integratorami i ich pod-

wykonawcami w dużych, złożonych projektach dla dużych, 
działających w Polsce klientów.

Dzisiaj klienci odwracają się od modelu integratorskiego. 
Chmura pozwala im cyfryzować się szybciej i taniej, jeśli chodzi 
o ich podstawowe potrzeby. Staje się też doskonałą platformą 
innowacji. Widzą oni też problem dotyczący długu technolo-
gicznego, jaki wykreowały dotychczasowe koncepcje i prakty-
ki informatyzacji. Dlatego model integratorski szybko traci na 
atrakcyjności i przestaje generować wzrost. Efektem tego jest 
szybko postępująca konsolidacja rynku dużych i średnich in-
tegratorów. Co więcej, model ten nieefektywnie wykorzystuje 
coraz trudniej dostępny kapitał technologicznych kompeten-
cji. Złożone projekty wymagają dużej liczby wysoko wykwalifi-
kowanych projektantów, inżynierów i menedżerów, więc biznes 
integratorski praktycznie nie daje możliwości wzrostu przycho-
dów bez proporcjonalnego wzrostu zatrudnienia.

STAGNACJA I CO Z NIĄ ZROBIĆ? 
Efektem jest kilkuletnia już stagnacja na polskim rynku IT, 
do której cegiełkę dołożyła polityka kilku ministrów cyfryza-
cji, przedkładających insourcing nad współpracę z rynkiem. 

Aby wydostać się z tej pułapki, potrzeba 
zmiany struktury rynku –  radykalnego 
zwiększenia w nim udziału firm oferują-
cych cyfrowe produkty i zautomatyzowa-
ne usługi dostarczane w modelu „cloud 
native”, dla których naturalnym kanałem 
dystrybucji jest chmura obliczeniowa. 
Ten proces powoli już następuje. Zdecy-
dowana większość powstających w Pol-
sce młodych przedsiębiorstw w obszarze 
cyfrowej gospodarki to właśnie podmioty 
ukierunkowane na produkty lub zautoma-

tyzowane usługi biznesowe i technologiczne oferowane przez 
kanały cyfrowe na rynkach międzynarodowych. Ich sukces nie 
jest jeszcze dziś widoczny w strukturze rynku. 

Potrzebujemy czasu i dużej aktywności przedsiębiorców, aby 
wspomniany proces zaowocował rezultatami porównywalnymi 
z międzynarodowym sukcesem – mającym również wymierny, 
biznesowy charakter – liderów polskiej branży gier, czyli firm ta-
kich jak: CD Projekt,11 Bit Studios czy TechLand. Przyspieszenie 
procesu transformacji polskiego sektora cyfrowych technologii 
wymaga rewizji i wspomnianego wcześniej przeprojektowania 
funkcjonujących dziś mechanizmów finansowania innowacji. 
Tak, aby zwiększone zostało finansowanie wdrożeń tworzących 
trakcję i bazę referencyjną dla firm.

BORYS STOKALSKI JEST PARTNEREM 

W RETHINK ORAZ CZŁONKIEM RADY 

POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

ARTYKUŁ PIERWOTNIE UKAZAŁ SIĘ W DODATKU 

SPECJALNYM ITWIZ PT. „30 LAT. TRANSFORMACJA IT 

I INNOWACJE W POLSCE”.

PAIH wydaje się bardziej 
zainteresowana 
ściąganiem zagranicznych 
inwestorów niż 
pomaganiem polskim 
firmom za granicą.
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W ocenie czytelników portalu CRN.pl już widać, że obecny rok będzie lepszy  
pod względem przychodów niż 2018. Powstaje natomiast pytanie, 

jak na przyszłość firm IT wpłyną coraz bardziej odczuwane przez nie trudności 
ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Najnowsze wyniki naszej ankiety 

wskazują, że staje się to coraz bardziej palącą kwestią. 
KAROLINA MARSZAŁEK

Przypomnijmy, że kiedy w grudniu 
2018 r. za pośrednictwem naszej an-

kiety zapytaliśmy czytelników portalu 
CRN.pl o  ocenę kończącego się wów-
czas roku pod względem przychodów, 
tylko 29 proc. respondentów stwierdzi-
ło, że był on lepszy w zestawieniu z ro-
kiem 2017, a według 25 proc. – podobny. 
Tymczasem pozostali uczestnicy ankiety 
(46 proc.) przyznali wprost, że wiodło im 
się gorzej w porównaniu z dwunastoma 
miesiącami 2017.

Tym razem zwróciliśmy się z prośbą 
o ocenę przychodów w I półroczu 2019 
i otrzymaliśmy odpowiedzi, które napa-
wają większym optymizmem. Aż 48 proc. 
respondentów ankiety CRN.pl wskaza-
ło, że było ono lepsze, a według 20 proc.  
–  porównywalne z  tym samym okre-
sem ub.r. Pozostała część respondentów  
przyznała jednak, że w pierwszym pół-
roczu bieżącego roku wiodło im się zde-
cydowanie gorzej, biorąc pod uwagę 
przychody firmy. Jeśli chodzi o progno-
zy odnośnie do bieżącego półrocza, to 
50 proc. respondentów uważa, że w ze-

Materiał przygotowano na podstawie trzech ankiet 
zamieszczonych na crn.pl na przełomie lipca 

i sierpnia. Wzięło w nich udział 80 czytelników. 

Źródło: CRN Polska, sierpień 2019

CZY PROBLEMY Z DOSTĘPNOŚCIĄ 
SPECJALISTÓW IT WPŁYWAJĄ 

HAMUJĄCO NA ROZWÓJ  
TWOJEJ FIRMY?

Tak

Nie

Jeszcze nie, ale się tego spodziewam

stawieniu z  tym samym okresem ub.r. 
ich firmy odnotują wyższe przychody, 
a w ocenie 11 proc. ich poziom będzie po-
dobny. Jednocześnie 25 proc. spodziewa 
się spadku, a 14 proc. pytanych, nie chcąc 
przedwcześnie wyrokować, wybrało od-
powiedź „trudno powiedzieć”.

W związku z coraz częściej dyskuto-
wanymi w  branży problemami kadro-
wymi – jeśli chodzi o szeroko pojętych 
specjalistów IT – zapytaliśmy następ-
nie czytelników portalu CRN.pl, czy na 
rozwój ich przedsiębiorstw wpływają 
hamująco kłopoty ze znalezieniem od-
powiednich pracowników. Wszak brak 
do pracy ludzi o konkretnych kwalifi-
kacjach, o którym często słyszymy m.in. 
w rozmowach z właścicielami firm IT, 
prędzej czy później musi wpłynąć na 
możliwości dalszego rozwoju, a w kon-
sekwencji również ich kondycję finan-
sową. Odpowiedzi na to ostatnie pytanie 
(patrz: wykres obok) uświadamiają, że 
kwestia niedoboru kadr w przedsiębior-
stwach z polskiego rynku IT staje się na-
prawdę paląca.

56%33%

11%
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Półmetek 2019: 
wzrost przychodów, kłopoty z kadrami
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Nowe pomysły na storage
Rynek pamięci masowych w ostatnim czasie wyraźnie się ożywił. To w dużym stopniu 

zasługa nowej fali producentów, którzy opracowują coraz to ciekawsze koncepcje.
WOJCIECH URBANEK, SUNNYVALE 

Prosty podział na macierze dyskowe 
przeznaczone dla małych i dużych 
przedsiębiorstw przeszedł do hi-

storii. Obecnie rynek pamięci masowych 
jest dużo bardziej złożony. Do tradycyj-
nych rozwiązań dołączyły innowacyjne 
urządzenia i aplikacje, wprowadzające 
nowy ład w tym segmencie produktów. 
Coraz głośniej mówi się, że nowoczesny 
system storage powinien łączyć wysoką 
wydajność z  nieograniczonymi możli-
wościami w zakresie skalowania pojem-
ności, co jeszcze do niedawna wcale nie 
było oczywiste. Ten nagły zwrot byłby 
niemożliwy, gdyby nie wzrost znacze-

nia danych, czasami określanych jako 
nowa waluta cyfrowej gospodarki. Nie-
stety, na razie firmy mają spore problemy 
z czerpaniem profitów z posiadanych in-
formacji. Natomiast z badań przeprowa-
dzonych przez Data Dynamics wynika, że 
aż 76 proc. przedsiębiorców chce wyko-
rzystywać potencjał cyfrowych zasobów, 
choć jedynie 15 proc. ma odpowiednie na-
rzędzia do realizacji tych zamierzeń.

– Jestem zszokowany, że koncerny, któ-
re wydają miliony dolarów na pamięci ma-
sowe, kompletnie nie dbają o widoczność 
i czytelność danych – przyznaje Piyush 
Mehta, CEO Data Dynamics, firmy opra-

cowującej oprogramowanie do analizy 
i migracji danych.

Nie jest to kwestia trywialna, gdyż we-
dług wyliczeń dziennika „The Wall Street 
Journal” zwiększenie użyteczności da-
nych o 10 proc. przyczyniłoby się do wzro-
stu przychodów przeciętnej firmy z listy 
„Fortune 1000” nawet o 2 mld dol. 

Eksperci szacują, że koszty przecho-
wywania danych spadają w ciągu roku 
o  25–40  proc. Niższe ceny nośników, 
a  także zastosowanie innowacyjnych 
technologii umożliwiają firmom korzy-
stanie z większej liczby aplikacji, a tym 
samym cyfrowych informacji. Niestety, 
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ich nadmiar prowadzi do chaosu. Zaso-
by cyfrowe są przechowywane w róż-
nych środowiskach i urządzeniach, a ich 
izolacja utrudnia obsługę nowoczesnych 
programów, analitykę czy wreszcie opty-
malizację kosztów. Gartner szacuje, że 
w przypadku przechowywania 1 PB da-
nych na tradycyjnym serwerze NAS war-
tość współczynnika TCO sięga 300 tys. 
dol. miesięcznie, w chmurze publicznej 
zaś – 20 tys. dol. 

Producenci wprowadzają rozma-
ite rozwiązania, które umożliwia-
ją uproszczenie procesów związanych 
z  przetwarzaniem cyfrowych zaso-
bów i zarządzaniem nimi. Amerykański 
startup Data Dynamics oferuje opro-
gramowanie Storage X, składające się 
z  modułów: analityka, archiwizacja, 
migracja, rozproszony system plików. 
Klient może wybrać pojedyncze kompo-
nenty bądź korzystać z kompleksowego 
rozwiązania, uiszczając opłatę w mode-
lu abonamentowym. Przy czym Storage 
X współpracuje z macierzami NAS i ser- 

werami bez wsparcia ze strony agentów 
czy stosowania jakichkolwiek bramek.

Piyush Mehta przyznaje, że oszczęd-
ności uzyskane dzięki oprogramowa-
niu sięgają setek tysięcy dolarów w skali 
miesiąca. Przykładowo miesięczny koszt 
przechowywania 4 PB danych na trady-
cyjnych systemach NAS wynosi 1,2 mln 
dol. Natomiast dzięki zastosowaniu Sto-
rage X i przeniesieniu 10 proc. zasobów 
do nowoczesnego systemu NAS scale-out 
oraz 15 proc. do chmury publicznej wy-
datki spadają do 960 tys. dol. Optymali-
zacja zaledwie jednej czwartej danych 
umożliwia zatem uzyskanie 20  proc. 
oszczędności. Warto podkreślić, że pro-
ducent przywiązuje dużą wagę do aktu-
alizacji systemu i wprowadza dwa razy 
do roku jego nową wersję. W grudniu od-
będzie się premiera Storage 8.2, a wpro-
wadzone innowacje związane będą 
z obsługą mikrousług i większą integra-
cją z aplikacjami biznesowymi.

Na koniec bieżącego roku firma pla-
nuje zarządzać 80  PB danych. Lwia 
część klientów Data Dynamics pocho-
dzi ze Stanów Zjednoczonych (aż 26 
z nich figuruje na liście „Fortune 100”), 
ale producent przejawia coraz więk-
sze zainteresowanie Europą. Ameryka-
nie obsługują banki we Francji, a także 
firmy z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.  
To bardzo perspektywiczny segment 
rynku, choć nadal wielu klientów postę-
puje nieracjonalnie.

– Nierzadko spotykamy firmy, które ma-
gazynują dane na taśmach od trzech dekad 
i w ogóle z nich nie korzystają. Nie kasują 
ich, ponieważ zawsze mogą się przydać. 
Nie rozumiem, dlaczego mieliby zrobić 
z nich użytek właśnie teraz – zastanawia 
się Piyush Mehta.

