
Rozwój systemów monitoringu 

nie ogranicza się do miniaturyzacji 
sprzętu. Producenci robią postępy 
w zakresie techniki rozpoznawania 
twarzy, a także analizy 

hałasu czy nawet zapachu. 
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EDYTORIAL

Był taki wywiad w CRN-ie, nie pamiętam już z kim, bo to dawno było, w którym padło 
takie mniej więcej stwierdzenie: „Nie wiem, jak mogło do tego dojść, że w odzieżówce 
są marże na poziomie 50 i więcej procent, a w branży IT po kilka procent”. To jednak nie 
jedyny problem, bo jak sobie popatrzymy na nasz branżowy łańcuch logistyczny, przez 
co mam na myśli, kto od kogo kupuje i co z tym dalej robi, to jest on bardziej poplątany niż 
łańcuch choinkowy. Teoretycznie wszystko jest proste, bo mamy producenta, dystrybu-
tora i resellera. No tak, ale reseller nie zawsze znaczy to samo, bo niezależny sklepik ku-
puje od dystrybutora, ale już duzi retailerzy mają moc, która umożliwia im bezpośrednie 
dogadywanie się z producentami. Mają specjalne ceny i nierzadko specjalne produkty. 

Żeby jednak było jeszcze ciekawiej, na rynku działają też subdystrybutorzy, którzy czę-
sto pomagają producentom zbyć towar w sytuacji, gdy nie są tego w stanie zrobić dystrybu-
torzy. Na to wszystko nakłada się kwestia brokerki, która polega na miotaniu mniejszymi 
lub większymi partiami towaru po całym świecie, często z pominięciem autoryzowanych 
kanałów sprzedaży. Po prostu ktoś wie, że ktoś czegoś potrzebuje i że ktoś inny chce się 
tego właśnie pozbyć. Oczywiście im szybciej, tym lepiej. Przy czym taki towar w drodze 
od „ktosia A” do „ktosia B”, dostarczony za pośrednictwem „ktosia C” i „ktosia D”, wcale 
nie musi fizycznie „odwiedzić” wszystkich stron transakcji. Ważne, żeby trafił tam, gdzie 
akurat jest na niego popyt.

Na rynku produktów konsumenckich sprawę komplikują sami producenci. Ostatnio 
gniew brytyjskich resellerów spadł na HP, które w tamtejszym HP Store ma lepsze ceny, 
niż mogą zaoferować użytkownikom autoryzowani partnerzy producenta. Część z nich 
zdecydowała się więc, że będzie przekonywać klientów do sprzętu innych marek. Tym 
bardziej że lokalne biuro HP rzekomo ignoruje apele i skargi swoich partnerów handlo-
wych, tłumacząc, że ceny w HP Store ustala algorytm na podstawie analizy rynku pod 
kątem wielu różnych parametrów. Przy czym różnice w cenach bywają na tyle duże (na-
wet do 200 funtów brytyjskich), że część klientów oskarża swoich stałych dostawców 
o chęć zdarcia z nich skóry. I jak tu wyjaśnić takiemu użytkownikowi, że mimo wielolet-
niej współpracy z producentem i autoryzacji reseller nie jest w stanie konkurować ceno-
wo z… tym właśnie producentem? 

Stopień skomplikowania kanału sprzedaży w branży IT ma też inny, nie mniej bolesny 
skutek. Otóż niektórzy urzędnicy skarbówki wyobrażają sobie, że łańcuch sprzedaży ma 
trzy ogniwa – producenta, dystrybutora, resellera – a wszelkie odstępstwa od tej normy 
mają na celu obejście prawa i stanowią element karuzeli VAT. I jak tu im wytłumaczyć, 
że w branży IT to, co nienormalne, jest właśnie normalne?
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Stowarzyszenia Wydawców i Izby Wydawców Prasy

Ale kanał… 

Tomasz Gołębiowski
Redaktor naczelny

HP podpadło 
swoim 

partnerom.
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+ Euro-net, właściciel sieci RTV Euro AGD, zanotował w 2018 r. wzrost przychodów ze sprzedaży o 13,7 proc., 

do poziomu 6,87 mld zł. Większość obrotów detalista wypracował na sprzedaży sprzętu (5,84 mld zł). Pozosta-

łe wpływy pochodziły z usług reklamowych (616,3 mln zł), usług pośrednictwa ubezpieczenia (251,4 mln zł), 

instalacji sprzętu (15 mln zł) i usług transportowych (20,7 mln zł). Zysk brutto Euro-netu wyniósł w 2018 r. 

155,34 mln zł wobec 150,53 mln zł w 2017 r., co oznacza poprawę o 3,2 proc.

+ Fundusz MCI.PrivateVentures FIZ zarobił na sprzedaży ABC Daty 142,3 mln zł (po potrąceniu 

kosztów transakcyjnych). To oznacza ponaddwukrotny zwrot zainwestowanych środków. MCI przejęło 

kontrolę nad ABC Datą w 2008 r. Od tego czasu fundusz niemal co roku pobierał pokaźne, kilkunasto- 

lub kilkudziesięciomilionowe dywidendy. 

+ S&T Poland wygrało przetarg Głównego Urzędu Statystycznego o wartości 6,34 mln zł 

na rozbudowę infrastruktury sieci LAN w centrum przetwarzania danych GUS. Zamówienie 

obejmuje zakup i dostawę urządzeń wraz z licencjami, sprzętów i okablowania do rozbudo-

wy infrastruktury sieci LAN, wdrożenie i szkolenia dla administratorów. W innym przetar-

gu związanym z modernizacją data center GUS – na rozbudowę infrastruktury sieci SAN 

– wybrano ofertę konsorcjum T-Systems Polska i Allclouds wartą 1,98 mln zł.

+ NetFormers i Dimension Data zostały wskazane przez Komendę Główną 

Policji jako dostarczyciele najkorzystniejszych ofert w przetargu na „zakup licen-

cji oprogramowania do systemu zarządzania i monitorowania Unified Commu-

nications”. Licencje są zamawiane na potrzeby systemu OST112, czyli obsługi 

numeru alarmowego 112. Na realizację zamówienia policja była gotowa  

przeznaczyć 6,518 mln zł. Do zawarcia umowy ramowej wybrano oferty 

NetFormers o wartości 5,166 mln zł i Dimension Data (5,117 mln zł). 

+ Grupa Atende w I półroczu 2019 r. wypracowała skonsolido-

wany przychód ze sprzedaży w wysokości 147,12 mln zł (wzrost 

o 28 proc. rok do roku) i zysk brutto na sprzedaży na poziomie 

34,62 mln zł (+11 proc.). Najwyższe przychody ze sprzedaży 

zanotował tradycyjnie sektor telekomunikacji i mediów. Wy-

niosły one 48,8 mln zł (wzrost o 11 proc.), przede wszyst-

kim w wyniku rozbudowy przez Atende infrastruktury 

transmisji danych (w tym w obszarze technologii LTE) 

oraz rozliczeń i bilingu usług IP dla operatorów mo-

bilnych. Najwyższy wzrost sprzedaży grupie uzy-

skał sektor przemysł, handel, usługi (+131 proc., 

do 44,7 mln zł). 

- Delegatura CBA w Warszawie pod nadzorem stołecznej 

prokuratury okręgowej prowadzi postępowanie dotyczące reali-

zacji zamówień publicznych na rzecz Poczty Polskiej o wartości po-

nad 30 mln zł. Przedstawiciele poczty są podejrzewani o przyjęcie 

korzyści majątkowych w wysokości co najmniej 300 tys. zł. W związ-

ku ze śledztwem funkcjonariusze CBA zatrzymali w Gdańsku dwie oso-

by – prezesa gdańskiej spółki zajmującej się dostawą usług i rozwiązań IT 

i osobę związaną z działaniem warszawskiej spółki informatycznej. Do tej 

pory w śledztwie zatrzymano już 11 osób, w tym pięciu pracowników Pocz-

ty Polskiej, m.in. dyrektora w centrum obsługi finansowej/zastępcę dyrektora 

biura zarządu, zastępcę dyrektora zarządzającego w pionie informatyki i teleko-

munikacji ds. rozwoju IT, głównego architekta, oraz osoby powiązane biznesowo 

i rodzinnie z zatrzymanymi przedstawicielami poczty, a także przedstawicieli war-

szawskiej spółki informatycznej.

- Prokuratorzy generalni z 48 stanów USA otworzyli postępowanie wobec Goo- 

gle’a. Sprawdzają, czy koncern dopuszczał się działań antykonkurencyjnych i szkodzących 

konsumentom na rynku reklamy internetowej i wyszukiwania w sieci. Przykładowo, czy bez-

płatne wyszukiwanie może ograniczać swobodę wyboru najlepszych produktów i dostawców.

- Komisja Europejska domaga się od Apple’a 13 mld euro niezapłaconych podatków. Koncern 

rozlicza transakcje w Europie głównie przez swoją irlandzką filię. W 2016 r. przedstawiciele UE za-

kwestionowali te praktyki, wskazując na preferencje podatkowe Apple’a w Irlandii. W ich ocenie była 

to niedozwolona pomoc publiczna. W efekcie, jak policzyła Bruksela, efektywna stopa opodatkowania 

Apple’a wahała się w ostatnich latach od 0,005 proc. do 1 proc.

- Amazon został przez jednego z klientów oszukany na ponad 330 tys. euro. Oszust wykorzystywał w tym 

celu zasady dotyczące zwrotu produktów zakupionych na platformie sprzedażowej. Okazał się nim mieszkający 

na Majorce Brytyjczyk. Kupował na Amazonie telefony komórkowe i komputery, a następnie odsyłał dostarczone 

przesyłki zgodnie z polityką zwrotów. Jednak w zamkniętych paczkach, które wracały do centrum logistycznego, 

nie było już sprzętu, lecz piasek i ziemia. Aby uniknąć wykrycia, fałszywy klient wyjmował PC i smartfony z paczek, 

tak aby nie uszkodzić banderol, a następnie faszerował pudełka wypełniaczem, sypiąc dokładnie tyle, aby waga prze-

syłki była identyczna z nadesłaną. To wystarczyło, by „zwroty” nie zwróciły uwagi pracowników magazynu Amazona.

- Rząd zapowiedział, że od 1 stycznia 2020 r. zostanie zniesiony limit składek ZUS, co zdaniem 55 różnych organiza-

cji zrzeszających przedsiębiorców (w tym Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji) będzie mieć fatalne skutki dla firm  

i gospodarki. Organizacje wystosowały w związku z tym apel do rządu, aby utrzymał w mocy dotychczasowe przepisy.  

W przeciwnym razie stracą na tym m.in. specjaliści w sektorze IT, co spowoduje, że część z nich wybierze pracę za granicą.
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Atmosfera ciągłego ścigania 
ciężko osiągalnego celu powoduje,
 że handlowiec zaczyna świadomie 

ograniczać swoją wydajność  
– Piotr Synowski,  

Business Facilitator, QPiTO. 

Moim zdaniem poziom 
komplikacji, zakres pracy 
i odpowiedzialności jest 
znacznie wyższy w dys-

trybucji niż u producenta 
– Tomasz Buk,  

Interim Manager, 
o pracy PM-ów.
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Wybrani usługodawcy chmurowi 
często stosują dumpingowe ceny 

na wybrane usługi, świadomie psując 
rynek, aby wciągnąć klienta w swój 
ekosystem – Paweł Mączka, Chief 

Technology Officer, Storware.



CRN nr 9/20196

3S sprzedane
P4, operator sieci Play, w końcu sierpnia 

sfinalizował przejęcie 100 proc. udziałów 

w Grupie 3S. Wartość transakcji wyniosła 

96 mln euro (410 mln zł). Dotychczas, 

od 2015 r., śląska grupa należała do Ambrosia 

CEE Holding (części Polish Enterprise Fund VII). 

Mniejszościowymi udziałowcami byli założy-

ciele 3S: Zbigniew Szkaradnik, Wojciech Apel 

i Jacek Groyecki. Spółka powstała w 2002 r. 

W 2018 r. w ujęciu skonsolidowanym wypraco-

wała 88 mln zł przychodów. Wstępną umowę 

dotyczącą transakcji zawarto w czerwcu.

Play, korzystając z kompetencji i infrastruktury 

3S, zamierza oprzeć swoją sieć na światłowo-

dach, przygotowując się do uruchomienia 5G. 

Zwłaszcza w miastach zasoby śląskiej grupy są 

dla operatora cennym nabytkiem. Kluczowym 

aktywem jest sieć światłowodowa 3S, licząca 

3,8 tys. km. Play przejmuje także cztery cen-

tra danych (w Katowicach, Krakowie, Bytomiu 

i Warszawie). Wcześniej zapowiedział rozwój 

oferty dla biznesu w obszarze usług data cen-

ter. W sumie 3S ma 2,8 tys. klientów.