ALTERNATYWA DLA DELL  
EMC ISILON I NETAPP FAS
Lawinowy przyrost danych nieustruk-
turyzowanych to woda na młyn dla pro-
ducentów serwerów NAS. Szczególnie 
ciekawe perspektywy rysują się przed 
dostawcami systemów scale-out. Anali-
tycy z Global Market Insight prognozują, 
że sprzedaż tej grupy produktów w la-
tach 2018–2024 będzie rosnąć w tempie 
35 proc. rocznie. Ich odbiorcami mają być 

przede wszystkim instytucje finansowe, 
firmy ubezpieczeniowe, branża ITC, pla-
cówki ochrony zdrowia, sieci handlowe 
oraz segment mediów i rozrywki. Najpo-
pularniejszym rozwiązaniem w tej klasie 
od kilku lat pozostaje Dell EMC Isilon, 
niemniej lider czuje na plecach oddech 
nowych graczy, takich jak Weka IO czy 
Qumulo. Nowicjusze przekonują, że są 
nie tylko tańsi, ale mają lepsze pomy-
sły na przechowywanie danych niż do-
świadczeni dostawcy.

– Klienci posiadający zasoby rzędu  
2 PB lub większe poszukują systemów ba-
zujących na innowacyjnych standardach. 
Często skarżą się, że Dell EMC Isilon czy 
NetApp FAS Series nie potrafią spro-
stać ich rosnącym wymaganiom – mówi  
Molly Presley, Global Product Marketing 
Director w Qumulo.

Co ciekawe, jednym z założycieli tego 
startupu jest Peter Godman, współautor 
sukcesu Isilona. Niemniej zarówno on, 
jak i pozostali decydenci Qumulo twier-
dzą, że popularne systemy plików ZFS 
czy OneFS są przestarzałe i nie najlepiej 
radzą sobie z obsługą petabajtów danych 
oraz współpracą ze środowiskiem chmu-
ry publicznej. To zdanie najwyraźniej po-
dzielają inwestorzy, którzy do tej pory 
włożyli w rozwój firmy już 222,3 mln dol. 

Architektura opracowana przez Qu-
mulo otwiera duże możliwości, jeśli cho-
dzi o wielkość i ilość tworzonych plików, 
również w środowiskach rozproszonych. 
System jest zdefiniowany programowo, 
co ułatwia jego rozbudowę i współpra-
cę z zewnętrznymi platformami: AWS,  
Google Cloud, Dell EMC czy HPE. Roz-
wiązanie Qumulo realizuje funkcje anali-
tyki w czasie rzeczywistym, dostarczając 
na bieżąco informacje o zajmowanej prze-
strzeni dyskowej, wskaźnikach IOPS 
i najbardziej aktywnych klientach podłą-
czonych do klastra. Platforma funkcjonu-
je w różnych konfiguracjach, np. all-flash 
lub jako rozwiązanie do archiwizacji.

– Oczekiwania wobec NAS scale-out 
są bardzo zróżnicowane. W  niektórych 
środowiskach istnieje zapotrzebowanie 
na systemy przetwarzające ogromne ilo-
ści danych, a drugorzędną rolę odgrywa 
przepustowość. W innych najbardziej li-
czy się szybkość wykonywanych operacji 
– tłumaczy Molly Presley.Fo
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Wśród klientów Qumulo znajduje się 
m.in. wytwórnia Walta Disneya. System 
wykonuje 7,7  mld operacji na godzinę 
i przechowuje ponad 5 mld plików. To pa-
rametry, które robią wrażenie, lecz Weka 
IO próbuje zawiesić poprzeczkę jeszcze 
wyżej. Założony pięć lat temu w Izra-
elu startup skupia coraz większą uwa-
gę branżowych ekspertów, konkurentów 
oraz funduszy inwestycyjnych. Te ostat-
nie wspomogły Weka IO dotąd 66,7 mln 
dol. Co ciekawe, w izraelską firmę zain-
westowały również m.in.: HPE, Seagate, 
Western Digital czy Nvidia. Sztandaro-
wym produktem startupu jest platfor-
ma Matrix, równoległy system plików 
zapewniający dostęp do danych współ-
użytkowanych przez klaster. Można go 
uruchamiać na serwerze lub platformie 
hiperkonwergentnej w  sieci Ethernet 
bądź InfiniBand. Architektura systemu 
umożliwia tworzenie tysięcy rozpro-
szonych węzłów obliczeniowych, wy-
konywanie milionów operacji wejścia/ 
/wyjścia na sekundę oraz obsługę peta-
bajtów danych. Weka IO w pierwszych 
wersjach wykorzystywała dyski SSD 
z interfejsem SATA oraz SAS, niemniej 
począwszy od Matrix v3 bazuje na stan-
dardzie NVMe over Fabrics.

– Opóźnienia w  naszym systemie są 
dziesięciokrotnie mniejsze aniżeli w naj-
szybszych macierzach all-flash – podkre-
śla Liran Zvibel, CEO i współzałożyciel 
Weka IO.

Weka IO sprzedaje swoje rozwiąza-
nia za pośrednictwem partnerów, w tym 
również w modelu OEM. Startup współ-
pracuje z HPE, Super Micro oraz Pengu-
in Computing.

– Nie ukrywam, że do wyboru partne-
rów podchodzimy selektywnie. Nie zależy 
nam na tym, żeby mieć ich jak najwię- 
cej. Szukamy firm, które potrafią poruszać 
się w tym dość specyficznym obszarze ryn-
ku – mówi Liran Zvibel.

ALL-FLASH W MODELU 
USŁUGOWYM
W I kw. 2019 r. przychody ze sprzeda-
ży macierzy all-flash wyniosły 2,47 mld 
dol., co oznacza 17,5-proc. wzrost w uję-
ciu rocznym. Producenci mają powody 
do radości, aczkolwiek nie zamierza-

ją zwalniać tempa i próbują dotrzeć do 
klientów z nową ofertą w modelu sub-
skrypcyjnym. Szczególnie ciekawa jest 
nowa inicjatywa Tech Daty. Dystrybutor 
wspólnie z firmą Kaminario wprowadził 
na rynek amerykański usługę Storage as 
a Service przeznaczoną do obsługi kry-
tycznych aplikacji biznesowych. 

– Jeszcze do niedawna model funkcjo-
nowania naszego biznesu był dość prosty. 
Realizowaliśmy kontrakt, a potem wysta-
wialiśmy fakturę na 5 mln dol. To zaczyna 
się zmieniać, coraz częściej rozkładamy tę 
kwotę na kilka miesięcy albo jeszcze dłuższy 
okres. Musimy dostosowywać się do nowych 
realiów i budować globalny biznes bazują-
cy na usługach – tłumaczył John O’Shea,  
Senior Vice President, Global Lifecycle 
Management w Tech Dacie.

Tech Data wybrała Kaminario, bo 
chce odciążyć firmy technologiczne od 
kompleksowych usług związanych z za-
rządzaniem cyklem życia produktów 
i obsługą klientów. Taka strategia umoż-
liwi mniej znanym, lecz dobrze roku-
jącym producentom skoncentrowanie 
się na rozwoju produktów. Wprawdzie 
marka Kaminario jest w Polsce niezna-
na, niemniej działa na światowym rynku 
od 2008 r. Producent jeszcze do niedaw-
na rywalizował z Pure Storage czy Solid  
Fire o palmę pierwszeństwa wśród start- 
upów projektujących macierze all-flash. 
Losy wymienionych firm potoczyły się 
różnie. Kaminario porzuciło tradycyjną 
sprzedaż sprzętu na rzecz modelu sub-
skrypcyjnego. 

– Rozwiązanie Storage as a  Servi-
ce łączy prostotę i  sprawność chmury 
publicznej z  wydajnością systemu pa-
mięci masowej przeznaczonej dla wyma-
gających użytkowników biznesowych. 
Współpraca z Tech Datą umożliwia nam 
zastosowanie elastycznego modelu sprze-
daży – mówi Dani Golan, CEO i założy-
ciel Kaminario. 

W podobnym kierunku jak Tech Data 
i Kaminario zmierza StorOne, startup za-
łożony przez Gaola Naora. Przedsiębior-
ca dziewięć lat temu sprzedał IBM-owi 
Storwize za 140  mln dol. Wyróżnikiem 
macierzy tej marki była funkcja kompre-
sji zapewniająca optymalizowanie wyko-
rzystania przestrzeni dyskowej. Gaol Naor 
nadal zamierza odchudzać systemy pamię-
ci masowej, choć w nieco innym zakresie. 
Oprogramowanie TRU (Total Resource 
Utilization) ma do minimum ograniczyć 
liczbę urządzeń i nośników przeznaczo-
nych do obsługi i przechowywania danych.

– Poświęciliśmy na ten projekt osiem 
lat, uzyskaliśmy ponad 50 patentów. Ze 
zdziwieniem patrzę na niektóre startupy 
które po 18 czy 24 miesiącach prac nad 
produktem ogłaszają, że mają innowa-
cyjne rozwiązanie. To nie innowacja, lecz  
co najwyżej integracja – zżyma się Gaol 
Naor, dyrektor generalny StorOne.

Oprogramowanie TRU obsługuje fi-
zyczne serwery oraz urządzenia wir-
tualne. Testy przeprowadzone przez 
StorOne pokazują, że użycie kilku dys-
ków SAS SSD umożliwia uzyskanie setek 
tysięcy IOPS, natomiast zainstalowanie 
kilku modułów NVMe pozwala prze-
kroczyć milion IOPS. Startup niedawno 
uruchomił sprzedaż pamięci masowej 
all-flash w formie usługi, instalując sys-
tem w siedzibie użytkownika.

– Miesięczna opłata wynosi 999 dol. 
za 18 TB pojemności i 150 tys. IOPS. Przy 
czym usługodawca korzysta z funkcji do-
stępnych w systemach korporacyjnych. Co 
więcej, wszystko wskazuje na to, że obni-
żymy wysokość abonamentu, ponieważ 
ceny pamięci flash cały czas spadają. Po 
sześciu latach sprzęt staje się własnością 
klienta – dodaje Gaol Naor.

Niewykluczone, że nowe usługi umoż-
liwią rodzimym integratorom zdoby-
cie klientów, którzy obecnie narzekają 
na zbyt wysokie ceny macierzy all-flash. 
Choć z drugiej strony trudno spodziewać 
się gwałtownej ekspansji tego modelu biz-
nesowego – przyczynia się on bowiem do 
spadku przychodów z tradycyjnej sprze-
daży, a także rodzi wydatki związane z po-
zyskaniem i utrzymaniem subskrybentów. 
Jednak niektórzy eksperci, w tym John 
O’Shea, uważają, że jest to droga, od któ-
rej nie ma odwrotu.

Koncerny kompletnie  
nie dbają o widoczność  
i czytelność danych.
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COACHING

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.

Nie ma 
ceny  

obiektywnej.

Co to jest wartość dla 
klienta?

JAK DONOSZĄ RÓŻNE ŹRÓDŁA, POLSKIE FIRMY BORYKAJĄ SIĘ Z WALKĄ 
CENOWĄ. WIELE Z NICH OBWINIA ZA TAKĄ SYTUACJĘ KONKURENCJĘ, 
CHOCIAŻ NIE PROWADZI REGULARNEGO MONITORINGU JEJ DZIAŁAŃ, 
A  SWOJE PRZEKONANIE O  RYNKU OPIERA NA OPINIACH PŁYNĄCYCH 
Z DZIAŁU SPRZEDAŻY.

Większość działów sprzedaży ma problem z właściwą obroną cen. Kiedy konkuren-
cja je obniża, handlowcy również naciskają na obniżkę cen sprzedawanych przez nich 
produktów i usług. Jakie jest wyjście ze spirali spadającej marży? Przede wszystkim 
powinniśmy przestać myśleć przez pryzmat tego, jaki mamy produkt czy usługę, a za-
cząć myśleć przez pryzmat tego, czy nasza oferta niesie odpowiednią wartość dla klien-
ta. Odwołując się do koncepcji Alexa Osterwaldera oraz Claytona Christensena, ofertę 
wartości można zdefiniować jako zbiór produktów i usług, które zapewniają klientom 
z danego segmentu realizację ich zadań lub rozwiązanie ich problemów.

Weźmy prosty przykład. Porównajmy wynajem samochodów na minuty i ofertę wy-
najmu długoterminowego floty samochodów dla dużej korporacji. Oba przypadki róż-
nią się znacząco tym, po co klienci wynajmują samochody oraz jaki ma to im rozwiązać 
problem. Student musi się szybko przemieścić z miejsca na miejsce. Wynajmuje samo-
chód na minuty, traktując to jako alternatywę dla autobusu. Gdy szuka środka transpor-
tu, liczy się cena i dostępność, a więc rozliczenie auta na minuty wyszukanego przez 
aplikację stanowi dla niego najlepsze rozwiązanie. Wartością w tej ofercie dla studenta 
jest niewątpliwie korzystna cena, ale też większa wygoda niż jazda autobusem. Duża 
korporacja wynajmuje zaś flotę samochodów, bo nie chce „mrozić” kapitału i kupować 
aut na własność. Wartością dla wielkiej firmy w tej ofercie, oprócz obniżenia kosztów 
działania dzięki wynajmowi pojazdów, będzie wygoda – przerzucenie opieki nad flotą 
na jej dostawcę.

Poszukując nowych czynników tworzących wartość i podnoszących rentowność 
oferty, należałoby również patrzeć na ofertę wartości z perspektywy kosztów i korzy-
ści klienta. Powinniśmy pamiętać, że nasz sposób patrzenia na ofertę i jej postrzeganie 
mogą być inne niż sposób patrzenia na nią przez naszego klienta.

Weźmy jako przykład nowe technologie, np. nowe oprogramowanie. Dla jego auto-
rów sam fakt, że jest to nowość, stanowi wartość. Często podkreślają oni, że oprogra-
mowanie zawiera wiele nowych cech i funkcji. Faktycznie, dla części odbiorców, którzy 
lubią nowinki, jest to zaleta i korzyść. Ale nie dla wszystkich, bo nie wszyscy ludzie 
lubią zmiany. Klientów „tradycyjnych”, którzy przywiązali się do poprzedniej wersji 
oprogramowania i znają ją na pamięć, nowa wersja naszpikowana nowymi funkcjami 
może napawać obawą. Jeśli wolno się uczą, to korzystanie z niej będzie przez pierw-
sze dni, a może nawet tygodnie wiązało się z dużymi kosztami – chodzi o własny czas 
i stres. Kosztem klienta w ramach naszej oferty jest nie tylko cena, którą musi za nią 
zapłacić, ale np. stres związany ze zmianą i czas, który z tego tytułu straci.

W tym miejscu dochodzimy do konkluzji, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna 
cena. Istnieje percepcja ceny przez danego klienta. Jeśli klient otrzymuje od nas więk-
szą wartość niż ta, za którą był gotów zapłacić, a postrzegane przez niego korzyści  
są wyższe niż postrzegane przez niego koszty, to uzna naszą cenę za uczciwą i będzie 
gotowy kupić produkty z naszej oferty. Kluczem do ustanawiania ceny jest zatem właś- 
ciwa wiedza o kliencie. O czym więcej napiszę w kolejnym felietonie.
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Czym jest spowodowana tak duża rozbieżność między 
deklarowanymi przez nich celami a działaniami? Ja-
kie kroki powinni podjąć, aby nadać priorytet temu, 

co uznają za wyjątkowo ważne? Jednym z powodów, dla któ-
rych tak trudno znaleźć czas na myślenie o strategii, są zachę-
ty wprowadzane – często nieświadomie – przez firmy. Nawet 
specjaliści wyższego szczebla znajdują się pod kulturową pre-
sją długich godzin pracy, co – jak ustalili naukowcy – niejedno-
krotnie traktowane jest jako wskaźnik lojalności i wydajności 
we współczesnej gospodarce. Badania wykazały, że ci, którzy 
pracują ponad 50 godzin tygodniowo, zarabiają o 6 proc. więcej 
niż ich współpracownicy, którzy trzymają się bardziej regular-
nych godzin pracy. 

Przywiązując się na stałe do biurka, z całą pewnością odpo-
wiesz na więcej e-maili. Rzadko kiedy jest to jednak receptą na 
innowacyjne myślenie o strategii. W istocie, jak ujawniają bada-

nia, osoby, które pracują ponad 50 godzin tygodniowo, są mniej 
wydajne. Z badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Stan-
forda wynika, że tym, co faktycznie napędza twórcze myślenie, 
jest aktywność, np. spacer w ciągu dnia pracy. W środowisku kor-
poracyjnym – które nagradza za nieustanną fizyczną obecność 
– takie zachowanie może być jednak źle widziane, a nawet karane.

PRACUJĘ, WIĘC JESTEM…
Kolejna bariera ograniczająca myślenie strategiczne może 
mieć charakter wewnętrzny. Jak dowodzą badania, bycie za-
pracowanym jest w Stanach Zjednoczonych oznaką statusu 
społecznego. Silvia Bellezza z Columbia Business School wraz 
z zespołem ujęła to w następujący sposób: „Mówiąc innym, 
że jesteśmy zajęci i nieustannie pracujemy, sugerujemy, że się 
o nas zabiega”. Poza całkiem realnymi wymogami, jakie narzuca 

Znajdź czas na myślenie  
o strategii

Każdy lider chciałby poświęcać więcej czasu na myślenie strategiczne. 
Jak wykazują badania, 97 proc. menedżerów wyższego szczebla uważa 
działania w tym obszarze za kluczowe dla sukcesu firmy. Jednocześnie 

96 proc. liderów przyznaje, że… brakuje im czasu na myślenie o strategii firmy.
DORIE CLARK



CRN nr 8/2019 53

ścisz przestrzeń, wykonując proste działania. Może to być  
np. spisanie zaległych zadań w jednym miejscu, aby dokonać 
ich selekcji lub nie zapomnieć o nich.

Po drugie warto, abyś miał świadomość, na co właściwie po-
święcasz czas. Na początku tego roku rozpoczęłam trwający 
miesiąc eksperyment monitorowania swojej pracy– co pół go-
dziny rejestrowałam, co robię. Nie było to łatwym zadaniem, 
ale uzyskane dane okazały się bezcenne, ponieważ dzięki nim 
zrozumiałam, gdzie i jak spędzam czas. Być może istnieją za-
dania, które uda się połączyć, opóźnić lub zlecić na zewnątrz, 
a tych kilka godzin, które dzięki temu zyskasz, będziesz mógł 
poświęcić na myślenie o strategii.

I wreszcie, kiedy uświadomisz sobie ukryty w naszej kultu-
rze schemat „zapracowany = ważny”, łatwiej będzie ci z niego 
zrezygnować i obrać sposób działania, który sprzyja głębokie-
mu myśleniu strategicznemu. Taką alternatywną wizję głosi 
Derek Sivers, przedsiębiorca i autor, który twierdzi, że „za-
pracowanie pojawia się wtedy, kiedy jest się zdanym na łaskę 
kalendarza innych osób”.

MAM CZAS…
Idąc dalej, należałoby uznać, że źródłem autentycznego statusu 
jest zdolność przeciwstawienia się temu szaleństwu. W jednym 
z wywiadów Sivers powiedział: „Śmieszy mnie, kiedy ludzie 
zaczynają e-maila, pisząc: „Wiem, że jesteś pewnie bardzo  
zajęty”, podczas gdy ja zwykle szokuję ich, odpowiadając: „Nie 
jestem zajęty…”. Brzmi to, jakbym powiedział: „Nie, nie mu-
szę niczego dla nikogo robić, więc nie robię niczego, czego nie 
chcę… Mam czas”. Jeśli zmienisz sposób myślenia o byciu za-
pracowanym – od wyznacznika statusu po oznakę zniewole-
nia – może być ci łatwiej powiedzieć „nie” niekończącym się 
zobowiązaniom (od telefonów z prośbą o aktualizację postę-
pów po rozmowy informacyjne), które codziennie lądują na 
twoim biurku.

Zapewne w najbliższym czasie nie bę-
dziesz mieć mniej obowiązków, wspi-
nając się po szczeblach kariery. Biorąc 
pod uwagę globalny wzrost konkuren-
cji, oczekiwania wobec twojej osoby bę-
dą rosły – zarówno jeśli chodzi o pracę, 
jak i o wyniki. Jeśli więc nie podejmiesz 
odpowiednich działań, to strategia – po-

mimo zapewnień o jej znaczeniu – spadnie na sam dół twojej 
listy rzeczy do zrobienia.

Jeżeli zdasz sobie sprawę z przeszkód, które stoją na drodze 
do zajęcia się strategią, i podejmiesz kroki na rzecz wprowa-
dzenia myślenia strategicznego do codziennej pracy, uda ci się 

zrealizować cel, który uważasz za szczególnie 
istotny. Podobnie jak 97 proc. innych liderów.

realizacja harmonogramów, istnieje jeszcze jedna zachęta skła-
niająca do tego szaleństwa: zapracowanie jest oznaką sukce-
su zawodowego. Kadra kierownicza może więc nieświadomie 
opierać się pokusie krótszego czasu pra-
cy, aby utrzymać poczucie własnej war-
tości na właściwym poziomie.

Niezależnie od powodów zapracowa-
nia warto poznać sposoby, dzięki którym 
możesz przeciwstawić się zarówno we-
wnętrznej, jak i zewnętrznej presji oraz 
stworzyć wolną przestrzeń do myślenia 
strategicznego.

Po pierwsze myślenie strategiczne niekoniecznie musi zaj-
mować bardzo dużo czasu. Niepotrzebne są do tego urlopy 
czy wyjazdowe sesje kierownictwa. Jak powiedział mi ekspert  
ds. wydajności David Allen, kiedy przeprowadzałam z nim 
wywiad do mojej książki „Stand Out”: „Dobry pomysł nie wy-
maga czasu, tylko przestrzeni… Wpadnięcie na innowacyjny 
pomysł lub podjęcie decyzji nie zabiera czasu, ale jeśli brakuje 
przestrzeni psychicznej, osiągnięcie tego celu, choć możliwe,  
nie będzie optymalne”.

Nawet mając ograniczony czas i taką samą liczbę obowiąz-
ków, znacznie łatwiej będzie ci myśleć strategicznie, jeśli oczy-

Długie godziny pracy 
zabijają kreatywność.

PARTNER DZIAŁU

DORIE CLARK JEST SPECJALISTKĄ DS. MARKETINGU I WYKŁADOW-

CZYNIĄ W SZKOLE BIZNESU FUQUA W DUKE UNIVERSITY.

ARTYKUŁ PIERWOTNIE UKAZAŁ SIĘ W PORTALU HARVARD BUSINESS 

REVIEW POLSKA  WWW.HBRP.PL.
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Takie pytania pojawiają się w wielu przedsiębiorstwach 
próbujących zmienić sposób działania organizacji na 
model Agile. W tym artykule pokazujemy 10 spraw-

dzonych i skutecznych metod, które zachęcą pracowników do 
aktywnego udziału w działaniach skupionych na zwinnej trans-
formacji. Takiej, która pomaga przekształcić silosowe struktury 
w małe, samoorganizujące się zespoły, odpowiedzialne za dany 
produkt od pomysłu do wprowadzenia go na rynek. Interesariu-
sze oczekują, że przeprowadzone zmiany przyniosą mierzalne 
korzyści, m.in. w postaci szybszego dostarczania lepszej jako-

ści rozwiązań oraz większej transparentności prac poszczegól-
nych zespołów.

Dodatkową presję wywierają klienci, którzy również chcą 
mieć wpływ na zakres funkcjonalności ostatecznego rozwiąza-
nia. Chociaż mogłoby się wydawać, że praktyczne doświadcze-
nie, znajomość metodyk oraz silne wsparcie kadry zarządzającej 
są wystarczające, aby z sukcesem prowadzić transformację, to 
z naszych obserwacji wynika, że kluczową rolę odgrywa umiejęt-
ność efektywnej komunikacji z powoływanymi zespołami oraz 
menedżerami średniego szczebla. Najważniejsze jest jednak…

Jak skonstruować zespoły produktowe, aby zapewnić im niezbędną  
cross-funkcjonalność i umożliwić samoorganizację? Kto powinien przeprowadzić 

warsztaty z interesariuszami? Jak przeszkolić z metodyki, 
nie mając doświadczenia w zwinnej pracy? 

ARTUR KOŻUCH, MACIEJ MALESA

J k k t ć ł d kt bb ić i i b d

Jak przeprowadzić 
transformację Agile?
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bów rozwiązania wymienionych problemów jest zatrudnienie 
Agile coacha, wypożyczenie eksperta w ramach kontraktu ty-
pu body leasing na czas transformacji lub zlecenie wyliczo-
nych zadań firmie doradczej, która profesjonalnie zajmuje się 
świadczeniem usług w tym zakresie.