Strony niemobilne mogą zniknąć z Google’a
Od lipca Google automatycznie indeksuje 

wyłącznie strony dostosowane do urzą-

dzeń mobilnych. Oznacza to, że witry-

na, która nie wyświetla się prawidłowo 

na smartfonach i tabletach, nie pojawi się 

wysoko w wyszukiwarce, a może zupełnie 

z niej zniknąć – wynika z informacji firmy 

hostingowej Linuxpl.com. Nowe reguły 

dotyczą stron, które bot Google’a 

znajduje pierwszy raz, np. pod nowymi 

domenami. Google od kilku lat zwiększa 

znaczenie stron mobilnych w wyszuki-

warce ze względu na rosnący ruch inter-

netowy generowany za pośrednictwem 

smartfonów i tabletów. Już trzy lata te-

mu koncern uprzedzał o takich planach, 

anonsując wdrożenie mechanizmu Mobile 

First Index. Obecne reguły indeksowania 

strony można sprawdzić w Google Search 

Console. Według raportu Gemiusa  

„E-commerce w Polsce 2019” już 

61 proc. internautów kupujących online 

używa smartfonów, a 27 proc. – tabletów. 

Nadal najpopularniejszym narzędziem 

do e-zakupów są laptopy (74 proc.). 

W 2018 r. liczby te wynosiły odpowied-

nio 58 proc., 21 proc. i 82 proc., czyli coraz 

więcej klientów posługuje się sprzętem 

mobilnym. Badanie Gemiusa sugeru-

je także, co sprzedawcy mogą poprawić 

na swoich stronach. Otóż dwie trzecie 

użytkowników, którzy robili zakupy z po-

mocą smartfonów albo tabletów, narzeka 

na niewygodne formularze. Wskazywano 

także na brak aplikacji mobilnej, niewy-

godny sposób płatności i za małe litery.

Akademia IT Tech Data  
wraca do Łodzi
Solidna dawka wiedzy, wachlarz tematów, net- 

working i nowe możliwości spotkań czekają  

uczestników jesiennej edycji Akademii IT Tech Data 

(17–18 października). Wydarzenie odbędzie się 

w hotelu Andel’s w Łodzi, znanym już gościom te-

gorocznej wiosennej akademii. Podczas jesiennej 

Akademii IT Tech Data zaplanowano trzy bloki tematyczne: Data Center, Next Generation 

i Security & Networking. Wśród poruszanych tematów będą m.in.: architektura jutra, trendy 

i kierunki przyszłości, chmura, serwery, wirtualizacja, bezpieczeństwo cyfrowe organizacji. 

Oprócz licznego grona partnerów jak zwykle przybędą przedstawiciele Tech Daty i vendorów, 

takich jak Barracuda, Cisco, Dell, Hitachi Vantara, IBM, Microsoft, Lenovo, Veeam i VMware.  

Nowością jest możliwość umówienia spotkań przez aplikację Meeting 15.

Szczegółowa agenda i link do formularza rejestracyjnego znajdują się pod adresem: 

www.crn.pl/aktualnosci/akademia-it-tech-data-wraca-do-lodzi. Formularz rejestracyjny 

na Akademię IT Tech Data będzie aktywny do 7 października. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koncerny IT w jednym konsorcjum
Alibaba, ARM, Baidu, Google, IBM, Intel, 

Microsoft, Red Hat (należący do IBM), 

Swisscom i Tencent powołały Confiden-

tial Computing Consortium. Jego celem 

jest poprawa bezpieczeństwa danych krą-

żących między chmurą, rozwiązaniami 

brzegowymi i infrastrukturą lokalną. Orga-

nizacja działa w ramach Fundacji Linux.

Firmy deklarują współpracę w przygo-

towaniu narzędzi open source i strategii 

wzmacniających kompleksową ochronę 

cyfrową. Zdaniem fundacji jest to niezbęd-

ne, ponieważ przedsiębiorstwa przeno-

szą obciążenia i dane między różnymi 

środowiskami. Dlatego potrzebują lepszej 

kontroli wrażliwych adresów IP i przetwa-

rzanych informacji. Wyzwaniem jest pełne 

zaszyfrowanie wrażliwych danych podczas 

całego cyklu życia, co wskazuje na główny 

cel połączonych działań.

Action przewiduje 
10 lat zysków

Action zaktualizował prognozę finansową. 

Korekta nastąpiła w związku z porozumieniem 

z wierzycielami i ostatecznym sprecyzowa-

niem propozycji układowych. 

Zarząd przewiduje zyskowny, stabilny biznes 

aż do 2028 r. Na 2019 r. zarząd Actionu pro-

gnozuje 1,592 mld zł przychodów ze sprzeda-

ży, 106,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży 

(6,7 proc. marży), zysku operacyjnego w wy-

sokości 4,2 mln zł, zysku brutto 4,1 mln zł, 

a EBIDTA – 12,77 mln zł.

Od 2020 r. jest prognozowany wzrost rentow-

ności. Przychody ze sprzedaży mają się utrzy-

mać na poziomie blisko 1,6 mld zł rocznie. 

Przewidywane jest około 114 mln zł zysku  

brutto ze sprzedaży (7,2 proc. marży)  

i 9,2–9,5 mln zł zysku operacyjnego.
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HP: zmiany w strukturze
Zmieni się struktura organizacji handlowej HP Inc. Powołano pierwszego 

w firmie chief commercial officera. Został nim Christoph Schell. 

Nową funkcję obejmie od 1 listopada br. Powstanie nowa struktura 

organizacji handlowej. Zamiast podziału na trzy regiony, tak jak obecnie, 

zostanie ona zbudowana wokół 10 obszarów geograficznych. 

Każdy z nich będzie miał swojego dyrektora podlegającego Schellowi. 

Wcześniej zarządzał on HP w obu Amerykach, a obecnie odpowiada 

za druk 3D i produkcję.

Informacja o restrukturyzacji następuje wkrótce po zapowiedzi zmiany 

CEO HP. Od 1 listopada będzie nim Enrique Lores, dotychczas zarządza-

jący biznesem druku. Enrique Lores poinformował crn.com, że celem 

zmian jest uproszczenie modelu operacyjnego firmy, usprawnienie pra-

cy, cyfryzacja i ściślejsza współpraca z partnerami.

Szefowie HP nie spodziewają się większych zakłóceń dla partnerów 

w związku z wdrażaniem nowej struktury. Nie zmienią się role związane 

ze współpracą z kanałem sprzedaży. Ewentualne redukcje personelu nie 

będą dotyczyć osób mających kontakt z klientami i partnerami – wyni-

ka z deklaracji producenta. Dostęp partnerów do narzędzi oferowanych 

przez HP będzie uzależniony od posiadanych przez nich certyfikatów 

– zapowiada firma. 

2,8 mln zł kary 
dla Morele.net

Prezes UODO nałożył na Morele.net ponad 2,8 mln zł kary. To efekt wy-

cieku danych klientów z serwisu w ub.r. Jak podaje UODO, rekordy do-

tyczące około 2,2 mln osób mogły dostać się w niepowołane ręce (m.in. 

imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres doręczeń). W przypadku  

około 35 tys. osób łupem hakerów padły ponadto numery PESEL i doku-

mentu tożsamości, a także 

dane finansowe użytkow-

nika. Szef urzędu uznał, 

że sposoby ochrony danych 

osobowych zastosowane 

przez spółkę nie były ade-

kwatne do ryzyka. Wyjaśnia, 

że o wymierzeniu kary zde-

cydował brak odpowied-

nich środków technicznych 

(niewystarczających za-

bezpieczeń) i organizacyj-

nych (monitorowania potencjalnych zagrożeń, związanych z nietypową 

aktywnością w sieci). Ponadto urząd uzasadnia, że naruszenie miało po-

ważny charakter, a do tego dotyczyło dużej liczby osób.

Morele.net kwestionuje nałożoną karę. Zapowiada odwołanie do sądu 

administracyjnego. Zdaniem spółki UODO wybiórczo ocenił poziom 

ochrony serwisu – wytykając niedociągnięcia, wskazał na jedno rozwią-

zanie, a pominął inne zastosowane środki zabezpieczające. Utrzymuje, 

że nie odbiegały one od standardów, a w wielu obszarach je przewyż-

szały. Liczy na ocenę niezależnych biegłych w tej kwestii. Detalista za-

pewnia również, że zareagował na naruszenia bez zbędnej zwłoki,  

zawiadamiając m.in. policję, UODO i ostrzegając klientów.

Oracle Modern  
Cloud Day w Polsce
22 października w Warszawie odbędzie się Oracle Modern  

Cloud Day – jedna z cyklu jesiennych konferencji organizowanych 

przez producenta w europejskich stolicach. Podczas spotkania bę-

dzie można poznać nowe rozwiązania wspierające cyfrową transfor-

mację, a także dowiedzieć się, jak wykorzystują je w praktyce klienci 

Oracle’a. Konferencja będzie się składać z trzech równoległych sesji 

tematycznych: „Chmura – katalizator innowacji”, „Zarządzanie dany-

mi” i „Praktyczne zastosowanie technologii”. Można również wybrać 

warsztaty zaawansowanej analityki z autonomiczną hurtownią da-

nych. Zaplanowano m.in. sesje poświęcone innowacjom w chmurze 

Oracle’a i zaletom korzystania z rozwiązań chmurowych dostaw-

cy. Wśród poruszanych zagadnień będzie m.in. ograniczenie ryzyka 

w środowisku autonomicznej bazy danych. Nie zabraknie przykła-

dów wdrożeń tego rozwiązania na rynku krajowym i wskazówek, jak 

zbudować firmę w chmurze, wykorzystującą sztuczną inteligencję. 

Uczestnicy poznają również koncepcję nowoczesnej hurtowni da-

nych. W całym bloku praktycznych zastosowań technologii zostaną 

zaprezentowane case studies.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: 

www.oracle.com/pl/cloudday.

REKLAMA
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Tech Data  
wzmacnia kadry
Marcin Długosz został business 

development managerem  

Hitachi Vantara w Tech Dacie. 

Odpowiada m.in. za rozwój 

biznesu w oparciu o produkty 

tej marki (zarówno sprzęt, jak 

i oprogramowanie), współpra-

cę z nowymi partnerami, utrzy-

mywanie relacji z producentem 

i wsparcie działu marketingu 

w promowaniu produktów  

Hitachi Vantara na polskim ryn-

ku. Menedżer ma 20-letnie do-

świadczenie w branży IT.  

Do Tech Daty przeszedł w sierp-

niu br. z 3S Data Center, gdzie 

był regional presales and busi-

ness development managerem.

W latach 2015–2018 pracował 

w K3System jako presales and 

head of backup and storage, 

a od 2011 r. do 2015 r. w Vayana 

Technologie Informatyczne jako 

inżynier wsparcia, wdrożenio-

wiec, integrator. Karierę zawo-

dową rozpoczął w 2000 r. 

S4E: nowy  
team leader 
Dell
Dwie nowe osoby w S4E 

będą odpowiadać za kom-

pletne portfolio Dell Techno-

logies w ofercie VAD-a.

Marcin Bartkowski (na zdję-

ciu) objął stanowisko team leadera Dell Technologies w S4E. 

Dotychczasowy szef pionu, Robert Rogalski, zakończył 

współpracę ze spółką. Marcin Bartkowski pracował w pol-

skich oddziałach takich firm jak S&T Services, gdzie od 2014 r. 

odpowiadał za kluczowych klientów, NextiraOne (obecnie 

Dimension Data), gdzie przez 12 lat był sales managerem, 

a także w Alcatelu. Od 2017 r. prowadził własną firmę IT.

Jednocześnie do zespołu S4E dołącza Dominik Themerson, 

który od 2017 r. w Dell EMC pełnił regionalną funkcję busi-

ness development managera odpowiedzialnego za architek-

turę HCI w krajach CEE. Dotychczas współpracował z S4E, 

wzmacniając kompetencje partnerów w obszarze hiperkon-

wergencji. Dominik Themerson zdobywał doświadczenie 

m.in. jako specjalista od sprzedaży rozwiązań do komunika-

cji w Vixio (2015–2017), dyrektor sprzedaży w Indata Utilities 

(spółce z grupy Indata) odpowiedzialny za smart city i IoT 

(2016). Zajmował się również rozwiązaniami do współpracy 

w Cisco (2010–2014) oraz telepresence i wideo w Tandber-

gu (2006–2010).