NOWA ROLA MENEDŻERA  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Podczas transformacji Agile naturalną obawą kadry menedżer-
skiej średniego szczebla (z ang. middle management) jest, że nie 
będzie dla nich miejsca w nowej strukturze. Samoorganizują-
ce się zespoły, role dostosowane do metodyki pracy, tworzenie 
przestrzeni sprzyjającej kreatywności oraz  proponowanie wła-
snych rozwiązań biznesowych sprawiają, że zmienia się dotych-
czasowy zakres odpowiedzialności. Znaczna część obowiązków, 
która w klasycznym modelu należała do kadry menedżerskiej, 
zostaje przeniesiona na zespoły deweloperskie. W rezulta-
cie zespoły, które wcześniej były rozliczane z wykonywanych 
obowiązków, stają się odpowiedzialne za dostarczenie danego  
produktu i jego jakości w formule end-2-end. 

Czy to oznacza, że w  nowej strukturze organizacyjnej 
w przedsiębiorstwie nie znajdzie się miejsce dla doświadczo-
nych menedżerów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach? 
Wzorując się na modelu Spotify (stosowanym z powodzeniem 
np. w ING), moga oni wykorzystać jedną z możliwych dróg dla 
menedżerów czyli zostać chapter leadami, czyli przywódcami 
danych grup eksperckich (np. front-end deweloperami, projek-
tantami UX/UI, testerzy). Chcemy tu jednak zaznaczyć, że każ-
da firma powinna określić własną strukturę organizacyjną, na 
podstawie własnych mocnych i słabych stron, a nie kopiować 
model Spotify.

Kolejną drogę rozwoju dla menedżera w firmie przechodzą-
cej zwinną transformację stanowi rozpoczęcie pracy w roli 
właściciela produktu (z ang. Product Owner). Jedno jest pew-
ne: zdefiniowanie docelowej roli menedżera w strukturze 
przed przeprowadzeniem właściwych zmian pozwala unik-
nąć sytuacji, w których transformacja jest sabotowana przez 
strach i niepewność.

WYBRANIE CZŁONKÓW  
ZESPOŁU PILOTAŻOWEGO
Następnym krokiem, który warto przemyśleć podczas dzia-
łań transformacyjnych, jest identyfikacja jednostek i ról obec-
nie zaangażowanych w budowę produktu oraz przetestowanie 
ich w formie pilotażu. Proponujemy rozpocząć od przeprowa-
dzenia warsztatu w ramach metodyki Value Stream Mapping, 
która umożliwia określenie nieefektywności w aktualnym pro-
cesie wytwórczym. Wyniki warsztatu pomogą w selekcji ról 
niezbędnych do budowy nowego zespołu, który będzie odpo-
wiedzialny za całościowy rezultat dla klienta. Na tej podsta-
wie jesteśmy w stanie przeprowadzić wewnętrzną rekrutację 
członków zespołu w formule samoorganizacji oraz wyznaczyć 
cele strategiczne pilotażu.

…WSPARCIE LIDERÓW
Do kluczowych aspektów zwinnej transformacji (top-down) 
należy identyfikacja liderów zmiany oraz zaangażowanego 
sponsora, który będzie wspierał nadchodzącą ewolucję. Przej-
ście na zwinny model pracy wymaga istotnych zmian: struktu-
ry organizacyjnej, stanowisk, wskaźników efektywności (KPI), 
modelu kontraktowania dostawców, sposobu budżetowania, 
architektury IT oraz dobrych praktyk oraz narzędzi, które są 
głęboko zakorzenione wewnątrz organizacji. Wymienione ele-
menty dopiero w połączeniu ze sobą umożliwiają osiągnięcie 
pełnych korzyści z transformacji Agile. Wprowadzenie wielu 
z nich wymaga jednak zgody kierownictwa firmy, dlatego tak 
ważne jest, by było ono zaangażowane w projekt i identyfiko-
wało się z nim.

WYKSZTAŁCENIE DOCELOWEJ  
WIZJI ORGANIZACJI
Decydując się na powołanie zespołów pracujących zgodnie ze 
zwinnymi pryncypiami, powinniśmy utworzyć docelową wizję 
organizacji. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są zespo-
ły produktowe ukierunkowane na: doświadczenia użytkowni-
ka (experience & services oriented model), kanały sprzedaży 
(channel-product oriented model) lub ścieżki użytkownika  
(customer journey oriented model). Wybór powinien zale-
żeć od celów biznesowych, które zostały obrane przez przed-
siębiorstwo w ramach szerszej strategii. Aby je potwierdzić, 
niezbędne mogą okazać się warsztaty z kadrą zarządzającą, 
podczas których wybrane podejście zostanie dostosowane do 
firmowych realiów.

SYMULACJE BIZNESOWE
„Scrum Lego”, „Agile Game”, „Agile ZOO”, „Scrum Tale”, „Królew- 
ski ogród”, „Agile Warrior” czy „SCRUMtastic” – to jedynie kil-
ka z wielu gier pozwalających na przeprowadzenie symulacji 
biznesowej projektu zwinnego. Iteracyjne wytwarzanie pro-
duktu, brak branżowej nomenklatury, kontrolowane środowi-
sko oraz abstrakcyjny przykład umożliwiają zapoznanie się ze 
zwinną filozofią w efektywny i przestępny sposób. Symulacja 
ułatwia zrozumienie zarówno fundamentów, jak i idei stojącej 
za planowanymi zmianami, bez zagłębiania się w ceremonie, 
artefakty czy role w danej metodyce (przynajmniej na począt-
kowym etapie).

ZAANGAŻOWANIE DOŚWIADCZONEGO  
PRAKTYKA AGILE
Jak zachęcić pracowników do dołączenia do zespołów pro-
duktowych, aby zapewnić im niezbędną cross-funkcjonalność 
i umożliwić samoorganizację? Kto powinien przeprowadzić 
warsztaty z interesariuszami wewnątrz firmy? Jak przeprowa-
dzić szkolenia z metodyki, nie mając doświadczenia w zwinnej 
pracy? Kto może doradzić, jak ukształtować strukturę organi-
zacyjną, aby wspierała nadchodzącą zmianę? Jednym ze sposo-
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Z N A J D Ź  N A S  W  I N T E R N E C I E :

SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW
Przed rozpoczęciem pierwszego sprintu nowo powołani człon-
kowie zespołu deweloperskiego powinni wziąć udział w do-
brym szkoleniu, prowadzonym przez praktyków z zakresu 
zwinności oraz wybranej metodyki, zgodnie z którą docelo-
wo będą pracować (np. Scrum). Szkolenie umożliwi ustalenie 
wspólnego języka i zrozumiałej nomenklatury. Opanowanie 
teoretycznych fundamentów niezbędnych do pracy da pod-
stawy do dalszego rozwoju oraz obali mity związane z Agile. 
Po zakończeniu szkolenia warto zorganizować spotkanie typu 
kick-off, na którym zostanie określona formuła współpracy (np. 
cel zespołu, kontrakt zespołu, Definition of Done, Definition 
of Ready).

WYKREOWANIE ŚRODOWISKA STARTUPU
Aby stworzyć środowisko wewnętrznego startupu, trzeba po-
stawić na multidyscyplinarny zespół pilotażowy, który będzie 
pracować wspólnie w jednym miejscu i z dużą swobodą podej-
mowania szybkich decyzji. Ta przestrzeń pracy powinna zapew-
nić możliwość swobodnej wymiany wiedzy, wspólnej pracy przy 
tablicach (np. kanbanowych), umożliwiających szkicowanie 
koncepcji widocznych dla wszystkich członków zespołu. Miej-
sce powinno być również otwarte dla interesariuszy, którzy będą 
regularnie i aktywnie uczestniczyli w przeglądach poszczegól-
nych sprintów. Systematyczne spotkania zespołu z kierowni- 
ctwem zapewnią transparentność tworzenia nowych produk-
tów, dzięki czemu liderzy przedsiębiorstwa będą mogli w odpo-
wiedni sposób wyznaczać nowe kierunki rozwoju.

SKALOWANIE PODEJŚCIA ZWINNEGO  
WEWNĄTRZ ORGANIZACJI
Jeśli pierwszy powołany zespół pilotażowy odnosi sukcesy we-
wnątrz organizacji, sprawnie opanowuje sztukę pracy zgodnie 
z wybraną zwinną metodyką, a korzyści z transformacji są wi-
doczne dla interesariuszy – jest to jasna informacja, że powin-
niśmy rozpocząć etap skalowania i powołać kolejne zespoły 
Agile. Jeżeli pomiędzy zespołami będą pojawiać się zależno-
ści (np. w przypadku uzupełniających się wzajemnie inicjatyw 
lub funkcjonalności oprogramowania), to niezbędne okaże się 
wypracowanie ram postępowania wzorowanych na już dostęp-
nych frameworkach, takich jak LeSS, Nexus czy SAFe.

OBSERWOWANIE MIERZALNYCH KORZYŚCI 
TRANSFORMACJI
Czy zmierzamy w dobrym kierunku? Czy transformacja przy-
nosi zamierzone efekty? Czy rzeczywiście dostarczamy szybciej 
wyższej jakości produkty naszym klientom? Jak możemy po-
równać stan obecny z poprzednim modelem pracy? Jak może-
my wykazać interesariuszom, że ROI z budżetu pochłoniętego 
przez szkolenia, symulacje, Agile coachów, nową przestrzeń do 
pracy się zwraca? To kilka z wielu pytań, które często są zada-
wane przez liderów organizacji w czasie zwinnej transformacji. 
Jedną z najprostszych prób odpowiedzi na nie może okazać się 
zapytanie o to pracowników, którzy zostali objęci zmianą, w for-
mie krótkich ankiet. Inna metoda polega na sporządzeniu na po-
czątku działań transformacyjnych listy KPI (Key Performance 
Indicators) takich jak: liczba wydań oprogramowania na produk-
cję w danym okresie, średni czas dostarczenia MVP (Minimum 
Viable Product) w porównaniu z poprzednim modelem pracy 
czy wzrost wskaźnika NPS (Net Promoter Score).

ZWINNA KINEMATOGRAFIA
Gdybyśmy chcieli nakręcić film z przebiegu transformacji Agile, 
to z pewnością byłoby mu bliżej do kategorii kina przygodowe-
go lub podróżniczego niż wizji rodem z science fiction. Zwinna 
organizacja nie jest tworem symulacji komputerowej – nazwa-
nej przez rodzeństwo Wachowski Matrixem – przedstawiają-
cej idealistyczny świat przyszłości. Transformacja to podróż, 
w której Lean Change Framework może stanowić drogowskaz, 
ale nie jest uniwersalną mapą pokazującą, jak dotrzeć do wy-
znaczonego celu. Nie ma również jednego uniwersalnego sce-
nariusza, który mógłby zostać zastosowany w każdej produkcji 
filmowej i zapewnić jej kinowy sukces. Jeżeli więc potrzebujesz 
pomocy w napisaniu własnego, chciałbyś dostosować podejście 
Lean Change Framework do realiów swojej firmy lub szukasz 
„ekipy filmowej”, która pomoże ci z realizacją na planie, to ser-
decznie zachęcamy do kontaktu.

ARTUR KOŻUCH JEST EKSPERTEM DELOITTE W ZESPOLE DORADZTWA AGILE, 

NATOMIAST MACIEJ MALESA MENEDŻEREM TEGOŻ ZESPOŁU.

ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ PIERWOTNIE W NEWSLETTERZE CIO INSIGHT: WWW2.DELOITTE.COM/PL/PL/ 

PAGES/TECHNOLOGY/ARTICLES/10_SPOSOBOW_JAK_PROMOWAC_PODEJSCIE_AGILE_WEWNATRZ_ 

ORGANIZACJI.HTML.
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S  tanowiska menedżerskie zwią-
zane z  czasowym zarządzaniem 
w firmach zaczęły się pojawiać już 

ok. 50 lat temu w Holandii. Była to odpo-
wiedź na bardzo restrykcyjne prawo pra-
cy, zobowiązujące zatrudniających do 
wypłacania wysokich odpraw zwalnia-
nym pracownikom. Z drugiej strony dało 
się zaobserwować opór przed zatrudnia-
niem na etat „drogich” menedżerów, więc 

na rynku pracy zaistniała sytuacja pato-
wa. Najbardziej pewni swojej wartości 
menedżerowie zaczęli w końcu godzić 
się na określony poziom ryzyka związa-
nego z wykonywaniem zlecanych zadań, 
często przez krótki czas, bez zatrudniania 
się na etat. Wynagrodzenie otrzymywa-
ne przez nich było na tyle wysokie, że re-
kompensowało utracony pakiet profitów, 
które mieli pracownicy firm. Zlecający za-

danie nie ponosił zaś ryzyka związanego 
z nietrafioną rekrutacją, zyskując jedno-
cześnie doświadczonego eksperta i ela-
styczność w określaniu typu zadań oraz 
czasu przeznaczonego na ich wykonanie. 
To uzdrowiło sytuację, a Interim Mana-
gement (IM) – w polskim tłumaczeniu 
zarządzanie czasowe – jako trend szybko 
rozprzestrzenił się na inne kraje, głównie 
Wielką Brytanię i Niemcy.Fo

t. 
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Menedżer do zadań specjalnych przychodzi i odchodzi, kiedy firma tego potrzebuje. 
Tylko jak go znaleźć i czy w ogóle warto szukać?