Radosław Kędzia wiceprezesem Huawei w regionie
Radosław Kędzia, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora generalnego Huawei w Republice Czeskiej, objął 

stanowisko wiceprezesa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich. Z Huawei jest związany 

od 2008 r. Karierę w firmie rozpoczął od pracy w Kenii na stanowisku dyrektora operacyjnego. Następnie jako dy-

rektor techniczny odpowiadał za region Afryki Wschodniej i Południowej. W 2013 r. został dyrektorem generalnym 

oddziału Huawei w Ugandzie, a w 2015 r. objął stanowisko szefa w Republice Czeskiej. Po raz pierwszy menedżer 

spoza Chin został dyrektorem generalnym w strukturach korporacji. Przed rozpoczęciem kariery w Huawei Rado-

sław Kędzia pracował w Polsce dla takich firm, jak Polska Telefonia Cyfrowa i Telekomunikacja Polska. Od 1999 r. 

zajmował stanowiska międzynarodowe, techniczne i kierownicze w Ericssonie, Safaricomie i Siemensie.

Sharp: awanse  
w polskim oddziale
Wyodrębniono dział marketin-

gu ze struktury działu handlo-

wego Sharpa. Zmiany oznaczają 

awanse dla wielu menedżerów. 

Rafał Szarzyński (na zdjęciu), który 

do tej pory odpowiadał za sprzedaż 

i marketing w Polsce, objął stanowi-

sko regional sales managera CEE. 

Kieruje działami sprzedaży bezpo-

średniej i pośredniej. Jest także od-

powiedzialny za kanał eksportowy.

Łukasz Wacławiak objął stano-

wisko indirect sales managera. 

Zajmie się m.in. rozwojem sieci 

partnerskiej Sharpa w Polsce.

Tomasz Wieczorek awansował 

na stanowisko marketing manage-

ra CEE i będzie raportować bez-

pośrednio do Jacka Klekowskiego, 

szefa Sharp CEE. Tomasz Szy-

mański, który pracował w dziale 

serwisu i wsparcia technicznego, 

dołączył do działu marketingu, 

na stanowisko solution support 

specialist CEE. 
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Większe pieniądze w przetargach IT

W II kwartale br. wartość rozstrzygniętych prze-

targów IT na polskim rynku okazała się wyraź-

nie wyższa niż rok wcześniej – według raportu 

Pressinfo.pl. Od kwietnia do czerwca br. wy-

brano oferty w 2694 postępowaniach doty-

czących tylko branży IT (nie były powiązane 

z innymi sektorami). Ich wartość wyniosła w su-

mie 1,387 mld zł. Dla porównania w II kwarta-

le 2018 r. odnotowano 2660 wyników na sumę 

960 mln zł. Warto jednak pamiętać, że na kwar-

talne podsumowania duży wpływy mają poje-

dyncze przetargi o dużej wartości.

Wśród wyników przetargów, które w II kwar-

tale dotyczyły wyłącznie branży IT, jak zwy-

kle najwięcej było zamówień na dostawę 

albo dzierżawę komputerów lub serwerów. 

Stanowiły one 53 proc. za-

kończonych postępowań 

(1420 wyników). Rok wcze-

śniej ten odsetek wyno-

sił 36 proc., czyli dominacja 

zamówień na komputery 

i serwery znacząco się zwięk-

szyła. Kolejne miejsce na-

leżało do oprogramowania 

komputerowego – 424 wyniki 

(16 proc.), a trzecie do zaku-

pu tonerów, kartridży i tu-

szów – 342 wyniki (13 proc.).

Najwięcej postępowań w II kwartale 2019 r. 

wygrała Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki 

(88 przetargów). Ta sama firma była na to-

pie przed rokiem, z wynikiem 71 postępowań. 

W czołówce znalazły się również Icod.pl (66) 

i El Toro Bobrowski Blatkiewicz (45). 

Pod względem wartości zwycięskich postę-

powań numerem jeden okazał się Kamsoft 

(362 mln zł). Na kolejnych miejscach uplasowa-

ły się Asseco Data Systems (96,6 mln zł) i Com-

putex (45,8 mln zł). Rok wcześniej numerem 

jeden było Asseco Poland, z wynikiem blisko 

205 mln zł – według danych Pressinfo.pl opra-

cowanych na podstawie informacji w Biuletynie 

Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dzien-

nika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).

ScanSource  
rezygnuje ze 

sprzętu w Europie
VAD zapowiedział w sierpniu, że planuje 

sprzedać swój biznes sprzętowy w Europie. 

Skoncentruje się na dystrybucji cyfro- 

wej, czyli m.in. usługach chmurowych. 

Ten plan dotyczy także polskiego rynku, 

gdzie ScanSource od 2016 r. ma regionalne 

biuro. Celem zmian jest przebudowa strate-

gicznego portfolio i zwiększenie inwestycji 

w wysokomarżowe oraz szybko rozwija-

jące się biznesy (np. dystrybucję chmuro-

wą) i usługi (np. UCaaS). Plan dezinwestycji 

dotyczy oddziałów w różnych regionach 

generujących 623 mln dol. przychodów ze 

sprzedaży, z sumą kapitałów obrotowych 

205 mln dol., zatrudniających 490 pracowni-

ków – według danych za zakończony w lipcu 

br. rok finansowy. ScanSource zastrzega jed-

nak, że nie ma pewności, że ogłoszony plan 

doprowadzi do transakcji sprzedaży. 

Zarobki IT:  
koniec hossy?

W I półroczu 2019 r. płace specjalistów wzrosły 

przeciętnie o 1,5 proc. – wynika z raportu  

No Fluff Jobs. Po raz pierwszy od kilku lat pen-

sje osób z niskim stażem spadły, ale na sta-

nowiskach seniorskich nadal idą w górę, 

przynajmniej jeśli chodzi o uśrednione dane. 

Spadek może mieć związek z rosnącą licz-

bą młodych adeptów programowania, którzy 

wchodzą na rynek pracy. Zmiany wynagrodze-

nia zależą jednak od specjalizacji, technologii, 

doświadczenia i miejsca zamieszkania.  

Są kategorie, gdzie pensje wzrosły o kilkana- 

ście procent. Najwyższe pensje w I półroczu 

oferowano specjalistom od Big Data – tu me-

diana wynagrodzenia na umowę o pracę i B2B 

oscylowała wokół 14,5 tys. zł. Niewiele mniej  

(14,115 tys. zł) zanotowano w ogłoszeniach  

dla specjalistów Node. Najbardziej w stosun-

ku do 2018 r. wzrosły pensje fachowców spe-

cjalizujących się w Pythonie (11,57 proc.), iOS-ie 

(12,5 proc.) i Androidzie (18,18 proc.). Najniżej są 

opłacani deweloperzy PHP, Ruby i C++, zarabia-

jąc odpowiednio 10 tys., 12 tys. i 12,25 tys. zł. 

Pensje osób z niskim stażem – na stanowi-

skach juniorów na etacie i umowie B2B – spa-

dły przeciętnie o 9 proc. do 5,5 tys. zł.

Jubileuszowe  
NEC Competence Days
Największe w Polsce spotkanie integratorów z sektora 

AV oraz meeting rooms odbędzie się 24–25 październi- 

ka w Krakowie. Tegoroczna 10. edycja NEC Compe- 

tence Days składa się z dwóch elementów: konferencji 

oraz wystawy sprzętu i rozwiązań. W części szkoleniowej 

producent zamierza skupić się przede wszystkim na roz-

wiązaniach do sal spotkań, w których wdrożenia coraz 

bardziej angażują się nie tylko firmy AV, lecz także IT. 

Dlatego w bieżącym roku NEC skieruje swój przekaz rów-

nież do branży informatycznej. Kolejnym ważnym tema-

tem konferencji będą rozwiązania LED i systemy Digital Signage. Jak co roku odbędzie się gala 

wręczenia nagród najlepszym partnerom producenta. Obecną edycję będą współtworzyć wraz 

z NEC Display Solutions następujące firmy: Aten, Matrox, Shure, Tannoy, Symetrix, Lab.Gruppen, 

Visionary Solutions, Harman, Datapath, Eltrox, Vivolink, Poly, Cloud, Xilica i Edbak.

Ze względu na zamknięty charakter wydarzenia rejestracji mogą dokonać wyłącznie firmy 

mające kod rejestracyjny otrzymany od przedstawiciela NEC Display Solutions lub jednego 

ze sponsorów. Kontakt: marketing@nec-displays-pl.com.

Więcej informacji znajduje się na stronie: konferencja.nec.pl/pl.
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„Strategiczne 
opcje” Avayi

Avaya przymierza się do utworzenia wspólne-

go przedsiębiorstwa z RingCentral – amery-

kańską firmą specjalizującą się w chmurowych 

rozwiązaniach do komunikacji i współpracy 

(wideokonferencjach, contact center i in.) 

– poinformował Bloomberg.

To kolejna informacja dotycząca przyszłości 

Avayi, która co najmniej od kilku miesięcy ana-

lizuje różne opcje strategiczne. Dotychczas 

była mowa o tym, że jest rozważana propozy-

cja przejęcia spółki przez Mitela w transakcji 

wartej 5 mld dol. W połowie sierpnia br. CEO 

Avayi Jim Chirico twierdził, że sprawa „strate-

gicznej transakcji” powinna wyjaśnić się w cią-

gu 30 dni.

Avaya dwa lata temu zakończyła postępowa-

nie restrukturyzacyjne. Układ z wierzycielami 

pozwolił korporacji o połowę ograniczyć za-

dłużenie, ale w br. rozpoczęto poszukiwania 

inwestora. Według przecieków spółka zasia-

dła do rozmów nie tylko z Mitelem, lecz także 

m.in. funduszami inwestycyjnymi.

Przetarg  
na spółkę Qumak

Syndyk Qumaka zamierza sprzedać 

jego udziały w spółce zależnej 

Qumak Professional Services. Na po-

czątku września ruszył przetarg. Cenę 

wywoławczą 10 udziałów (71,4 proc.) 

ustalono na 2 mln zł. Oferty można 

składać do 18 października. Ich otwarcie 

nastąpi 24 października. 

Qumak jest w upadłości od lutego br. 

W listopadzie ub.r. udziały w jego spół-

ce zależnej Qumak Professional Services 

kupiły IT Works i Manassa Investments.  

Za mniejszościowy pakiet (4 udzia-

ły, czyli niecałe 29 proc.) zapłaciły 

3,6 mln zł. Inwestorzy zadeklarowali za-

miar kontynuowania działalności QPS. 

Spółka specjalizuje się w outsourcin-

gu działu IT, specjalistów, service desku 

i serwisu urządzeń. W bieżącym roku  

IT Works zaproponowało odkupienie  

od Qumaka większościowego pakietu 

10 udziałów w QPS za 2 mln zł, jednak 

wycofało ofertę, gdy po upadłości zde-

cydowano, że będzie przetarg.

Comarch i ZUS zakopią topór wojenny
W końcu sierpnia krakowska spółka poro-

zumiała się z ZUS-em w sprawie 24,2 mln zł 

kary, której zakład zażądał od Comarchu. 

W lutym br. zarzucił spółce nieprzygoto-

wanie do przejęcia części usług w ramach 

utrzymania KSI i niedotrzymanie niektó-

rych warunków czteroletniego kontraktu 

z 2018 r., wartego 242 mln zł. Częściowo 

wypowiedział tę umowę. Comarch od-

rzucił roszczenia. Negocjacje w sprawie 

wygaszenia sporu trwały cztery miesiące. 

Strony zobowiązały się do zawarciu ugody 

8 listopada br. w ramach postępowania po-

jednawczego przed sądem. Potwierdzi ona 

częściowe wypowiedzenie umowy na KSI 

w lutym br. Zrzekną się jednak wzajem-

nych roszczeń. Szczegóły ugody zostaną 

jeszcze ustalone.

Biała lista podatników VAT już dostępna
Ministerstwo Finansów 

1 września br. udostępni-

ło w sieci wykaz informacji 

o podatnikach VAT, czyli 

tzw. białą listę. Łączy ona 

dane o podatnikach zare-

jestrowanych, niezareje-

strowanych i wykreślonych 

oraz przywróconych do rejestru VAT. Ma umoż-

liwić szybkie i dokładne sprawdzenie kontra-

henta. Wykaz jest aktualizowany w każdy dzień 

roboczy.

Biała lista pozwoli sprawdzić, czy dana firma 

jest czynnym podatnikiem VAT, czy podmiot 

został np. wykreślony i dlaczego. Zawiera też 

wiele informacji o przedsiębiorcy (m.in. numery 

KRS, PESEL, skład zarządu itd.). Ważne jest, aby 

w wykazie sprawdzać numer rachunku banko-

wego kontrahenta. W razie zapłaty wynoszącej 

ponad 15 tys. zł na konto 

inne niż widoczne na białej 

liście od 1 stycznia 2020 r. 

będą groziły sankcje. Wy-

datku nie będzie można 

wrzucić w koszty uzyska-

nia przychodu (dotyczy 

nadwyżki ponad 15 tys. zł). 

Przedsiębiorca ryzykuje też odpowiedzialność 

solidarną VAT, gdyby kontrahent nie odprowadził 

podatku. Można jednak uniknąć konsekwencji 

wpłaty na konto firmy spoza listy, powiadamiając 

o tym fakcie urząd skarbowy sprzedawcy w cią-

gu trzech dni od przelewu.