TOMASZ BUK

Interim Manager:
człowiek do zadań specjalnych
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INTERIM MANAGER, CZYLI KTO?
Jak można zdefiniować interim manage- 
ra? Powinnien to być ktoś z wieloletnim 
stażem na różnych stanowiskach, w tym na 
najwyższym szczeblu, w różnych firmach 
– najlepiej w różnych branżach i krajach 
lub zespołach wielonarodowych. Musi to 
być osoba elastyczna, akceptująca wyso-
kie ryzyko, przekonana o własnych umie-
jętnościach i możliwości ich przełożenia 
na praktykę. Musi być ponadprzeciętnie 
komunikatywna, bez żadnych uprzedzeń 
przekazująca właściwe informacje na każ-
dym poziomie organizacji oraz łatwo na-
wiązująca kontakty. Oczywiście jak każdy 
menedżer musi być liderem, przywódcą 
myślącym strategicznie, skoncentrowa-
nym na wynikach, dążącym do doskona-
łości, mieć kompetencje w zarządzaniu 
zespołami, projektami, kryzysami, wpro-
wadzanymi zmianami. 

Ponadto IM powinien mieć wysokie 
standardy moralne oraz nieposzlakowaną 
opinię. Z własnego doświadczenia dodam, 
że musi też mieć końskie zdrowie, szybko 
się regenerować, być odpornym na stres 
i gotowym na pracę po kilkanaście godzin 
dziennie w miejscu, do którego rzuci go 
dany projekt. Do tego często jest dostęp- 
ny od ręki, nie szuka etatu, profitów i stabi-
lizacji do emerytury. Przychodzi i odcho-
dzi, kiedy firma tego potrzebuje. Brzmi 
jak opis kandydata idealnego? Tylko jak 
go znaleźć?

RYNEK IM W POLSCE
W Polsce zarządzanie czasowe wciąż 
raczkuje. Często przy okazji spotkań biz-
nesowych muszę tłumaczyć, jaka jest ro-
la interima oraz jaki jest charakter jego 
pracy. Wyszukując przez LinkedIn fra-
zę „interim manager” w Polsce, otrzy-
mamy niecałe 4 tys. wyników (przy czym 
większość nie spełnia podstawowych 
kryteriów zawartych w  definicji IM). 
W dużo mniejszej Holandii otrzymamy ich  
aż 233 tys. (!), co wiele mówi o popular-
ności tego modelu pracy. 

Bazując na danych z agencji rekrutacyj-
nych i Stowarzyszenia IM w Polsce, mo-
żemy mówić ledwie o kilkuset interimach 
dostępnych na rynku z udokumentowa-
nym doświadczeniem w  zarządzaniu 
czasowym. Kolejne kilka tysięcy rozwa-

żyłoby taką formę współpracy, również 
jako zmianę dotyczącą całej przyszłej ka-
riery zawodowej.

Na razie trudno trafić w Polsce na ofertę 
pracy kierowaną bezpośrednio do interim 
managera, zwłaszcza wysokiego szczebla. 
Zdarzają się zastępstwa na czas określo-
ny (głównie z uwagi na urlopy macierzyń-
skie) opisywane jako zlecenie interimowe. 
Mało która firma decyduje się ogłosić, że 
potrzebuje wsparcia zewnętrznego me-
nedżera, ponieważ boryka się z jakimiś 
problemami. Wszystkie są „prężnie roz-
wijające się”. Przygotowując ten artykuł, 
znalazłem w  wyszukiwarce ofert pra-
cy przez LinkedIn… 2  (słownie: dwie) 
 aktywne oferty z frazą „interim manager” 
z polskiego rynku.

W  krajach Europy Zachodniej, gdzie 
świadomość istnienia tej formy współpra-
cy jest znacznie wyższa, można znaleźć 
setki ofert (podobne wyszukiwanie jak 
opisane wyżej daje w Holandii 422 rezulta-
ty). Mamy więc do czynienia z przepaścią 
ujawniającą lukę w świadomości zarządów 
firm i agencji rekrutacyjnych odnośnie do 
możliwości rozwiązania swoich proble-

mów przy wykorzystaniu interim manage-
ra. Również sam „proces rekrutacji” często 
bywa prowadzony w sposób niewłaściwy, 
bo identyczny jak w przypadku typowych 
stanowisk etatowych, podczas gdy tu cho-
dzi o zupełnie inny charakter pracy. Wyni-
ka to z braku doświadczenia rekruterów, 
a także niezbyt wysokiej świadomości za-
rządów czy właścicieli firm na temat meto-
dyki i rodzaju współpracy z menedżerem 
zatrudnianym czasowo. Mówiąc wprost, 
nie mają wiedzy, że mogą szybko znaleźć 
świetnych kandydatów pośród interim ma-
nagerów. A wystarczy inaczej zdefiniować 
potrzeby firmy i metody rekrutacji. 

Najskuteczniejszym sposobem pozy-
skiwania kontraktów przez interim ma-
nagerów pozostaje networking, polecenie 
przez zadowolonego klienta i bezpośred-
nia rozmowa z właścicielami bądź zarzą-
dem, z pominięciem działów HR.

KONSULTANT CZY MENEDŻER?
Nie należy mylić interima z konsultan-
tem. Konsultant analizuje sytuację i zale-
ca rozwiązania zarządowi firmy, rzadziej 

Jak IM może pomóc?
Typowe projekty interimowe trwają od 6 do 12 miesięcy. Tylko w przypadkach bardzo  

dużych firm i złożonych projektów – do 2 lat. Zawsze jednak czas realizacji i zakres zadań 

powinien być jasno określony. Do przykładowych zadań interim managerów należą:

– restrukturyzacja firmy – całości lub wybranych obszarów (sprzedaż, marketing, HR),

– wsparcie w procesie fuzji i przejęć, relokacja przedsiębiorstwa, redukcje zatrudnienia,

– podejmowanie trudnych, „niepolitycznych” decyzji, np. zamknięcie zakładu lub próba 

pogodzenia skonfliktowanych działów po transformacji organizacyjnej,

– zarządzanie zmianą, zarządzanie kryzysowe,

– optymalizacja struktury kosztów, procesów bądź produkcji,

– przygotowanie firmy do sprzedaży przez szybkie podniesienie jej wartości,

– zbudowanie sieci partnerskiej lub działu handlowego w nowym obszarze działalności 

albo w nowym regionie, bez potrzeby angażowania obecnej kadry kierowniczej,

– procesy HR, w tym analiza i diagnoza kultury organizacyjnej, wdrożenie nowej  

struktury,

– shadow management, opieka nad młodym managerem, np. w przypadku sukcesji  

w firmach rodzinnych,

– przeniesienie know-how z innej branży lub uzupełnienie brakujących kompetencji  

do wykonania określonych zadań.

W każdym z tych obszarów może chodzić tylko o wsparcie, transfer wiedzy i wykorzystanie 

wcześniejszego doświadczenia zdobytego przez menedżera w innych firmach. Może to być 

też całkowite oddanie w jego ręce sterów i oczekiwanie na realizację wcześniej określonych 

celów w zakładanym czasie. Przy czym we współpracy z interimem mamy otwarty projekt, 

praktycznie rozliczany z efektów z dnia na dzień, a czas tutaj jest kluczowym czynnikiem.
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wpływa na rozwój kompetencji takich 
menedżerów. Można poznać w szybkim 
czasie wiele organizacji, branż, nawiązać 
nowe relacje biznesowe i towarzyskie. 
Nie jest to oczywiście lekki kawałek chle-
ba i na pewno nie jest to praca dla każde-
go, nawet doświadczonego menedżera. 
Trzeba być gotowym, że 50 proc. cza-
su spędza się na zaangażowaniu w pro-
jekt, a 50 proc. na szukaniu kolejnego 
zlecenia. Należy mieć znaczne zaplecze 
kapitałowe, żeby być odpowiednio przy-
gotowanym na duże wahania w swoim 
budżecie. Wysokie stawki tylko w pew-
nym stopniu rekompensują to ryzyko. Pa-
trząc z innej strony, można mieć co kilka 
miesięcy bardzo długi urlop i czas na ła-
dowanie baterii oraz możliwość wybo-
ru, kiedy i nad jakim kolejnym projektem 
chcemy pracować. 

Osobiście, jako Interim Manager, przy 
omawianiu czy już nawet wykonywa-
niu zleconych projektów spotykałem się 
na wstępie z brakiem zrozumienia me-
todyki, wymaganej swobody działania 
oraz z brakiem zaufania. Gdy jesteś za-
trudniony w roli dyrektora generalnego  
na 6 miesięcy, a w firmie chcą kontrolo-
wać niemal każdy twój krok i omawiać 
go na cotygodniowych wielogodzinnych 
spotkaniach… to się nie może udać. 

Kolejna zaskakująca sprawa to brak 
precyzyjnego określenia zadań stawia-
nych interimowi. Bywa tak, że dostajemy 
polecenie „rób, co uważasz za koniecz-
ne”. Już w trakcie pracy często pojawiają 
się nowe, wcześniej niezdefiniowane za-
dania, które dodatkowo trzeba wykonać, 
a o których nie było wcześniej mowy – co 
więcej, nie mają one związku z pierwot-
ną potrzebą zatrudnienia do pracy IM. 
Warto dodać, że powinien zostać zabez-
pieczony budżet na cały okres współpra-
cy wraz z dodatkowymi kosztami, takimi 
jak success fee. To pozwala na uniknięcie 
stresującej dla obu stron sytuacji, w któ-
rej przez brak środków projekt musi  
               zostać przerwany. 

żeniami podatkowymi, gwarantowanymi: 
profitami, samochodem służbowym, na-
rzędziami pracy i licencjami, szkolenia-
mi, wynagrodzeniem za czas spędzony  
na urlopie oraz ewentualnym zwolnieniu 
lekarskim, premiami, bonusami (przyjmij-
my tylko 20 proc. rocznie) oraz kosztami 
zwolnienia (odprawa, zakaz konkuren-
cji), nie mówiąc o kosztach błędnej de-
cyzji o zatrudnieniu niewłaściwej osoby 
i związanym z tym chaosem w firmie. Je-
żeli przyjmiemy, że znajdziemy kandyda-
ta do pracy za 25 tys. zł brutto (uśredniona 
optymalna pensja dyrektora w branży IT 
wg raportu płacowego Hays), to finalnie 
kosztuje on nas ok. 45 tys. zł brutto za każ-
dy miesiąc pracy. Znacznie więcej niż IM 
na takim samym stanowisku – wystarczy 
uwzględnić wszelkie koszty. 

Czy jest to więc rozwiązanie tylko dla 
największych firm z grubym portfelem? 
Nie sądzę. Jeżeli mamy biznes, który 
przez wiele lat dobrze prosperował, ale 
wskutek różnych zdarzeń, zmian rynko-
wych, wypadków losowych czy zaniedbań 
chyli się ku upadkowi, wówczas taki za-
strzyk zewnętrznych kompetencji, szyb-
kie działanie bez emocji związanych 
z przywiązaniem do firmy i jej pracow-
ników, podjęcie właściwych (czasem 
trudnych dla właścicieli) decyzji i dzia-
łań mogących uratować spółkę – jest po 
prostu bezcenne. A interim managera mo-
żemy zatrudnić bardzo szybko, na krótki 
czas, z gwarantowanym efektem końco-
wym. Do tego zwiększamy prawdopodo-
bieństwo realizacji zakładanego celu oraz 
zamknięcie go w ustalonych ramach cza-
sowych, co również da się przeliczyć na 
pieniądze.

DOŚWIADCZENIA Z WŁASNEGO 
PODWÓRKA
Praca interim managera może dostarczyć 
bardzo wiele satysfakcji, gdyż spotyka 
się on z ciekawymi wyzwaniami i naj-
trudniejszymi przypadkami. To z kolei 

Nie należy mylić IM-a  
z konsultantem.

wspiera kadrę kierowniczą w procesie 
wdrożenia opracowanej wspólnie okre-
ślonej strategii. Nie ponosi przy tym 
żadnej odpowiedzialności za swoją dzia-
łalność, zawsze jednak otrzyma pełne 
wynagrodzenie za usługę. IM nie tylko 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
(i często posiada ubezpieczenie OC od 
skutków podejmowanych decyzji), ale 
także musi otrzymać pakiet uprawnień 
do zarządzania zespołami, wdrażania 
zmian z najwyższym priorytetem, dużą 
autonomię i swobodę działania. Trans-
feruje swoją wiedzę do wewnątrz firmy, 
przekładając ją na działania, a nie tylko 
doradza.

Warto również zauważyć, że zatrud-
niony na etat pracownik będzie chciał jak 
najbardziej dopasować się do organizacji, 
a nie ją zmieniać, wprowadzając czasem 
rewolucyjne pomysły w życie jako wnio-
ski ze swoich obserwacji. Będzie bał się 
zwolnienia z powodu „braku chemii” i to 
zasady panujące w firmie szybko zmienią 
jego samego. Natomiast Interim Manager 
ma za zadanie szybko zmienić organiza-
cję, usprawnić ją i wzmocnić, podejmu-
jąc czasem drastyczne kroki oraz ryzyko, 
że jego działania mogą się nie spodobać 
i  kontrakt zostanie rozwiązany przed 
ustalonym czasem.

CZY TO SIĘ OPŁACA?
Często spotykam się ze stwierdzeniem, 
że tego typu usługa dużo kosztuje. Praw-
da jak zwykle leży pośrodku –  chodzi 
m.in. o to, że koszty zatrudnienia IM-a 
nie ograniczają się do widocznej na fak-
turze kwoty. Oczywiście wszystko jest 
kwestią negocjacji, jednak typowa staw-
ka dzienna wynosi 1,2 tys. zł netto. Kiedy 
dochodzi presja czasu,  złożone zada-
nie i chcemy mieć na pokładzie interima 
z  prawdziwego zdarzenia obejmujące-
go kluczowe stanowisko – stawka rośnie 
o kolejne setki złotych. Gdy dojdziemy 
jednak do szczegółowych obliczeń, to 
wszelkie koszty związane z zatrudnie-
niem IM (przy stawce 1,2 tys.  zł netto  
i 22 dniach roboczych w miesiącu) zamy-
kają się w kwocie 26,4 tys. zł netto.

Tymczasem zatrudnienie na etacie 
dyrektorskim związane jest z  kosztami 
i czasem rekrutacji, składkami ZUS, obcią-
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Cyfrowa nauka 
wymaga własnej infrastruktury

„Wiele nowych metod cyfrowych wymaga użycia dużych, specjalistycznych 
systemów obliczeniowych. Pracujemy obecnie, bazując na istniejącej infrastrukturze 

uczelnianej, ale docelowo zadania związane z badaniami i studiami cyfrowymi 
zostaną przeniesione do osobnego centrum na terenie przyszłego Kampusu 

Technologii Cyfrowych. Ta nowa infrastruktura będzie służyć projektom badawczo-
-rozwojowym” – mówi PROF. MAREK NIEZGÓDKA, DYREKTOR CENTRUM CYFROWEJ NAUKI 

I TECHNOLOGII NA UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (UKSW).

CRN Odpowiedzialność za rozwój infrastruktury telein-
formatycznej w UKSW została rozdzielona między dwa 
ośrodki. Kierowane przez Pana Centrum Cyfrowej Nauki 
i Technologii (CNT) zajmuje się tworzeniem środowiska 
cyfrowego dla realizacji projektów badawczo-naukowych, 
a za bieżącą obsługę informatyczną i usługi ICT dla uniwer-
sytetu odpowiada Centrum Systemów Informacyjnych.  
Jaki jest cel wprowadzenia takiego podziału?
MAREK NIEZGÓDKA Cyfryzacja jest jednym ze strategicznych kie-
runków rozwoju UKSW. Realizacji tego celu służy m.in. pro-
jekt budowy Kampusu Technologii Cyfrowych w Dziekanowie  
Leśnym. Będzie on częścią Centrum CNT. W kręgu naszych za-
interesowań znajdują się nie tylko techniki informatyczne, ale 
też rozwiązania służące przetwarzaniu danych lub bazujące na 
danych. Podstawą naszego funkcjonowania jest interdyscypli-
narność. W kontekście najważniejszych wyzwań cywilizacyj-
nych i gospodarczych ograniczanie się do mówienia o samym 
ICT jest już dzisiaj anachroniczne. Naszym zadaniem jest stwo-
rzenie warunków do rozwoju cyfrowej nauki, która na bazie 
wykorzystania danych będzie integrowała różne obszary nauki 
i gospodarki.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?
Budujemy cyfrową infrastrukturę badawczą, którą będzie moż-
na wykorzystywać w całym naszym uniwersytecie, ale nie tyl-
ko w nim. Będzie służyła prowadzeniu badań łączących różne 
dziedziny i  obszary. Częścią Centrum CNT jest utworzone 
przed kilku laty Centrum Technik Informacyjnych Nauk Hu-
manistycznych i Społecznych. Dostarcza ono rozwiązań wy-
korzystywanych m.in. przez zespoły zajmujące się pracami 
archeologicznymi oraz dokumentowaniem i ochroną dziedzi- 
ctwa kulturowego. Archeologia cyfrowa jest mocno wspomaga-
na przez druk 3D, skanowanie laserowe czy akwizycję danych 
przy użyciu dronów. 

Co macie w planach na najbliższą przyszłość?
Dalej będziemy realizować program rozwoju infrastruktury 
badawczej i związanych z nią przedsięwzięć o charakterze ba-
dawczo-rozwojowym oraz wdrożeniowym. Zadaniem pierw-
szoplanowym jest budowa Kampusu Technologii Cyfrowych. 
Jesteśmy właśnie w trakcie prowadzenia przetargów. Działa-
my w konsorcjum naukowym z Ośrodkiem Przetwarzania In-
formacji PIB (OPI) oraz Wojskowym Instytutem Medycyny 
Lotniczej (WIML). Kampus będzie miał wyjątkowy charak-
ter – wszystkie projekty będą realizowane wspólnie z firma-
mi z sektora gospodarki cyfrowej. Będą kofinansowane przez 
partnerów gospodarczych oraz z funduszy krajowych i euro-
pejskich. Obecnie mamy na inwestycje ponad 80 mln zł z fun-
duszy unijnych.

Z jakimi firmami będziecie współpracować?
27 czerwca tego roku podpisaliśmy umowy o partnerstwie stra-
tegicznym z KGHM-em oraz PGE.

Dlaczego akurat te przedsiębiorstwa? To nie są firmy 
z branży IT…
Niebawem będziemy mieli do czynienia z rewolucją w obrę-
bie sieci fizycznych, w tym sieci energetycznych. Jak internet  
zmienił rzeczywistość, bo pozwolił użytkownikowi stać się 
wytwórcą treści, zdemokratyzował dostęp do ogromnych za-
sobów wiedzy, tak obecnie metody generacji energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) stwarzają możliwość 
stania się producentem przez użytkownika energii, prosumenta.  
To oznacza zmianę paradygmatu funkcjonowania systemu 
energetycznego ze skrajnie scentralizowanego na rozproszony. 
Dotyczy to też powiązania energetyki z problemami ochrony 
środowiska, czystości powietrza, gospodarki odpadami, która 
może pomóc w magazynowaniu energii. Pojawią się w związku 
z tym ogromne wyzwania dotyczące przetwarzania olbrzymich 
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ilości danych, również w czasie 
rzeczywistym, bo sterowanie 
siecią energetyczną musi się  
odbywać w  sposób ciągły. Tu 
nie ma jeszcze gotowych uni-
wersalnych rozwiązań. Trze-
ba tworzyć nowe, rozproszone 
struktury przetwarzania da-
nych, ich integracji, analizy, 
modelowania, bo inaczej nie 
wystarczy nawet sieć 5G. Two-
rzymy wspólnie z PGE ośrodek 
badawczo-rozwojowy z myślą 
o  tej dziedzinie. W  Centrum 
będziemy w  szczególności 
zajmować się rozwojem i wy-
korzystaniem inteligentnych 
algorytmów przetwarzania 
i analizy danych. Naszym celem 
będzie tworzenie algorytmicz-
nych struktur modelowania, 
wspomagających wszystkie fa-
zy procesów decyzyjnych do-
tyczących funkcjonowania 
sieci inteligentnych. W ramach 
współpracy z  PGE tworzone 
rozwiązania będą mogły zostać 
wdrożone w rzeczywistych wa-
runkach operacyjnych. 

A KGHM?
KGHM posiada zasoby cennych surowców rzadkich, które są 
niezbędne m.in. do rozwijania OZE czy budowy samochodów 
elektrycznych. Będziemy prowadzić wspólnie ośrodek projekto-
wania i modelowania nowych materiałów eksploatacyjnych do 
specjalnych zastosowań. W oparciu o dostęp do istniejących su-
rowców będą tam badane i tworzone nowe materiały funkcjonal-
ne dla przyszłej energetyki. I analizowane od razu możliwości 
ich druku 3D, żeby elementy infrastruktury energetycznej mogły 
być produkowane na bazie tych nowych materiałów.

Czy będziecie współpracować również ze startupami?
Interesują nas raczej scale-upy, firmy, które już się sprawdziły, 
nie tylko mają pomysł, ale pokazały, że potrafią go też urynkowić. 
Tworzymy również klaster firm zajmujących się technologiami 
informacyjnymi, gdzie będzie miejsce tak samo dla startupów, 
jak i dla dużych korporacji. Jest w nim obecnie zrzeszonych oko-
ło 40 firm. Pracujemy właśnie nad nadaniem tej aktywności od-
powiedniej struktury prawno-organizacyjnej. W klastrze mamy 
też specjalną strefę ekonomiczną oraz Park Biotechnologiczny 
jako partnerów.

Które obszary technologii informacyjnych będą prefero-
wane w tym klastrze? W jakich dziedzinach chcecie się  
specjalizować?

Jednym z elementów strategii 
UKSW jest budowanie wize-
runku uczelni wokół nauki cy-
frowej i  technologii cyfrowej. 
My nie rozwijamy samej tech-
nologii, my ją wykorzystujemy 
do innowacyjnych celów. Two-
rzą ją natomiast w dużej mierze 
firmy zrzeszone w klastrze. Na 
przykład już obecnie funkcjo-
nują w nim takie, które działają 
w obszarach termowizji i termo-
grafii. Co istotne, klaster ma cha-
rakter otwarty, mogą do niego 
dołączać różne podmioty. Warto 
odnotować, że jesteśmy również 
mocno zaangażowani w tematy-
kę bezpieczeństwa środowiska, 
jego monitoringu i przełożenia 
danych na procesy decyzyjne. 
Współpracujemy w tych obsza-
rach z Uniwersytetem Warmiń-
sko-Mazurskim w  Olsztynie 
i Uniwersytetem w Białymsto-
ku, tworząc układ o  wysokim 
poziomie komplementarności 
kompetencyjnej. Ta problematy-
ka ma wielopoziomowy, wielo- 
aspektowy charakter. 

Na ile projekty z zakresu cyfrowej nauki i technologii łączą 
się z kierunkami studiów oferowanymi przez uniwersytet? 
W UKSW powstało Collegium Medicum. Trwają już studia pie-
lęgniarskie, prowadzony jest nabór na kierunek lekarski, przy-
gotowywane są programy badawcze. Zarówno dla nich, jak i do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie potrzebna odpowied-
nia infrastruktura i rozwiązania cyfrowe, co wpisuje się w zakres 
kompetencji naszego Centrum, w którym będzie następować in-
tegracja technologii cyfrowych i medycyny. Zajmujemy się pełną 
gamą zagadnień dotyczących danych medycznych i ich wyko-
rzystania. Obecnie nie jest możliwa ich pełna integracja, a więc 
i wykorzystanie dla potrzeb medycyny precyzyjnej, która musi 
bazować na dostępie do dużej ilości zbiorów danych. Pracuje-
my nad technikami diagnostycznymi oraz nad wykorzystaniem 
druku 3D dla potrzeb medycyny rekonstrukcyjnej. Sztuką jest 
nie tyle wydrukować dany model, replikę narządu, co obsłużyć 
pełny cykl przetwarzania danych do tego potrzebnych – od ze-
brania informacji o indywidualnych cechach pacjenta przez za-
projektowanie modelu aż do wydruku. Obsługa pełnego cyklu 
rekonstrukcji narządu nie jest taka prosta, samo drukowanie na 
drukarce 3D stanowi na końcu wypadkową wszystkich poprzed-
nich działań.