Warto też sprawdzić własną firmę – jeśli w infor-

macjach są błędy, trzeba zwrócić się do szefa 

KAS z wnioskiem o korektę. Wyszukiwarka bia-

łej listy znajduje się pod adresem: www.podatki.

gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Canalys Channels  
Forum EMEA 2019
W dniach 15–17 października w Barcelonie od-

będzie się Canalys Channels Forum EMEA 2019 

– największe niezależne wydarzenie dla firm 

z kanału sprzedaży IT. W spotkaniu weźmie 

udział ponad 1 tys. przedstawicieli producentów, 

dystrybutorów i resellerów z blisko 40 krajów. 

Wśród nich ponad 80 proc. to osoby decyzyj-

ne. Jest możliwość umówienia spotkań 1:1. Pod-

czas forum o trendach i możliwościach sprzedaży będą mówić eksperci Canalys z CEO  

Steve’em Brazierem na czele, a także dyrektorzy z globalnych korporacji. Nowy szef HP Enrique 

Lores, dyrektor operacyjny Lenovo Gianfranco Lanci, szefowa kanału sprzedaży Dell Technolo-

gies (Embedded & Edge Solutions) Joyce Mullen oraz dyrektor generalny VMware’a w regionie 

EMEA Jean-Pierre Brulard – to tylko niektórzy prelegenci.

Więcej informacji i możliwość rejestracji na stronie www.canalyschannelsforum.com/emea.
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Dell Technologies Forum:
o transformacji na serio
Motywem przewodnim tegorocznego Dell Technologies Forum, które odbędzie się 10 paź-

dziernika w Global Expo w Warszawie, będzie hasło „Real Transformation”. Podczas konferencji 

producent wraz ze swoimi partnerami zaprezentuje przykłady procesów cyfrowej transforma-

cji z rodzimych przedsiębiorstw. Dariusz Okrasa, szef kanału partnerskiego Dell EMC, bardzo 

wyraźnie zastrzega: „Nie będziemy pokazywać slajdów czy wdrożeń zza oceanu lub Europy 

Zachodniej, lecz pokażemy konkretne historie z Polski”. Producent zamierza zachęcać do więk-

szej aktywności tych autoryzowanych partnerów, którzy okazjonalnie sprzedają jego produk-

ty. W tym celu firma uruchomiła projekt Gold Incubator. Ma ułatwiać firmom o niższym statucie 

zwiększanie obrotów i tym samym awansowanie na wyższe poziomy w hierarchii partnerów 

Della. Jednocześnie Dell Technologies Forum 2019 będzie platformą networkingową dla dys-

trybutorów tej marki w Polsce. Po raz pierwszy będą mogli zaprosić na swoje stoiska reselle-

rów i opowiedzieć o korzyściach wynikających ze współpracy. Konferencja zostanie podzielona 

na kilka paneli tematycznych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami związany-

mi z transformacją w centrach danych, rozwojem aplikacji i multicloudem. Dodatkowo zostaną 

utworzone strefy dla klientów sektora publicznego i specjalna strefa, w której producent razem 

z partnerami i klientami przedstawi przeprowadzone projekty cyfrowej transformacji lub takie, 

gdzie ten proces się odbywa. 

– Dell Technologies Forum jest największym lokalnym wydarzeniem, podczas którego pokazu-
jemy nasz najnowszy dorobek, osadzony w rodzimych realiach. To bardzo dobry czas dla part-
nerów i dystrybutorów, którzy działają na dynamicznie zmieniającym się rynku i muszą do niego 
adresować swoją ofertę – podkreśla Dariusz Okrasa i dodaje, że dystrybutorzy dostarczają już no-

we rozwiązania, które wcześniej nie były ich domeną. Należą do nich narzędzia analityczne, kom-

pleksowe platformy do obsługi IoT czy projekty z obszaru wirtualnej rzeczywistości. Producent 

zaprasza na tegoroczne forum m.in. resellerów, którzy szukają pomysłu na swój biznes na najbliż-

sze 3–5 lat. Dell Technologies Forum ma być dla nich miejscem wielu ciekawych inspiracji. 

– Zależy nam na tym, aby resellerzy przestali nas postrzegać jako czołowego dostawcę macie-
rzy, serwerów i rozwiązań sieciowych. Chcemy, aby widzieli w nas technologicznego partnera, 
z którym mogą tworzyć platformy przeznaczone dla nowoczesnego biznesu – podsumowuje 

szef kanału partnerskiego Dell Technologies. 

Szczegóły na temat wydarzenia i rejestracja pod adresem: www.delltechnologies.com/pl-pl/

events/forum2019/Warsaw/index.htm.

Nie będzie  
wykluczenia  
Huawei z 5G  

w Polsce
Nie należy spodziewać się żadnej decyzji doty-

czącej Huawei czy innych firm – poinformował 

PAP minister cyfryzacji Marek Zagórski, pytany 

o możliwość wykluczenia chińskiego koncer-

nu z budowy sieci 5G w naszym kraju. Minister 

dodał jednak, że najważniejsze będzie bezpie-

czeństwo sieci. Władze zamierzają zdefinio-

wać kryteria w tej 

kwestii. Obejmą nie 

tylko techniczne 

wymagania, lecz 

także dotyczą-

ce np. struktu-

ry właścicielskiej 

dostawcy i jego 

zobowiązania wobec innych państw. Do wyzna-

czonych w ten sposób standardów będą musieli 

się dostosować operatorzy, wybierając produ-

centa sprzętu. Marek Zagórski zapewnia jednak, 

że nie zostanie wprowadzony zakaz kupowania 

urządzeń konkretnych marek. 

Szef Samsunga 
znów na ławie 
oskarżonych

Lider Samsunga, Lee Jae-yong, ponownie zasią-

dzie na ławie oskarżonych w związku ze spra-

wą korupcji, która dwa lata temu zaprowadziła 

go do aresztu. Koreański sąd najwyższy uchylił 

wyrok z 2018 r. i skierował sprawę do ponow-

nego rozpatrzenia. Jego zdaniem są dowody, 

że skala nadużyć była większa niż uwzględnio-

na w poprzednim wyroku. Lee Jae-yong, który 

jest wnukiem założyciela Samsunga i faktycz-

nym szefem całej grupy, w 2017 r. został skaza-

ny na pięć lat za oszustwo, ukrywanie aktywów 

za granicą i krzywoprzysięstwo. Przesiedział rok 

w areszcie. Sąd apelacyjny okazał się jednak du-

żo łagodniejszy. W lutym 2018 r. wyrok zmniej-

szono do dwóch i pół roku w zawieszeniu, więc 

lider giganta wyszedł na wolność. Jae-yong 

konsekwentnie nie przyznaje się do zarzuca-

nych mu czynów. Jego sprawa była związana 

z aferą korupcyjną na szczytach władzy Korei 

Południowej z prezydent kraju na czele. 
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Podczas niedawnego spo-
tkania z partnerami bizne-
sowymi w Radziejowicach 

Małgorzata Kasperska, Secure 
Power VP MEE Cluster w Schne-
ider Electric, zaprezentowała da-
ne, z których wynika, że Schneider 
Electric rośnie w Polsce w tem-
pie dwucyfrowym – wobec umiarkowa-
nego, ale stałego wzrostu całego rynku na 
poziomie ok. 4 proc. Kluczem do obecne-
go sukcesu i dalszego rozwoju jest strate-
gia jednoczesnej sprzedaży pojedynczych 
produktów oraz rozwiązań i usług. Pomo-
cą w coraz lepszym, wspólnym biznesie 
z partnerami mają być też zaawansowane, 
a przy tym proste w użyciu narzędzia, takie 
jak stale optymalizowany portal partnerski.

Co oczywiste, dla partnerów liczy się też 
atrakcyjna, systematycznie rozwijana ofer-
ta. Tymczasem w branży UPS-ów nowe 
produkty nie pojawiają się tak często jak 
w innych obszarach IT i bywa, że pewne 
modele nie opuszczają portfolio dostaw-
ców przez wiele lat. Dlatego warto odno-
tować zapowiedź całkiem sporej liczby 
zupełnie nowych bądź zmodernizowa-
nych rozwiązań, przede wszystkim tych 
jednofazowych i  w  ofercie listew prze-
ciwprzepięciowych. W drugiej połowie 
bieżącego roku na rynku ma pojawić się 

budżetowa seria listew Essential i zasila-
cze Back-UPS Pro SI, w których zamiast 
schodkowej aproksymacji sinusoidy otrzy-
muje się na wyjściu czystą sinusoidę.

Od pewnego czasu Schneider Electric 
bardzo mocno podkreśla wartość koncep-
cji Edge Computingu, szczególnie tę biz-
nesową. Wobec konieczności wdrażania 
infrastruktury na brzegu sieci, gdzie dane 
muszą być natychmiast przetworzone, ro-
śnie szansa sprzedaży gotowych rozwiązań, 
składających się z wszystkich komponen-
tów niezbędnych do stworzenia centrów 
danych w skali mikro. Producent udostęp-
nił nawet specjalne narzędzie, które ma 
maksymalnie ułatwić partnerom przygoto-
wywanie takich całościowych rozwiązań. 
Za pomocą łatwego w użyciu i działającego 
także na urządzeniach mobilnych konfigu-
ratora Local Edge Configurator zestawia się 
infrastrukturę, która ma obsługiwać wdro-
żenia Edge Computingu. Co istotne, by za-
chęcić partnerów do projektów, w których 

dobiera się i konfiguruje kolejne ele-
menty – serwery, macierze, szafy, za-
silacze UPS, listwy PDU, a dodatkowo 
takie opcje jak przedłużenie gwaran-
cji –  producent udziela większych 
rabatów. Przekonuje też, że zdobyte 
w ten sposób kompetencje zwiększają 
konkurencyjność partnerów na rynku.

Ważną częścią oferty producenta jest 
oprogramowanie do monitoringu infra-
struktury centrum danych (DCIM). Jesz-
cze niedawno było instalowane on-premise, 
umożliwiając raportowanie i informowanie 
o błędach, które już wystąpiły. Przejście do 
chmury stworzyło nowe możliwości. Plat-
forma EcoStruxure IT – bazująca na Inter-
necie rzeczy (IoT) i wykorzystująca uczenie 
maszynowe – analizuje i porównuje dane 
uzyskiwane z tysięcy wdrożeń, dostarcza-
jąc informacje o tym, co dopiero może się 
wydarzyć. Na bazie tego oprogramowania 
partnerzy mogą tworzyć usługi, które nie 
będą ograniczać się do jednego miejsca, lecz 
dawać kontrolę nad rozproszonymi środo-
wiskami, wdrożeniami Edge Computingu, 
wieloma oddziałami firm itp. Zarabianie 
na takich usługach opiera się na modelu 
subskrypcyjnym, przynosząc usługodaw-
cy stały i przewidywalny dochód.

Jak zapewniają przedstawiciele Schnei- 
der Electric, w sprzedaży zarówno opro-
gramowania, jak i całościowych rozwiązań 
rola partnerów ma być dla kluczowa. Tak 
będzie budowany model biznesowy do-
stawcy, w którym producent i jego dystry-
butorzy mają udzielać wszelkiego wsparcia 
w dobieraniu oferty do konkretnych pro-
jektów. Schneider Electric zachęca przy 
tym do wchodzenia na wyższe poziomy 
partnerstwa, bo – jak przekonuje produ-
cent – nie jest to trudne, a wiąże się ze zde-
cydowanie większymi profitami.

Potentat w branży zasilania gwarantowanego przekonuje partnerów do nowej 
strategii. Polega na sprzedaży całościowych rozwiązań i usług, co ma przynosić 

resellerom znacznie większe zyski.
TOMASZ JANOŚ

Schneider Electric  
stawia na rozwiązania i usługi

Nagrodzeni partnerzy Schneider Electric 
– Computer Service Support – Beskidy (promotor rozwiązań trójfazowych i systemowych  

    APC by Schneider Electric) 

– IQRC Polska (największa liczba zgłoszonych projektów w roku 2018/2019)

– Komputronik (najwyższa sprzedaż produktów APC by Schneider Electric w roku 2018/2019) 

– Fast IT (największy wzrost w sprzedaży produktów APC by Schneider Electric  

   w roku 2018/2019)

– Pretor (promotor rozwiązań jednofazowych APC by Schneider Electric)
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CRN Ogłosiliście właśnie, że Wasza 
sprzedaż rośnie wyraźnie szybciej niż 
cały rynek zasilania gwarantowanego 
i chcecie ten trend utrzymać. Jak?
MIROSŁAW PISANIEC Kierunkiem strate-
gicznym rozwoju działu Secure Power, 
funkcjonującego w ramach Schneider 
Electric, jest odchodzenie od prostej do-
stawy produktów na rzecz dostarczania 
rozwiązań skrojonych na miarę indywi-
dualnych potrzeb klientów. A świadcze-
nie coraz bardziej zaawansowanych usług 
i wsparcia naszych partnerów i klientów 
w ramach projektów dotyczących zasila-
nia w IT ma ułatwiać coraz doskonalsza 
organizacja struktury naszego działu.

Z czego wynika takie podejście?
Perspektywy dalszego wzrostu oparte-
go na dostarczaniu rozwiązań wynikają 
wprost z trendów rynkowych. Większych 
i bardziej złożonych projektów przybywa 
szybciej niż tych małych i nieskompli-
kowanych. Konsekwencją tego są nasze 
działania zmierzające do zwiększenia zy-
skowności biznesu naszych partnerów. 
Chcemy wypracować takie formy współ-
pracy, by była ona jak najbardziej dla nich 
satysfakcjonująca, by widzieli w niej coraz 
większe korzyści biznesowe.

Jak praktycznie przekonać partnera 
sprzedającego do tej pory konkretne 
produkty do dostarczania zaawanso-
wanych rozwiązań?
Dobrym przykładem jest Edge Com-
puting, dla którego widzimy bardzo 
duży potencjał na polskim rynku. Na-
mawiając partnerów do sprzedaży cało-
ściowych rozwiązań, przygotowanych 
z myślą o przetwarzaniu na brzegu sieci, 
stawiamy na współpracę z producenta-
mi o ugruntowanej pozycji na rynku IT. 
Gdy za pomocą naszego narzędzia – Lo-
cal Edge Configurator – reseller dobierze 

właściwe komponenty, tworząc najbar-
dziej optymalną dla danego przypadku 
konfigurację, automatycznie uzyska wy-
cenę projektową, która będzie dla niego 
dużo bardziej korzystna, jeśli porównać 
ją z rabatem uzyskiwanym ze sprzedaży 
pojedynczych produktów. W rezultacie 
przejście do nowego modelu biznesowe-
go stanie się dla niego naturalne.

Jednak bez odpowiedniego wsparcia 
sobie nie poradzi...
Stawiamy na rozwój narzędzi, które uła-
twią mu takie przejście. Takich jak nasz 
portal partnerski. Tym, co go wyróżnia, 
jest z jednej strony prostota i przejrzy-
stość, a z drugiej – wysoki poziom za-
awansowania. Staramy się nie zasypywać 
partnerów masą niepotrzebnych danych 
i korzystać z ich rad w rozwoju narzędzia. 
Dając im możliwość rejestracji projek-
tów, staje się ono także czymś w rodza-
ju systemu CRM – zapewnia w jednym 
miejscu pełną historię prowadzonych 

działań. Prostota użycia cechuje też in-
ne narzędzia, które dostarczamy naszym 
partnerom – tego wymaga kolejne pokole-
nie handlowców wchodzących na rynek, 
określane czasem mianem millennialsów.

Przy czym podczas spotkania z partne-
rami w Radziejowicach nie brakowa-
ło także opinii ze strony zaproszonych 
gości, że nie można zaniedbywać bar-
dziej tradycyjnych sposobów komu-
nikowania się, takich jak e-maile czy 
newslettery...
Mam świadomość, że obszar komunikacji, 
prowadzenie dialogu z partnerami to nie-
ustające wyzwanie. Trzeba znaleźć taki 
sposób powiadamiania ich o premierach 
nowych produktów, o wszelkich ważnych 
wydarzeniach, aby informacje docierały 
do wszystkich zainteresowanych.

Z ujawnionych danych sprzedażowych 
wynika zdecydowana dominacja port-
folio HBN (Home and Business Net- 
works), czyli UPS-ów jednofazowych, 
nad ofertą enterprise z zasilaczami 
trójfazowymi. Czy wpływa na to spe-
cyfika naszego rynku, na którym prze-
ważają mniejsze i średnie firmy?
To są wyniki sprzedaży dotyczące kla-
sycznego modelu sprzedaży przez dys-
trybutorów. W skali całego rynku wygląda 
to tak, że obie oferty pod względem obro-
tów zbliżają się do siebie. Co nie oznacza, 
że rozwiązania trójfazowe są sprzedawa-
ne bezpośrednio, bez udziału partnerów, 
bo w takim modelu w Polsce praktycznie 
nie działamy. Dystrybucję wykorzystu-
jemy w przypadku tych rozwiązań i pro-
duktów, dla których jest ona najbardziej 
optymalna, np. kiedy w grę muszą wcho-
dzić produkty dostępne „od ręki”.

Gdy przybywa złożonych projektów i rośnie rola oprogramowania, nie można 
zatrzymać się na dostarczaniu klientom „pudełek” – mówi Mirosław Pisaniec, 

Channel Manager Secure Power w Schneider Electric.

Rośniemy szybciej niż cały rynek

ROZMAWIAŁ 
TOMASZ JANOŚ
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Backup i chmura: 
symbioza czy konkurencja?

W ramach cyklu All of Backup, Veracomp – we współpracy z redakcją CRN Polska 
– zorganizował debatę poświęconą nowym trendom w sposobie sprzedaży 

rozwiązań do wykonywania zapasowych kopii danych. Uczestnicy dyskusji podjęli 
się też obalenia pewnych mitów narosłych wokół chmury publicznej. 

W debacie wzięli udział:  
JAROSŁAW MIKIENKO, SYSTEMS ENGINEER, EXAGRID

PIOTR BATOR, HYPERCONVERGED SALES MANAGER, HPE
PAWEŁ MĄCZKA, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, STORWARE

JERZY SKIBA, SENIOR STORAGE CONSULTANT, VERACOMP

LEONID VENGLINSKI, SYSTEM ENGINEER, VERITAS

Popularyzacja dostępnych na rynku usług chmur publicz-
nych przedefiniowała sposób strategicznego i taktycznego 
podejścia do backupu. Klienci zyskali możliwość przecho-
wywania kopii zapasowych w chmurze, ale też dość szybko 
okazało się, że także sami muszą zadbać o backup danych 
z aplikacji uruchamianych w środowisku chmurowym. W ja-
kim kierunku rynek rozwiązań do backupu będzie się roz-
wijał i czy należy spodziewać się kolejnych „niespodzianek” 
lub zwrotów akcji? 
PAWEŁ MĄCZKA W tej chwili widać przede wszystkim nacisk 
na to, aby obniżyć cenę przestrzeni pamięci masowej oferowanej 
w chmurze. Są już dostawcy takich usług, któ-
rzy mówią o kwotach rzędu jednego dolara za 
terabajt miesięcznie. To niewiarygodnie do-
bra oferta, wynikająca głównie z efektu skali. 
Ale naturalnie takie rozwiązanie nie jest po-
zbawione wad. Najważniejszą jest relatywnie 
wolny transfer danych. Nie jest on największą 
przeszkodą, gdy trzeba przetwarzane lokalnie 
informacje przesłać do chmury, ale odzyska-
nie dostępu do nich w przypadku awarii może 
trwać bardzo długo. Dlatego raczej powinniśmy traktować prze-
strzeń w chmurze jako kolejny nośnik zapasowy na kopię danych 
zabezpieczanych także lokalnie. Ewentualnie można wykorzy-
stać go do długotrwałej archiwizacji lub zbudowania środowiska  
Disaster Recovery as a Service.
PIOTR BATOR Chmura jako zjawisko, nowy trend, rzeczywiście stała 
się bardzo popularna, jest coraz więcej rozmów z klientami na ten 
temat. Nie widzimy jednak tak dużego wzrostu liczby firm prze-
noszących swoje środowisko w całości do chmury, jak zapowia-
dali niektórzy analitycy. Obecnie optymalnym modelem i chyba 
jedynym sensownym na najbliższych kilka lat jest korzystanie z lo-

kalnych zasobów dyskowych w firmie do backupu, co gwarantu-
je szybki czas odtworzenia danych po awarii. Można poddawać je 
deduplikacji i wybierać te najbardziej strategiczne, których druga 
kopia powinna ewentualnie trafić do chmury, na czarną godzinę.
LEONID VENGLINSKI Potwierdzam, że po pierwszym zachwycie 
chmurą przedsiębiorstwa kierują się w stronę środowisk hybrydo-
wych. Chmura jest wykorzystywana głównie wtedy, gdy występu-
je chwilowe zwiększenie zapotrzebowania na zasoby, a firma nie 
chce ponosić kosztów przewymiarowanego środowiska. Obec-
nie naszym zadaniem jest kształtowanie świadomości, że chwi-
lowe lub trwałe odcięcie od danej usługi chmurowej uniemożliwi 

korzystanie z przechowywanych w niej da-
nych biznesowych, czyli de facto od źródła 
dochodów. Uważamy, że oprócz tworzenia 
lokalnej kopii danych firmy powinny budo-
wać środowiska wielochmurowe, zapewnia-
jące składowanie danych w wielu miejscach, 
przenoszenie ich między różnymi usługami 
chmurowymi, a także oczywiście umożliwia-
jące obserwację, co i gdzie przechowujemy.

Czy zatem niski koszt przechowywania danych w chmurze 
jest mitem?
JAROSŁAW MIKIENKO Reklamowane przez dostawców niskie ceny 
przestrzeni dyskowej to tylko jedna składowa całości i to wcale 
nie najważniejsza. Backup do chmury publicznej, z finansowego 
punktu widzenia, sprawdza się tylko w małych firmach, które nie 
mają własnej serwerowni. Zwykle w takich przedsiębiorstwach 
ilość zabezpieczanych danych jest niewielka, a  kilkugodzin-
ny przestój nie powoduje wielkich perturbacji. W  przypad-
ku dużych firm prawie zawsze koszt przechowywania danych 
we własnym środowisku jest niższy. Zaprojektowanie efektyw-

Wybrani usługodawcy 
chmurowi często 
stosują dumpingowe 
ceny i świadomie 
psują rynek.
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gdy z  zasobów chmuro-
wych korzysta wielu roz-
proszonych po świecie 
pracowników, ale w przy-
padku awarii możliwość 
kontynuowania pracy chce 
zachować przynajmniej 
centrala firmy.

Ciekawy jest też fakt, 
że zarówno przeciw-
nicy chmury, jak i  jej 
zwolennicy jako koron-
ny argument wskazują 
bezpieczeństwo. Oczy-
wiście każdy w  innym 
kontekście…

JERZY SKIBA Podczas moich rozmów z klientami temat bezpie-
czeństwa w związku z możliwością utraty danych prawie w ogóle 
nie jest poruszany. Z reguły jest tylko podnoszona kwestia czasu 
przywrócenia danych do środowiska produkcyjnego. Z kolei czym 
innym jest potencjalna możliwość dostępu do danych osób trze-
cich – ta obawa istnieje.
PIOTR BATOR Kwestię bezpieczeństwa najlepiej oddaje zaakcep-
towana już przez rynek taktyka 3-2-1, polegająca na tym, że prze-
chowujemy trzy kopie danych, na dwóch nośnikach, przy czym 
jedna musi być poza siedzibą firmy. Ten trzeci warunek można 
spełnić na dwa sposoby – robiąc kopię lokalnie i wywożąc nośnik 
z siedziby firmy lub też wykonując backup do chmury. Nasi klienci 
są zainteresowani obiema metodami, nadal więc oferujemy syste-
my taśmowe, a do tego umożliwiamy integrowanie naszych roz-
wiązań backupowych z chmurą.
LEONID VENGLINSKI Dzisiaj prawie w każdym kraju zaczynają po-
wstawać chmury narodowe, których główną zaletą jest to, że gwa-
rantują absolutną zgodność z lokalnymi przepisami prawnymi. 
To jest jedyna szansa, aby duże przedsiębiorstwa i instytucje sek-
tora publicznego w ogóle zainteresowały się takimi usługami ze 
względu właśnie na regulacje, a także geograficzną bliskość usłu-
godawcy – w krytycznej sytuacji, zamiast pobierać dane przez 
internet, może on po prostu wysłać zawierający je nośnik klien-
towi. Z kolei jeśli firmie uda się stworzyć w chmurze środowisko  
Disaster Recovery, dzięki któremu w przypadku awarii lokalne-
go systemu będzie w stanie uruchomić jego replikę w chmurze 
i niemal od razu kontynuować pracę, to taki model będzie niósł 
z sobą największą wartość.

nego procesu wykony-
wania kopii do  chmury 
i ich ewentualnego odzy-
skiwania wiąże się z ko-
niecznością wzięcia pod 
uwagę wielu szczegó-
łów. Celem powinno być 
określenia parametru Re-
covery Time Objective, 
czyli maksymalnego cza-
su, w którym dane muszą 
zostać odtworzone. Dą-
żeniem każdej firmy jest, 
aby ten czas skracać. De-
cyzja o utrzymywaniu ko-
pii zapasowych wyłącznie 
w chmurze wydłuża RTO.
PAWEŁ MĄCZKA Warto też zauważyć, że wybrani usługodawcy 
chmurowi często stosują dumpingowe ceny na wybrane usługi. 
Świadomie psują rynek, aby wciągnąć klienta w swoje środowi-
sko chmurowe. Wówczas łatwiej jest im zaoferować inne swoje 
usługi – pocztowe lub obsługę aplikacji – na których zarabiają 
znacznie lepiej. 
JERZY SKIBA Na razie dostawcom usług chmurowych jest o tyle 
łatwiej, że wielu klientów o chmurze tylko słyszało, ale nie miało 
z nią do czynienia w sposób praktyczny. Często np. myli się chmurę 
publiczną z kolokacją. Jest obawa o bezpieczeństwo, o to, że ktoś 
nie tylko będzie mieć dostęp do danych, lecz także „na pewno” 
będzie je przeglądać czy wykradać. Dobrze, że w kwestii rozwią-
zań chmurowych jesteśmy kilka lat za Zachodem – możemy zaob-
serwować trendy, które tam panowały, popełnione błędy i dzięki 
temu wyciągnąć wnioski, aby ich uniknąć. Jednym z nich jest wła-
śnie długi czas przenoszenia danych do chmury i ich odtwarzania 
w przypadku awarii. Chmura przez pewien czas była wskazywa-
na nawet jako usługa, która szybko wyprze rozwiązania taśmowe 
jako te, na których składuje się dane o długim czasie przetrzymy-
wania. Nie sądzę jednak, żeby tak się stało.