A co z kierunkami humanistycznymi, które są prowadzone 
na UKSW? 
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Tworzymy platformę cyfrową dla potrzeb ochrony dziedzi- 
ctwa kulturowego i historycznego. Będzie ona umożliwiała 
badanie różnych zagadnień i aspektów dotyczących wybra-
nych obszarów i zasobów dziedzictwa, na przykład w układzie 
geograficznym. W tym przypadku, ze względu na usytuowanie 
uniwersytetu w Warszawie, interesujące jest dla nas Mazow-
sze. Analiza materiału badawczego będzie możliwa w różnych 
przekrojach i ujęciach. Może być też prowadzona we współpra-
cy z jednostkami zewnętrznymi. Warto w tym kontekście zwró-
cić uwagę na całokształt spraw dotyczących idei i wdrażania 
modeli Otwartej Nauki. Obecnie mamy do czynienia z global-
ną rewolucją w zakresie zasad publikowania i upowszechnia-
nia treści oraz zasobów naukowych. Treści są tworzone przez  
naukowców, a nie przez wydawnictwa. Te ostatnie pełnią jedy-
nie rolę pośredniczącą. Szereg inicjatyw zmierza w kierunku 
przywrócenia właściwych relacji w tym zakresie i upodmioto-
wienia twórców nauki. Szczególnym znakiem czasu staje się 
opatrzenie kolejnego programu ramowego Unii Europejskiej 
„Horyzont Europa” mottem: „Od Otwartej Nauki do Otwartej 
Innowacyjności i otwarcia na świat”. 

Jak pogodzić otwieranie dostępu do zasobów naukowych 
z kwestiami bezpieczeństwa? Niektóre wyniki badań mo-
gą mieć na przykład strategiczne znaczenie dla państwa…
Istotą Otwartej Nauki jest stosowanie za- 
sady, według której to, co zostało publicz-
nie udostępnione, powinno być traktowa-
ne jako dobro publiczne. W szczególności 
dobrem publicznym powinny być wyni-
ki badań naukowych, przynajmniej tych, 
które zostały sfinansowane ze środków 
publicznych. To nie oznacza, że zasoby 
związane z  bezpieczeństwem nie mają 
być chronione. Może być też i odwrotnie – właśnie ze wzglę-
dów bezpieczeństwa wiele zasobów naukowych nie może być 
zamkniętych i chronionych przed dostępem. Na przykład kon-
cerny farmaceutyczne blokują często to, co im się nie opłaca 
w kategorii szybkiego zwrotu. Tymczasem naukowcy powin-
ni działać zgodnie z zasadą: „Bierzesz publiczne pieniądze, to 
przyjmujesz na siebie zobowiązanie do podzielenia się wyni-
kami swoich prac i udostępnienia ich dokumentacji w modelu 
Otwartej Nauki”. 

Żeby zajmować się cyfrową nauką, trzeba dysponować  
odpowiednią infrastrukturą teleinformatyczną. W jakim 
zakresie kierowane przez Pana Centrum będzie korzysta-
ło ze współdzielonych zasobów uczelni, a na ile będzie dys-
ponowało własnymi rozwiązaniami?
Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii  będzie miało własne da-
ta center, m.in. z tego powodu, że wiele podejmowanych przez 
nas prac wymaga dużych, przeznaczonych do tego mocy obli-
czeniowych. Dotyczy to na przykład procedur deep learning. 
Przygotowujemy się do utworzenia specjalistycznego centrum 
infrastruktury obliczeniowej na terenie Kampusu Technologii 
Cyfrowych. 

Jak działania prowadzone przez Centrum będą wpływać na 
rozwój polskiej branży IT?
Uniwersytet nie będzie bezpośrednio aktywny biznesowo: na-
wet nie powinien, bo nie jest to jego główną rolą. Fundamen-
talną formułą naszej aktywności na styku z gospodarką jest 
tworzenie układów partnerskich z podmiotami gospodarczymi 
– w szczególności tworzymy takie układy z firmami z branży 
IT. Z dużymi chcemy uruchamiać programy specjalistyczne, 
w tym również wspólne studia podyplomowe. Ważnym czyn-
nikiem motywacyjnym jest deficyt specjalistów na rynku pracy, 
a bez nich nie będzie możliwe osiągnięcie sukcesu, czyli reali-
zacja naszych zamierzeń. Jesteśmy też otwarci na współpracę 
z mniejszymi firmami informatycznymi. Powstaje infrastruk-
tura, którą trzeba zbudować, wdrożyć, a potem utrzymywać 
i rozwijać. W miarę rozwoju cyfrowej nauki będą z pewnością 
powstawały stosowne środowiska cyfrowe i infrastruktury IT 
w innych ośrodkach, chociażby u naszych partnerów i człon-
ków konsorcjum. Będzie również zauważalny inny, bardzo 
istotny dla rynku efekt naszej działalności. Gdy uda nam się 
uruchomić inteligentne sieci, gdy one wreszcie ruszą, to na-
stąpi też ożywienie całego segmentu energetyki inteligentnej, 
a wraz z nim wzrost zapotrzebowania na rozwiązania informa-
tyczne i cyfrowe. Samochody elektryczne też będą potrzebo-
wać odpowiedniego systemu zasilania, który w dużej mierze 

będzie mógł sprawnie funkcjonować 
dzięki stałemu, intensywnemu przetwa-
rzaniu i analizie danych. 

Czy pojawią się na UKSW nowe kierun-
ki studiów, adekwatne do nowych wy-
zwań cyfrowego świata?
Będą wprowadzane kierunki studiów, któ-
re będą uczyć działania w cyfrowym środo-

wisku przetwarzania danych. Najpierw trzeba jednak zbudować 
podstawy tej działalności, m.in. stworzyć odpowiednią infra-
strukturę i uruchomić stosowne projekty badawczo-rozwojowe. 
Największym wyzwaniem jest dla nas konieczność rozwoju wy-
soko kwalifikowanych kadr. Musimy gromadzić ludzi, na których 
uczelni nie stać w ramach jej standardowej działalności i posia-
danych środków budżetowych. Od firm partnerskich oczekuje-
my, że wydzielą fragment czasu swoim wybranym pracownikom, 
umożliwiając im zaangażowanie w realizację projektów Centrum. 

Czy nowe kierunki studiów będą miały charakter inter-
dyscyplinarny?
Zarówno nasza działalność badawcza, jak i uruchamiane pro-
gramy edukacyjne będą wykraczać poza ramy pojedynczych 
dyscyplin, a nawet dziedzin nauki, z tym że wolę raczej mó-
wić o transdyscyplinarności. Wyzwaniem, które nas czeka, jest 
tworzenie rozwiązań holistycznych, które wymagają od samego 
początku podejścia nieobciążonego ramami sztywnego gorsetu 
tradycyjnych dyscyplin naukowych.

ROZMAWIAŁ 
ANDRZEJ GONTARZ 

Jesteśmy otwarci 
na współpracę 
z mniejszymi firmami 
informatycznymi.
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TP-Link do sieci optycznych
P1201-08 to pierw-

szy terminal GPON 

OLT TP-Linka prze-

znaczony do budo-

wy gigabitowych pasywnych sieci optycznych. Urządzenie ma 2 sloty 

uplink SFP+ (10 Gb/s), 4 porty uplink Combo (SFP/gigabit Ethernet) 

oraz 8 GPON. Współczynnik rozdzielenia na port wynosi 1:128, co 

oznacza, że do terminala można podłączyć maksymalnie 1024 użyt-

kowników. Przepustowość sięga 2,5 Gb/s (do klienta) oraz 1,25 Gb/s 

(od klienta). 

Urządzenie jest zgodne ze standardami zarządzania OMCI ITU-T 

G.984 i G.988 oraz funkcjami L2 takimi jak: agregacja portów, VLAN-y, 

QoS, multicasty i ACL. Zarządzanie odbywa się poprzez terminal (CLI) 

lub system EMS. Do konfiguracji przewidziane są porty: konsolowy 

RJ45, USB typu C oraz out-band (100/1000BASE-TX). P1201-08 to 

urządzenie 1U z możliwością montażu w szafie 19-calowej, wyposażo-

ne w dwa wbudowane zasilacze AC.

Ceny: ok. 6 tys. zł netto. Gwarancja: 3 lata.

AB, www.ab.pl 
NTT SYSTEM, www.ntt.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, roseville.pl
VERACOMP, www.veracomp.pl 

Epson powiększa 
rodzinę EcoTank
Producent poszerzył serię monochroma-

tycznych drukarek EcoTank o dwa modele 

przeznaczone dla domowych biur i grup 

roboczych. Są to M1170 (jednofunkcyjny) oraz M2170 (3w1, tj. drukarka, 

kopiarka i skaner). Urządzenia mają różne opcje łączności (Wi-Fi, Ether-

net, USB), funkcję druku dwustronnego i mobilnego. Pojemność podaj-

nika sięga 250 arkuszy. Drukują z prędkością do 20 str./min. Podczas 

pracy pobór mocy sięga 12–13 W, a w uśpieniu – 0,7 W.

Maszyny wyposażono w system stałego zasilania w atrament. Pojemnik 

umieszczono z przodu obudowy. Korzystając z atramentu dołączane-

go fabrycznie do nowej drukarki, można wydrukować do 11 tys. str. Aby 

uniknąć zabrudzeń, butelki z tuszem zaopatrzono w system przepływu 

powietrza, dzięki czemu nie trzeba ich ściskać podczas napełniania. 

Ceny: M1170 – 999 zł, M2170 – 1299 zł. Gwarancja: 1 rok.

AB, www.ab.pl
ALSO, www.alsopolska.pl
FOR EVER, www.for-ever.com.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, roseville.pl
TECH DATA, pl.techdata.com

NEC: cicha projekcja
Projektor laserowy NEC P605UL jest według producenta najcichszym 

modelem w portfolio tej firmy. Podczas działania emituje szum 

na poziomie 19 dB (w trybie 

ekonomicznym). 

Urządzenie jest przeznaczo-

ne m.in. do sal konferencyjnych, 

wykładowych, instalacji Digital 

Signage. Umożliwia przetwarzanie sygnału wejściowego 4K/30 Hz. 

Wyświetla obraz w rozdzielczości WUXGA i jasności 6000 ANSI lume-

nów. Nabywca P605UL otrzymuje do dyspozycji opcjonalne Wi-Fi 

oraz wbudowaną funkcję MultiPresenter, umożliwiającą bezprzewodo-

wą prezentację.  

Projektor ma zamknięty układ optyczny, przez co nie ma potrzeby 

instalacji i wymiany filtra. Czas pracy urządzenia bez konieczności 

obsługi producent szacuje na 20 tys. godz. Pobór mocy w normalnym 

trybie wynosi 357 W. 

Cena detaliczna netto: 3859 euro (ok. 16,7 tys. zł). Gwarancja: 3 lata. 

AB, www.ab.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, roseville.pl
TECH DATA, pl.techdata.com
VERACOMP, www.veracomp.pl

Xerox: seria dla małych biur
Nowa seria monochromatycznych 

drukarek laserowych składa się z trzech 

urządzeń: jednofunkcyjnego B210 oraz 

wielofunkcyjnych B205 (drukowanie, 

kopiowanie, skanowanie, e-mail) i B215 

(drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 

faks i e-mail). Maszyny są przeznaczone 

dla małych zespołów roboczych i do-

mowych biur. Każde ma funkcję Wi-Fi 

Direct, która umożliwia bezprzewodo-

we drukowanie bez routera oraz opcję druku mobilnego, kompaty- 

bilną z Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria i Androidem. Pręd-

kość druku sięga 31 str./min, rozdzielczość wynosi 1200 x 1200 dpi. 

B215 ma 3,5-calowy ekran dotykowy do obsługi urządzenia.

Sugerowane ceny resellerskie netto:   
B210 – 110 euro (ok. 480 zł),  

B205 – 136 euro (ok. 590 zł),  

B215 – 179 euro (ok. 775 zł).   

Gwarancja: 2 lata door-to-door.

RIVER JACEK BATOR, www.zam.river.eu
ROSEVILLE INVESTMENTS, roseville.pl
TECH DATA, pl.techdata.com
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Ireneusz Dąbrowski

WRZUTKA Z AUTU

RODO:  
jak w takich 
warunkach 

przetwarzać 
dane? 

OGÓREK, JAK MAWIAJĄ ROSJANIE, JEST „OJCEEM WSZYSTKICH ZA-
KĄSEK”, A PONIEWAŻ SIERPIEŃ TO MIESIĄC TRZEŹWOŚCI, O  SAMYM 
OGÓRKACH, ANI W  FORMIE MAŁOSOLNEJ, ANI KISZONEJ, PISAĆ NIE 
WYPADA. ALE NA MOJE SZCZĘŚCIE JEST FORMA OGÓRKÓW, KTÓRA 
NIE TYLKO NIE POWODUJE ROZTEREK MORALNYCH, ALE NA DODATEK  
JAK ULAŁ PASUJE DO SYTUACJI, JAKĄ MAMY W  WAKACJE ROKU 2019  
W POLSCE. JEST NIĄ… MIZERIA!