Jak na podejście do chmury wpłynął fakt, że mieliśmy już kil-
ka poważnych przypadków, gdy przechowywane w cudzym 
środowisku dane nagle stawały się niedostępne?
PAWEŁ MĄCZKA Na początku to był szok dla wielu klientów, 
bo chmura była przedstawiana jako wyjątkowo bezpieczne i wy-
soko dostępne środowisko, zarządzane przez ekspertów, zlokalizo-
wane w profesjonalnych serwerowniach. Tymczasem okazało się, 
że rozwiązywanie ewentualnych problemów z dostępem do da-
nych trwa długo, nie jest zautomatyzowane, a reakcja usługodawcy 
następuje wyłącznie w efekcie indywidualnego zgłoszenia proble-
mu przez klienta. Dlatego uważam, że w ciągu paru najbliższych lat 
spopularyzują się usługi chmurowe, których celem będzie zabez-
pieczanie innych usług chmurowych – zarówno backup danych, 
jak i automatyzacja procesów Disaster Recovery.
PIOTR BATOR Zauważyliśmy też trend, zgodnie z którym klienci 
chcą replikować środowiska chmurowe we własnej lokalnej in-
frastrukturze na wypadek globalnej awarii. Ma to sens w sytuacji, 
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ADVERTORIAL

Bomgar, Lieberman Software, Avec-
to i BeyondTrust – bo tych marek 
dotyczyły przemiany – występują 

obecnie pod jednym nowym logotypem. 
Co istotne, korporacją dominującą w ca-
łym procesie, a zatem tą, która kupowa-
ła poszczególne podmioty, był Bomgar 
Corporation. Jednak z uwagi na znacz-
nie silniejszą pozycję marki Beyond-
Trust w raportach analitycznych, takich 
jak ForresterWave czy Gartner Magic  
Quadrant, właśnie ta nazwa została wy-
brana jako główny „szyld” dla nowego 
portfolio złożonego z produktów czte-
rech różnych podmiotów.

PRODUKTY
Nowa strategia produktowa bazuje na plat-
formie zarządzania bezpieczeństwem 
BeyondInsight, należącej do BeyondTrust. 
Platforma umożliwia administrowanie 
sztandarowym produktem tej marki, a jed-

nocześnie rozwiązaniem typu PAM (Pri-
vileged Access Management) – Password 
Safe. Wokół tej platformy są budowane 
i rozwijane pozostałe produkty w ofer-
cie nowego BeyondTrust. Oprogramowa-
nie PAM należące do Bomgar (Privileged 
Remote Access) nadal znajduje się w port-
folio firmy, ale nie stanowi już jego pod-
stawy. Co zresztą nie zaskakuje, ponieważ 
w przypadku akurat tej marki najistotniej-
szym produktem rozwijanym przez kor-
porację jest Remote Support, który służy 
do zdalnego wspierania użytkowników.

Jednak BeyondTrust po integracji to nie 
tylko systemy PAM. Oprócz wspomnia-
nego Remote Support w ofercie znajdują 
się także narzędzia wspomagające zarzą-
dzanie uprawnieniami użytkowników. 
Tutaj bardzo silny wpływ na rozwój no-
wego portfolio miało przejęcie Avecto, 
ponieważ to właśnie rozwiązanie Defend- 
Point stanowi trzon oferty producenta 
w tym zakresie. Gdy mowa o zarządzaniu 

uprawnieniami na serwerach Linux/Unix, 
dominujący pozostał produkt BeyondTrust 
PowerBroker for Unix/Linux.

Całe portfolio produktowe obejmu-
je jeszcze: rozwiązania do zarządzania 
podatnością (wcześniej oferowane pod 
nazwą Retina), narzędzia do audytu śro-
dowiska domenowego (BeyondTrust  
Auditor) i system umożliwiający logo-
wanie do środowisk Unix/Linux z wyko-
rzystaniem poświadczeń domenowych 
(BeyondTrust AD Bridge).

KLIENCI
Proces konsolidacji tylu firm jest bardzo 
skomplikowany i prowadzi do przeorga-
nizowania kanałów sprzedaży. W takich 
przypadkach dotychczasowe umowy 
dystrybucyjne często są rozwiązywane, 
a  odpowiedzialność za obsługę rynku 
przejmują nowi gracze w kanale part-
nerskim. Nie inaczej było i tym razem, 
co zaowocowało przeniesieniem cało-
ści kompetencji do obecnego polskiego 
dystrybutora BeyondTrust – firmy EMS 
Partner z siedzibą w Poznaniu. Spółka od-
powiada za dystrybucję pełnego portfo-
lio BeyondTrust (uwzględniając również 
produkty Bomgar, Avecto, Lieberman) 
nie tylko w Polsce, lecz także w całej Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. Jej przed-
stawiciele zachęcają do kontaktu, jeśli 
zachodzi potrzeba udzielenia informa-
cji lub pomocy dotyczącej komunikacji 
z producentem.

Nasza wieloletnia i owocna współpraca z BeyondTrust pozwoliła nam stwo-
rzyć silne partnerstwo z producentem, czego efektem jest przekazanie pod 
naszą opiekę kanału dystrybucyjnego dla całej Europy Środkowo-Wschod-
niej. Centrum kompetencji EMS Partner umożliwia nam wspieranie partne-
rów w całym regionie, zarówno jeśli chodzi o procesy przedsprzedażowe, jak 

i implementację narzędzi. Koncentrujemy się przy tym oczywiście na rozwiązaniu Password Safe 
(PAM), ale kładziemy również nacisk na poszerzanie kompetencji dotyczących rozwiązań Avecto 
(zarządzania uprawnieniami), a także systemów do wsparcia zdalnego (Remote Support), nie po-
mijając narzędzia do zarządzania podatnościami (Vulnerability Management). Jako dystrybutor 
wymienionych rozwiązań wierzymy, że nowa platforma, wzbogacona o dodatkowe produkty, za-
pewni klientom uproszczenie zarządzania bezpieczeństwem IT w przedsiębiorstwie, a partnerom 
da szanse na długofalową współpracę, bazującą na najlepszych rozwiązaniach.

Michał Kozownicki
Deputy Director for BeyondTrust Products & Services, EMS Partner 

Kontakt dla resellerów: EMS PARTNER,  
BEYONDTRUST DISTRIBUTION CENTER, 
UL. SZYPERSKA 14, 61-754 POZNAŃ

TEL. 61 624 85 89, INFO@EMSPARTNER.PL

BeyondTrust po fuzji:  
zmiany w polskim kanale sprzedaży

Rok 2018 dla amerykańskich producentów rozwiązań PAM był okresem dość 
specyficznym. Portfolio czterech różnych vendorów zostało ze sobą scalone,  

z uwzględnieniem pochodzącego z Wielkiej Brytanii rozwiązania do zarządzania 
uprawnieniami w systemach Windows. Znaczące zmiany nie ominęły  

polskiego kanału dystrybucyjnego.
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 AliExpress, spółka zależna Alibaby, otworzyła swój pierw-

szy sklep stacjonarny w stolicy Hiszpanii, Madrycie. Chińczycy 

twierdzą, że to właśnie Hiszpania jest ich głównym celem w Eu-

ropie. Sklep o powierzchni 740 m2 oferuje produkty 60 marek, 

w tym produkty chińskie (m.in. smartfony Huawei), międzyna-

rodowe marki (Apple) i lokalne hiszpańskie produkty. Alibaba 

uważa Hiszpanię za bramę do Europy. Rubén Bautista z lokalne-

go oddziału koncernu podkreślił w rozmowie z „La Vanguardia”, 

że jego kraj jest trzecim największym rynkiem zagranicznym 

AliExpress po Stanach Zjednoczonych i Rosji.

 Comarch rozpoczął przygotowania do budowy data center 

w USA. Inwestycja nie będzie jednak kwestią najbliższych mie-

sięcy, niemniej powstanie ze względu na fakt, że – jak podkreśla-

ją przedstawiciele polskiego integratora – „Comarchowi brakuje 

tam takiej infrastruktury, a Ameryka to ważny dla nas rynek”.

 Nick Lazaridis, szef HP na region EMEA, odszedł 

z firmy ze skutkiem natychmiastowym. Tymcza-

sowo regionem kieruje Helena Herrero, dyrek-

tor zarządzająca HP Iberia. Według serwisu 

The Register Lazaridis opuszcza firmę z po-

wodu spadku sprzedaży materiałów eks-

ploatacyjnych, który w regionie EMEA był 

szczególnie dotkliwy. W ujęciu wartościo-

wym biznes ten jest kluczowy w segmen-

cie druku HP. Ponadto odchodzący szef 

miał nie zrealizować celu przychodów 

w ostatnich kwartałach.

 Fundusze Permira i Advent International chcą 

przejąć biznes konsumencki Symanteca. Z infor- 

macji „The Wall Street Journal” wynika, że są w stanie  

zapłacić ponad 16 mld dol. Z kolei rozwiązania dla firm  Sy-

manteca wraz z marką firmy kupuje Broadcom za 10,7 mld dol. 

Umowę w tej sprawie podpisano w sierpniu br., a finalizacja 

transakcji jest spodziewana do stycznia 2020 r. Biznes konsu-

mencki Symanteca, który pozostanie po sprzedaży działu Enter- 

prise, obejmuje głównie oprogramowanie Norton i LifeLock 

(ochronę przed kradzieżą tożsamości). Generuje 51 proc. przy-

chodów korporacji i około 90 proc. zysku operacyjnego (dane 

za miniony kwartał).

 Jack Ma, założyciel grupy Alibaba, odchodzi ze stanowiska 

szefa korporacji. Funkcję przewodniczącego (chairmana) przej-

mie z jego nadania CEO grupy, Daniel Zhang. Głównym wyzwa-

niem dla nowego szefa ma być poszukiwanie nowych obszarów 

rozwoju. Obecnie Alibaba opiera biznes głównie na e-handlu, 

należy też do czołówki dostawców usług chmurowych. Jack 

Ma nie rozstaje się jednak z Alibabą. Pozostanie w zarządzie 

do zgromadzenia udziałowców w przyszłym roku. Zapowiada, 

że zajmie się działalnością charytatywną i edukacją.

 Mike Lawrie, CEO DXC Technologies, ustąpił ze stanowiska, 

a jego następcą został Mike Salvino, uprzednio szef Accenture 

Operations i funduszu Carrick Capital. Nowy CEO ma ponad 

30 lat doświadczenia w branży IT i będzie teraz zarządzał firmą 

powstałą w 2017 r. z połączenia działu HPE Enterprise Services 

i CSC (Computer Sciences Corporation). Sprzedaż i zyski DXC 

w ub.r. spadły, podobnie jak wycena giełdowa spółki, ale z ofi-

cjalnego komunikatu nie wynika, że zmiana szefa ma związek 

z wynikami finansowymi.

 Margrethe Vestager, unijna komisarz ds. ochrony konkuren-

cji, zamierza wymusić na dużych firmach przestrzeganie za-

sad ochrony danych przez wprowadzenie określonych zasad 

na rynku europejskim. Korzystając z nowych uprawnień, Komi-

sja Europejska może zaostrzyć kurs wobec takich firm jak Face-

book czy Google. Według urzędników obecne regulacje nie są 

szczelne, a koncerny wykorzystują dane w niewłaściwy sposób.

 Palo Alto Networks kupi ZingBox, specjalistę 

od zabezpieczania rozwiązań Internetu rze-

czy. Uzgodniona cena wyniesie 75 mln dol. 

Przejmowany start-up działa od 2014 r. 

Stworzył chmurową usługę opartą 

na modelu subskrypcyjnym. W efek-

cie Palo Alto ma być jedynym do-

stawcą zabezpieczeń IoT w formie 

zintegrowanej usługi (przez swój 

firewall nowej generacji). Przed-

stawiciele koncernu podkreślają, 

że obecne produkty do punktowej 

ochrony IoT skupiają się głównie 

na profilowaniu urządzeń i inwenta-

ryzacji, a nie na wykrywaniu i powstrzy-

mywaniu zaawansowanych ataków. Tym 

samym firmy muszą integrować wiele pro-

duktów zabezpieczających IoT różnych dostawców, 

co komplikuje ochronę i zwiększa koszty.

 Commvault za 225 mln dol. przejmuje Hedvig, którego fla-

gowym produktem jest Hedvig Distributed Storage Platform. 

System obsługuje pliki, bloki i obiekty w środowisku lokalnym, 

a także w chmurach AWS, Azure i Google, łącząc zasoby pa-

mięci we wspólną pulę. Oprogramowanie oferuje m.in. usłu-

gi replikacji, przywracania po awarii, kompresji i deduplikacji. 

Commvault dzięki zakupowi wzbogaci swoją ofertę o roz-

wiązania Software Defined Storage. Producent będzie mógł 

rozwiązywać bardziej złożone problemy przedsiębiorstw, wy-

kraczające poza ochronę danych.

 Toshiba Memory kupuje dział SSD tajwańskiej firmy Lite-

-On. Wartość transakcji wyniesie 165 mln dol. Zakup ma umoż-

liwić Toshibie zaspokojenie rosnącego popytu na nośniki SSD 

do komputerów i centrów danych. Lite-On dostarcza zarówno 

klienckie, jak i korporacyjne SSD oraz nośniki do centrów da-

nych. Należy do niego marka Plextor. Oprócz SSD Lite-On ma 

w asortymencie również nośniki optyczne i sprzęt dla sektora 

medycznego.
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Rynek monitoringu wizyjnego znajduje się w rozkwicie. Technologiczny postęp sprawia, 
że zaczynają nas otaczać rozwiązania, które jeszcze niedawno można było zobaczyć 

jedynie w filmach science fiction.
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Monitoring wizyjny:
coraz mniej tajemnic

Kamery monitorujące ulice stały 
nieodłącznym elementem miej-
skiego krajobrazu. W  samej 

tylko Warszawie, nie licząc obiektów 
prywatnych, pracuje około pół tysiąca 
tych urządzeń. Wszędobylskie kamery 
budzą rozmaite reakcje wśród mieszkań-
ców. Jedni twierdzą, że czują się z nimi 
bezpieczniej, inni postrzegają je jako ko-
lejne narzędzie naruszające prywatność. 
Z powodów politycznych swoją frustra-
cję na systemach CCTV wyładowali nie-
dawno uczestnicy burzliwych protestów 
w Hongkongu. Demonstranci niszczy-
li urządzenia, a co bardziej pomysłowi 
używali wiązek laserowych, aby zakłó-
cić pracę obiektywów. Jednakże władze 
aglomeracji sprytnie wybrnęły z sytu-

acji, wykorzystując do śledzenia tłumów 
inteligentne latarnie uliczne wyposażo-
ne w miniaturowe kamery. Ten przykład 
obrazuje z jednej strony determinację 
włodarzy do chęci sprawowania nadzoru 
nad niepokornymi obywatelami, a z dru-
giej – dynamiczny rozwój technologii. 

Nie ulega wątpliwości, że miejscy de-
cydenci nie będą szczędzić środków 
na systemy monitoringu wizyjnego. Te-
go typu rozwiązania pomagają zachować 
porządek w newralgicznych i najniebez-
pieczniejszych punktach miast. Z  in-
formacji uzyskanych z  poznańskiego 
ratusza wynika, że zainstalowanie ka-
mer przyczyniło się do spadku przestęp-
czości, np. liczba kradzieży zmniejszyła 
się z 9,3 tys. w 2014 r. do 4,5 tys. w roku 

ubiegłym. Ogólnie rozwiązania monito-
ringu wizyjnego wpisują się w ideę inte-
ligentnych miast. Metropolie inwestują 
nie tylko w  tradycyjny sprzęt służący 
do nadzoru, lecz także w drony, a poli-
cjanci w  niektórych państwach noszą 
hełmy z wbudowanymi kamerami i ko-
munikującymi się przez Bluetooth.

Rozwój systemów monitoringu nie 
ogranicza się do miniaturyzacji sprzętu 
czy obserwacji nowych produktów. Ich 
twórcy robią postępy w technikach rozpo-
znawania twarzy, a także analizie hałasu 
czy nawet zapachu. Siły policyjne w Sta-
nach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 
testowały już nawet systemy wyliczające 
i sygnalizujące prawdopodobieństwo po-
pełnienia przestępstwa (sic!).
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wych systemów CCTV. Co istotne, nowe 
instalacje różnią się od tych bazujących 
na archaicznej technologii sprzed trzech 
dekad. Kilka lat temu pojawił się standard 
AHD (Analog HD), umożliwiający m.in. re-
jestrację obrazu w rozdzielczości Full HD. 
Zwolennicy chwalą go za koszty wdroże-
nia, a także łatwość konfiguracji i przyłą-
czenia do istniejącej sieci analogowej.

– Systemy analogowe znajdują wiele za-
stosowań w  projektach, w  których inwe-
stor nie planuje modyfikacji infrastruktury. 
Wprawdzie nie zapewniają one zaawanso-
wanych funkcji, lecz realizują podstawowe 
zadania związane z rejestracją obrazu. Nie 
zmienia to faktu, że większość nowych in-
westycji bazuje na kamerach IP – przyzna-
je Bartłomiej Madej, Telco Group Manager 
w Veracompie. 

Zaawansowane kamery sieciowe komu-
nikują się z serwerami i rejestratorami NVR 
za pomocą LAN, WAN lub Wi-Fi, dzięki 
czemu użytkownicy mogą przeglądać ob-
raz i zarządzać urządzeniami z dowolnego 
miejsca za pomocą przeglądarki interneto-
wej lub specjalistycznego oprogramowania. 
Monitoring IP daje mnóstwo możliwości, 
dzięki zróżnicowa-
ne rozdzielczości ka-
mer – od 1,3 Mpx aż 
do 12 Mpx. Anality-
cy nie mają złudzeń, 
że rozwiązania ana-
logowe przegrają 
walkę i odejdą do la-
musa. Możliwość bezprzewodowej trans-
misji danych, spadające koszty sprzętu, 
olbrzymi potencjał analizy obrazu, a tak-
że rozwój usług chmurowych to czynniki,  
które przemawiają na korzyść IP.

KAMERY I MONITORY NA CZELE
Światowy rynek monitoringu wizyjne-
go nie zwalnia tempa. W 2017 r. globalne 
przychody ze sprzedaży tej grupy pro-
duktów wyniosły 32 mld dol., a rok póź-
niej 36,5 mld dol. Agencja BIS Research 
prognozuje, że w 2023 r. osiągną poziom 
77 mld dol., a roczna stopa wzrostu w la-
tach 2018–2023 wyniesie 16 proc. 

Monitoring wizyjny najczęściej jest 
utożsamiany z  kamerami. Trudno się 
temu dziwić, skoro generują one po-
nad połowę przychodów z  globalnej 

sprzedaży wśród produktów do nad-
zoru wideo. Jak wynika z  raportu BIS  
Research „Global Video Surveillance Mar-
ket: Focus on Ecosystem”, w ubiegłym roku 
należało do nich 52 proc. rynku. Anality-
cy przewidują, że w najbliższych czterech 
latach wskaźnik ten nie ulegnie większym 
zmianom. BIS Research przedstawiło 
również klasyfikację pokazującą popular- 
ność poszczególnych rodzajów kamer 
do nadzoru – prymat należy do modeli 
stacjonarnych (74 proc). 

Drugie miejsce na liście sprzedaży kom-
ponentów tworzących systemy monitorin-
gu wizyjnego zajmują monitory (z 24-proc.
udziałem). Klienci często wdrażają ściany 
wideo, które umożliwiają im wyświetla-
nie obrazu pochodzącego z wielu źródeł. 
Najczęściej składają się one z wielkofor-
matowych monitorów przystosowanych 
do całodobowej pracy. Wprawdzie wybór 
odpowiednich ekranów wydaje się stosun-
kowo prostym zadaniem, to jednak klienci 
podejmują czasami nieracjonalne decyzje.

– Najczęściej popełnianym błędem 
jest  zły dobór rozwiązań. W  zależno-
ści od  rozmiaru ściany i  docelowo pre-

zentowanej treści 
się wykorzysty-
wać monitory LCD 
z  wyświetlacza-
mi w  technologii 
IPS lub PVA. Każ-
da z nich ma swo-
je zalety i  wady. 

Ich nieznajomość prowadzi do zakupu 
nieodpowiedniego do danych warunków 
rozwiązania. Z kolei w przypadku ścian 
wideo LED najczęstsze pomyłki dotyczą 
rozmiaru pojedynczego piksela – wyja-
śnia Wojciech Kosek, Field Sales Engine-
er Central South East Europe w NEC-u.

KŁOPOTY W SIECI
Beneficjentami zmian zachodzących 
na rynku monitoringu wizyjnego są nie 
tylko dostawcy kamer i ekranów. Wraz 
z ekspansją rozwiązań bazujących na pro-
tokole IP na rynku pojawiają się prze-
łączniki przeznaczone do współpracy 
z kamerami wspierającymi standard PoE 
(Power over Ethernet). Rola switchy po-
lega na przesyłaniu danych pochodzących 
z kamery i ich zasilaniu. 

MONITORING NIE TYLKO 
NA ULICACH
Organy rządowe i  samorządy stanowią 
ulubioną klientelę dostawców systemów 
CCTV, ale tego typu rozwiązania odgry-
wają też niepoślednią rolę w  biznesie. 
Przedsiębiorcy inwestują w systemy mo-
nitoringu wizyjnego z różnych przyczyn. 
Czasami zmuszają ich do tego uwarun-
kowania prawne, jak to było w przypadku 
firm prowadzących składowiska odpadów. 
Rząd nakazał im całodobowe prowadzenie 
wizyjnej kontroli miejsc magazynowania 
odpadów. Zmiany w ustawie w pewnym 
stopniu przyczyniły się również do popu-
laryzacji kamer termowizyjnych. 

– Tego typu urządzenia są instalowa-
ne na terenach zalesionych bądź w dużych 
obiektach, gdzie odpowiadają za kontrolę 
dostępu. Ale coraz częściej można je spotkać 
w halach produkcyjnych, w których monito-
rują pracę maszyn – mówi Karolina Troja-
nowska, Marketing Manager w Alstorze. 

Wśród stałych odbiorców systemów 
do monitoringu wizyjnego znajdują się 
firmy działające w sektorze paliwowym 
i  energetycznym. Dostawcy odnoto-
wują też wyraźny wzrost zamówień ze 
strony sklepów sieciowych, w  tym hi-
permarketów. Po rozwiązania do elek-
tronicznego nadzoru sięgają placówki 
międzynarodowych korporacji, stosujące 
się do odgórnych wytycznych dotyczących 
bezpieczeństwa. Osobną kategorię klien-
tów stanowią użytkownicy indywidualni.

– Popularyzacja urządzeń do rejestra-
cji obrazu, a zwłaszcza ich przystępne ce-
ny, sprawiły, że proste systemy monitoringu 
trafiają do mieszkań prywatnych. Jednakże 
ze względu na łatwość montażu i niewielką 
liczbę kamer są to klienci obsługiwani przez 
mniejsze firmy instalatorskie – mówi Ka-
rolina Trojanowska.

ANALOG PRZEGRYWA Z IP
Rywalizacja w  segmencie monitoringu 
wizyjnego toczy się między systemami 
analogowymi i  produktami bazującym 
na protokole IP. Te pierwsze bardzo dłu-
go wiodły prym na rynku, aczkolwiek 
w  ostatnim czasie ich pozycja osłabła. 
Z szacunków Axis Communications wy-
nika, że w Europie Środkowo-Wschodniej 
około 40 proc. rynku należy do analogo-

Rozwiązania analogowe 
przegrają batalię i odejdą 
do lamusa.
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– Kamera pracuje nawet podczas aktu-
alizacji oprogramowania czy zmiany kon-
figuracji. Przełączniki oferują też funkcję 
proaktywnego monitorowania. Po  wy-
kryciu usterki kamery administrator 
otrzymuje informacje o awarii, a switch 
uruchamia ją ponownie i próbuje przy-
wrócić urządzenie do pracy – wyjaśnia 
Aleksander Styś, VAR Account Manager 
w Zyxelu.