Lipiec i sierpień to miesiące zwyczajowo określane mianem sezonu ogórkowego, 
czyli okresu, w którym nic się nie dzieje. Na pierwsze strony niegdyś gazet, a dziś ko-
munikatorów i  innych aplikacji mających z  nas tworzyć społeczeństwo XXI wie-
ku, wypełzają wówczas potwory z  Loch Ness, cielęta z  podwójnymi głowami  
i inne wstrząsające lub mające za wstrząsające uchodzić informacje, które de facto nie 
mają żadnego znaczenia. Z taką właśnie mizerią mamy do czynienia wszędzie. Omal-
że nie możemy się bez niej obejść i staje się ona mimowolnie tematem naszych rozmów. 
O czym bowiem rozmawiają zazwyczaj dwie osoby, które dopiero się poznały? O pogodzie!  
Brawo! Zatem od pogody zacznijmy, jak na kulturalne towarzystwo przystaje.

Pogoda jest mizerna w bieżącym roku, aż strach o tym pisać. Wszak upały w zasa-
dzie skończyły się wraz z nadejściem kalendarzowego lata. Zaczęło być „przekrop-
nie”, jak mawiają w moim regionie, co absolutnie nie zmienia stanu wód gruntowych 
i w pobliskich rzekach. Najbliższy mi prom na Bugu nie działa, bo poziom wody w rze-
ce jest zbyt niski, więc aby dostać się do miejscowości na przeciwległym brzegu, mu-
szę jechać 35 km do najbliższego mostu, a tam i z powrotem to już 70 km. Kiepska 
sprawa, czyli wypisz wymaluj mizeria. Nie chce mi się, nie jadę. Idę do sklepu u mnie 
we wsi. Przed sklepem kilku gospodarzy pije piwo i sobie gaworzy. Witają mnie jak 
swojaka i wciągają w dyskurs. O czym? Ano o pogodzie. A właściwie o wpływie po-
gody na stan upraw.

Plony będą w tym roku słabe, to oczywiste. Owoców na drzewach jak na lekarstwo, 
zboża trzeba było na gwałt zbierać, bo zanim ziarna osiągnęły optymalną wielkość, 
zaczęły się sypać, czyli wypadać z kłosów. Jedynym ratunkiem było przyspieszone 
wyjście kombajnów w pole. O okopowych będzie jesienią można pomarzyć, a kiszonki 
z kukurydzy dla bydła trzeba będzie importować. Ceny żywności poszybują w górę. 
Mizeria na wszystkich frontach.

Polityka to świetny temat, jak sobie omówimy stan okopowych. W bieżącym roku 
na mojej wsi żywo dyskutowane są dwie sprawy: czy PSL dobrze zrobił, wychodząc 
przed wyborami parlamentarnymi z koalicji z PO, czy nie oraz „zalatanie” marszał-
ka sejmu. W obu kwestiach, jak to w zwyczaju jest Polaków, zdania są podzielone. Bo 
jedni w sprawie zachowania PSL myślą, że jest ono ok, że partia chłopska odzysku-
je podmiotowość, że sojusz z PO to wspieranie sodomy i gomory. Drudzy są prze-
ciwnego zdania i obawiają się, że ich „Wojtek”, co posłem był już z pięć kadencji, jak 
PSL nie przeskoczy tego „Donta” (piszę, jak słyszę), to ze skargami trzeba będzie 
jeździć do dawnego miasta wojewódzkiego ze 70 km, bo przecież ci z PIS-u, nasłani 
z Warszawy, nie będą w Sarnakach, Kornicy czy innym Konstantynowie uchwytni. 

Mizeria
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Będą zajęci światowymi sprawami, jak konstytucja, Unia Europejska, nauka języków  
obcych albo pilotażu. 

Pilotaż zaś prowadzi wprost do marszałka. A tu też odmienne opinie, bo jedni, że 
to rozpasanie, nadużycie władzy i stanowiska, a drudzy, że skąd, że mu się należy 
i że to patriotycznie, i ze wszech miar moralne, że latał na weekendy do żony. A co 
miał na ksiuty latać do Paryża czy choćby do przyjaznego Budapesztu stopem je-
chać? Przecież to byłby grzech i zgorszenie. A tak jest wszystko po bożemu i każdy 
biskup to może poświadczyć, nawet ten, co w naszej diecezji jest od paru tygodni. 
A że kosztuje to nas wszystkich kupę szmalu? To co! Państwo nie może być biedne, 
jak dawniej bywało! Bida i nędza to nie to, czego chcemy. Chcemy, aby nasi przed-
stawiciele podróżowali godnie. W tym obszarze nie może być mizerii i już.

To ponad poziom mojego zrozumienia zasad wiary i kanonów etyki, więc opusz-
czam przedsklepowe zgromadzenie, tłumacząc się rozgrzebaną robotą w ogrodzie. 
Wracam do domu, a tu pod moją nieobecność był listonosz i dostarczył mi dwie pu-
blikacje. Jedna to ostatni CRN, a druga to raport Computerworld TOP200 za rok 
2018. Zagłębiam się w lekturę zmęczony nieco dyskusją, słońcem i piwem. Szukam 
pozytywów. Może choć w naszej branży jakieś pozytywy? 

Branża IT, niestety, to też rozczarowanie. W CRN jakiś gość pisze o śmierci, i to 
o śmierci dystrybutora. Że jeszcze niby nie umarł, ale już nie żyje. Że nazwę na na-
grobku wyryli, tylko nie wiedzą, gdzie ten nagrobek postawić. Mają szukać stosow-
nego miejsca. Musiałem się przespać. Następnego dnia rano ze świeżym spojrzeniem 
oceniłem raport. A CW TOP200 to solidna lektura. Zapewnia najlepszy obraz sta-
nu branży IT w Polsce, jaki można sobie wyobrazić. Ilość danych i ich przekrojów 
naprawdę poraża. Nie ma czego się wstydzić od strony technicznej, merytorycznej 
ani edytorskiej. 

No, ale co on mówi? Tak na poważnie mówi, że stan naszej branży, jak pogoda, plony 
i polityka, jest w stanie marazmu. Nie ma czynników pchających branżę do przodu. 
Inwestycje są w odwrocie. Technologia i trendy jej dotyczące nie przyczyniają się do 
zwiększania nakładów, a wszystkie formy działalności w obszarze IT są obarczone 
różnego rodzaju ryzykiem – najgorsze z nich jest to, które wynika z nieprzewidywal-
ności legislacyjnej. Nie będę pisał o podatku VAT, bo to zbyt wyświechtane i wyeks-
ploatowane, ale weźmy RODO. Jeśli urzędnik nie może się zdecydować, co można 
ujawnić, a co nie, i na wszelki wypadek nie ujawnia nic, to za chwilę będziemy mieli 
anonimowych sędziów oraz anonimowych prokuratorów. Oskarżać i wydawać wyro-
ki nie będzie się, jak dotąd, w imieniu Rzeczpospolitej, ale sama Najjaśniejsza Rzecz-
pospolita będzie to robić! Po nich będą anonimowi urzędnicy, lekarze, nauczyciele… 

Jak w takich warunkach przetwarzać dane? Kto ma to robić? Czy dział IT przed-
siębiorstwa lub byle jakiego urzędu ma być częścią kancelarii tajnej? Czy wszyscy 
informatycy mają mieć certyfikat dostępu do informacji niejawnej? Jakiego stopnia? 
Kto to będzie ustalać? Na pewno wiem natomiast, jak to zostanie ustalone – oczy-
wiście anonimowo! 

Tu chęć do żartów mnie opuściła, a ogarnęło przerażenie. Bo mizerię znam, lubię, 
jestem do niej przyzwyczajony od dziesiątków lat, ale horror, apokalipsa czy matrix 
są mi póki co obce. Nie chcę tego doświadczać w realu na własnej skórze. Informuję, 
że w razie czego wybieram ścieżkę wspomnianego odchodzącego w niebyt dystry-
butora. Tam mnie szukajcie.

Nie ma  
czynników 

pchających 
branżę  

do przodu.



CRN nr 8/201966

Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

Niebawem 
atutem  

będzie jedynie 
elastyczność.

CHŁODNYM OKIEM

Bezpieczna chmura to mit
CHOĆ DOSTAWCY USŁUG CHMUROWYCH MAJĄ NA KONCIE CORAZ WIĘCEJ 
WPADEK ZWIĄZANYCH Z WYCIEKIEM DANYCH, ROBIĄ DOBRĄ MINĘ  
DO ZŁEJ GRY. ICH STANDARDOWY KOMUNIKAT DLA ROZDRAŻNIONYCH 
KLIENTÓW BRZMI: „SPOKOJNIE, TO TYLKO AWAR+IA”.

Media za oceanem na przełomie lipca i sierpnia żyły wyciekiem danych 106 mln klien- 
tów banku Capital One. Za atakiem stała Paige Thompson, była inżynier Amazon 
Web Services, która wykradła dane, korzystając z luki w konfiguracji serwerów ob-
sługujących usługi chmurowe. Pani Thompson włamała się do sieci 12 marca, ale 
bank wykrył incydent dopiero po 127 dniach, dzięki informacjom uzyskanym od ze-
wnętrznego eksperta.

Co ciekawe, Capital One korzysta z usług AWS już od czterech lat. Na stronie provi-
dera można znaleźć case study opisujące wzorcową współpracę obu partnerów. „Dla-
czego wybraliśmy AWS? Wierzymy, że możemy działać bezpieczniej w ich chmurze 
niż we własnych centrach danych”– zapewnia w materiale promującym partnerstwo 
Rob Alexander, pełniący w Capital One funkcję CIO.

Paige Thompson wystawiła przyjaźń partnerów na próbę. Co gorsza, zaistniała sy-
tuacja zbulwersowała nie tylko pokrzywdzonych klientów, ale także amerykańskich 
polityków. Senator Ron Wyden wysłał list do Jeffa Bezosa z prośbą o dostarczenie 
szczegółowych informacji na temat zabezpieczeń usługi Amazona oferowanej Ca-
pital One. Pikanterii całej sprawie dodaje to, że dziura wykryta przez Paige Thomp-
son istniała od 2014 r. Scott Piper, specjalista od bezpieczeństwa, wyznał na łamach 
„The Wall Street Journal”, że Amazon zrzucił odpowiedzialność za zabezpieczenie 
luki na klientów, którzy o takich działaniach nie zawsze pamiętają.

Z drugiej strony eksperci nie kryją zaskoczenia, że ofiarą ataku stali się właśnie 
klienci Capital One. Bank jest jednym z pionierów w wykorzystaniu rozwiązań cloud 
wśród amerykańskich instytucji finansowych. „Capital One jest znany z tego, że ma 
bardzo dobrych ekspertów od cyberbezpieczeństwa” – podkreśla Scott Piper. Tak 
czy inaczej, mleko się rozlało i część klientów za oceanem zaczyna tracić zaufanie 
nie tylko do instytucji finansowych, ale również dostawców usług chmurowych. Tym 
bardziej że opisywana historia nie jest jednostkowym przypadkiem. Ten sam Amazon 
ma na koncie wyciek poufnych danych dotyczących 123 mln gospodarstw domowych 
w USA. Z kolei Microsoft nie potrafił odpowiednio zabezpieczyć danych Deloitte 
przechowywanych w chmurze Azure, a niedawno musiał zmierzyć się z wyciekiem 
informacji klientów indywidualnych korzystających z poczty Outlook. 

Wielkim skandalem zakończyła się też współpraca szwedzkiej Agencji Trans-
portu (Transportstyrelsen) z IBM-em. Szwedzi wybrali Big Blue na dostawcę usług 
przechowywania danych w chmurze, co okazało się dużym błędem. Hakerzy omi-
nęli zabezpieczenia i weszli w posiadanie m.in. informacji o operatorach służb spe-
cjalnych, zdobyli też dane osobowe i zdjęcia pilotów myśliwców oraz osób objętych 
programem ochrony świadków.

Jeszcze do niedawna przedstawiciele Amazona, Microsoftu czy Google’a powta-
rzali, że warto migrować do chmury publicznej ze względu na konkurencyjne ceny 
usług. Po pewnym czasie okazało się, że nie jest to takie oczywiste, więc niestrudze-
ni ewangeliści chmury musieli zmienić narrację. Obecnie głoszą, że największymi 
walorami nowego modelu usługowego są bezpieczeństwo i elastyczność. Obawiam 
się, że niebawem pozostanie im już tylko ten ostatni argument.
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