Bartłomiej Madej zwraca uwagę, 
że  część firm korzystających z  syste-
mów monitoringu natrafia na problemy 
związane z montażem kamer PoE na roz-
proszonych obszarach. Ze względu 
na specyfikację kabli UTP ich maksymal-
ny zasięg wynosi 100 metrów.

– Rozwiązaniem tej niedogodności mo-
gą być przełączniki Long Reach PoE, umoż-
liwiające przy użyciu standardowej skrętki 

zasilanie i transmisję danych na odległość 
250 metrów – dodaje Bartłomiej Madej.

Użytkownicy systemów monitoringu 
muszą stawić czoła nie tylko wyzwaniom 
związanym z okablowaniem. Nie mniej 
kłopotów przysparza im lawinowy przy-
rost danych. Czasami jest on spowodowany 
wygórowanymi wymaganiami przedsię-
biorców co do jakości rejestrowanego obra-
zu. Ale rośnie też liczba firm gromadzących 

KAMIL WĘGLARZ  Przełączniki mogą w elastyczny sposób uzupełnić infrastrukturę monitoringu 

wizyjnego o warstwę zarządzającą. To usprawnia proces monitorowania, przyspiesza podejmowa-

nie decyzji i komunikację. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wykorzystanie rozwiązań IP wiąże się 

z wydzieleniem na przełącznikach sieciowych odpowiednich zasobów. Właściwie dobrane prze-

łączniki zapewniają kontrolę w ramach zasobów wewnętrznych, a jeśli polityka firmy na to pozwala 

– także zewnętrznych. 

GRZEGORZ JAKUBCZAK  W porównaniu z 2018 r. dostrzegamy kolejny spadek sprzedaży 

CCTV w szeroko pojętej technologii AHD na korzyść standardu IP. To konsekwencja zacierającej 

się różnicy między kosztami instalacji i utrzymania tych dwóch systemów. Dodatkowo łatwość 

montażu kamer IP powoduje, że instalatorzy chętniej proponują je klientom końcowym. Najwięk-

szym zainteresowaniem cieszą się kamery z obiektywami 2 oraz 4 Mpx. Otrzymujemy też zapy-

tania dotyczące systemów do analityki wideo. Jak na razie ogólnodostępne rozwiązania są dość 

proste, a klienci oczekują realizacji zaawansowanych funkcji, takich jak np. rozpoznawanie twarzy. 

ŁUKASZ MILIC  Powierzchnia przestrzeni dyskowej potrzebnej na przechowywanie zapisów 

z monitoringu zależy od liczby podłączonych kamer, ich rozdzielczości i czasu przechowywa-

nia nagrań. W przypadku mniejszych systemów wyposażonych w maksymalnie osiem kamer za-

zwyczaj wystarcza NAS z czterema dyskami 4 TB. Nawet jeśli klient wybierze mniejsze dyski lub 

urządzenie, zawsze istnieje możliwość zwiększenia pojemności o jednostki rozszerzające. Dużo 

poważniejszym wyzwaniem jest odpowiedni dobór urządzenia pod kątem mocy obliczeniowej. 

PRZEMYSŁAW BIEL  Klienci najczęściej poszukują urządzeń skalowalnych. Poza tym stawiają 

na prostotę użytkowania. Często zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy mają kilka oddziałów 

i w każdym z nich planują instalację wielu kamer. Tego typu odbiorcy oczekują od nas rozwiąza-

nia zapewniającego zarządzanie wszystkim za pomocą jednej konsoli. Zainteresowanie monitorin-

giem wizyjnym cały czas wzrasta, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie sprzedaży NAS-ów. 

Najczęściej dotyczy to klientów biznesowych, choć zgłaszają się do nas użytkownicy indywidualni, 

chcący wykorzystać serwer domowy do zapisu monitoringu posesji. 

PIOTR DUDEK  Złe oszacowanie powierzchni dyskowej przeznaczonej do zapisu monitoringu 

jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przez użytkowników NAS-ów. Najczęściej wyni-

ka to z braku dokładnej specyfikacji wymagań parametrów przechowanego obrazu. Zmiana licz-

by rejestrowanych klatek z 6 do 12 powoduje, że zapotrzebowanie na przestrzeń do zapisu rośnie 

dwukrotnie. Niestety, klienci często nie są świadomi konsekwencji, jakie niosą z sobą wygórowane 

wymagania dotyczące parametrów obrazu i długiego czasu przechowywania nagrań. 

Kamil Węglarz, 
Products Sales 
Specialist, Aten

Łukasz Milic, 
Business 
Development 
Representative, 
QNAP

Piotr Dudek, 
Regional Director 
Eastern Europe, 
Netgear

Grzegorz 
Jakubczak, 
specjalista

 ds. produktu, 
Action Business 

Center

Przemysław Biel, 
Country Sales 

Representative 
na Polskę, 
Synology

Zdaniem specjalisty
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Zaprojektowane do monitoringu

Wyślij e-mail na salespl@zyxel.eu

cyfrowe zasoby w celach analitycznych. 
To woda na młyn dla producentów  
NAS-ów. Przedstawiciele Synology,  
QNAP-a i Netgeara przyznają, że odnoto-
wują stały wzrost popytu ze strony przed-
siębiorstw i konsumentów poszukujących 
urządzeń do zapisu nagrań z monitoringu. 

– Nawet małe firmy i klienci indywidu-
alni dostrzegają zalety monitoringu. Wy-
nika to z rosnącej świadomości na temat 
zagrożeń, a także spadku cen, dzięki cze-
mu można skompletować zestaw, nie wy-
dając na niego dużych pieniędzy. Co więcej, 
klienci budują małe systemy monitoringu 
składające się z kamer IP i serwera NAS 
– mówi Łukasz Milic, Business Develop-
ment Representative w QNAP-ie. 

OPROGRAMOWANIE DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH
Świat nadzoru wideo nie ogranicza się 
wyłącznie do rozwiązań sprzętowych. 
Jednym z najbardziej gorących trendów 
w branży jest rozwój aplikacji przeznaczo-
nych do analizy obrazu. Eksperci wycenia-
ją wartość rynku analityki wideo na mniej 
więcej 3 mld dol. i przewidują, że będzie 
on rósł w  tempie wykładniczym. Obok 
mniejszych graczy duże zainteresowanie 
tym segmentem wykazują Amazon, Cisco, 
Honeywell czy IBM. Big Blue podczas jed-
nego ze swoich pokazów zaprezentowało 
oprogramowanie, które w czasie rzeczywi-
stym potrafiło nie tylko policzyć klientów 
stojących w kolejce, lecz także oszacować 
ich wiek i określić stopień lojalności.

Zdaniem prawnika

Karolina Romanowska, adwokat, Senior Associate, Deloitte Legal 
Przed wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów regulujących kwestię stosowa-

nia monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy pracodawcy podchodzili do tego tematu 

dość swobodnie. Jednak nowe przepisy znacznie ograniczyły możliwość i sposób mo-

nitorowania pracowników. Wymusiło to na nich wiele zmian w funkcjonowaniu syste-

mów monitoringu, w tym zmian wewnętrznych procedur i dokumentacji. Pracodawcy 

mogą obecnie stosować monitoring wizyjny jedynie, gdy jest to niezbędne dla celów 

wskazanych wprost w przepisach, tj. wówczas, gdy jest to konieczne do zapewnie-

nia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia czy też kontroli produkcji bądź 

zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę 

na szkodę. Przedsiębiorcy nie mogą więc stosować monitoringu wizyjnego w dowol-

nym celu, np. aby oceniać swoich pracowników. Ustawodawca ograniczył także zasięg 

monitoringu, wprost wskazując miejsca, których nie można monitorować albo mogą 

być objęte monitoringiem, ale jedynie po spełnieniu dodatkowych warunków. Wymusi-

ło to na pracodawcach konieczność zmian w rozmieszczeniu kamer w zakładach pra-

cy. Określony został także maksymalny czas przechowywania nagrań z monitoringu 

– co do zasady są to trzy miesiące od dnia nagrania. 

– Systemy analityczne stają się coraz do-
kładniejsze i  oferują użytkownikom no-
we funkcje. Ich działanie nie ogranicza się 
do analizy podstawowych danych dotyczą-
cych bezpieczeństwa. Są pomocne w proce-
sach związanych z zarządzaniem obiektem 
czy akcjach marketingowych. Dzięki nim mo-
żemy z dużym prawdopodobieństwem wyeli-
minować fałszywe alarmy, zautomatyzować 
działania, wykrywać i modelować ruch lu-
dzi lub pojazdów – mówi Robert Stanosz, 
dyrektor zarządzający w Suma Solutions.

Twórcy oprogramowania do analizy wi-
deo zapowiadają, że w nieodległej przy-

szłości pozwoli ono rozpoznawać ludzkie 
emocje i wynajdować osoby o nietypo-
wym, odbiegającym od normy zachowa-
niu. W miarę udoskonalania technologii 
użytkownicy aplikacji będą mogli wy-
szukiwać fragmenty filmów według słów 
kluczowych, takich jak „biały samochód”, 
„mężczyzna w  czerwonej czapce” itp. 
Zresztą największe amerykańskie sieci 
telewizyjne CNBC i FoxNews już dziś za-
trudniają sztaby ludzi opisujących nagra-
nia. Metadane pozwalają szybko odnaleźć 
odpowiednie fragmenty programów tele-
wizyjnych czy wystąpień polityków.



ADVERTORIAL

22 CRN nr 9/2019

Synology: serwery „antykradzieżowe”

Chausson Matériaux to lider fran-
cuskiego rynku materiałów bu-
dowlanych. Ma sieć 350 sklepów  

z 57 działami, 6 nowoczesnymi platfor-
mami logistycznymi oraz 33 obiektami 
budowlanymi i zatrudnia 3,6 tys. pracow-
ników. Przez wiele lat sklepy tej marki 
były podatne na kradzieże w nocy i pod-
czas weekendów, co wiązało się z ogrom-
nymi stratami finansowymi. Aby chronić 
się przed zagrożeniami, każda placówka 
handlowa korzystała z własnego zdalnego 
systemu alarmowego. Jednak był on po-
wolny i nieatrakcyjny cenowo. Wyzwanie 
stanowiła konieczność monitorowania 
całego systemu nadzoru – obejmującego 
350 sklepów i 2000 kamer IP we Francji 
– z centrali w Tuluzie. Co najważniejsze, 
potrzebne było rozwiązanie monitoru-
jące, które zdoła nie tylko powstrzymać 
potencjalne napady, lecz także zapobiec 
ponownemu występowaniu tego rodza-
ju sytuacji.

Aby zaspokoić rosnące potrzeby, nie-
zbędny był skalowalny i scentralizowa-
ny system bezpieczeństwa. Wymagania 
te spełniła stacja Synology RackStation, 
RS18017xs+, która została wybrana jako 
serwer hosta w architekturze scentralizo-
wanego systemu zarządzania (CMS). Ta 
jednostka rackowa jest ustawiona w cen-
trali i odbiera wszystkie strumienie wideo 
z kamer z 350 sklepów w całej Francji.

Każdy NAS zainstalowany w placów-
kach firmy jest zarządzany jako serwer 
zapisu CMS. Urządzenia te, m.in. DS216j, 

Serwery NAS, nie tylko te największe, pełnią ważną funkcję, 
m.in. służąc do fizycznej ochrony placówek handlowych i usługowych.

DS216play, DS218play i DS218j, są bezpo-
średnio podłączone do 6-8 kamer IP, re-
jestrują obraz w rozdzielczości Full HD  
i 12 FPS oraz korzystają z funkcji detek-
cji ruchu. Nagrania zaplanowano w trybie 
24/24 i 7/7, zapewniając ciągły i pełny mo-
nitoring całej działalności.

Poza tym każdy serwer nagrywający 
automatycznie przesyła w czasie rzeczy-
wistym strumień wideo z  2000 kamer 
w  niskiej rozdzielczości, aby oszczę-
dzić przepustowość na NAS hosta CMS, 
RS18017xs+. Ponad 350 sklepów jest teraz 
zabezpieczonych dzięki Synology i Sur- 
veillance Station. 

OCHRONA KURIERSKA
Podczas tworzenia systemu monitoringu 
niekoniecznie trzeba brać pod uwagę jedy-

nie większe ma- 
cierze. DPD udo- 
wodniło, że także 
najmniejsze mo- 
dele Synology 
NAS mogą zapew- 
nić bardzo sku-
teczną ochronę. 

DPD Latvia jest 
liderem na rynku 
przesyłek pacz-
kowych B2B na 
Łotwie.  To rów-

nież jedna z największych firm oferujących 
usługi dostawcze B2C w tym kraju. Obecnie  
DPD należy do wiodących europejskich 
dostawców usług paczkowych. Ma-
jąc ponad 800 oddziałów w 40 krajach, 
24 tys. pracowników i 18 tys. pojazdów, 
świadczy usługi dla ponad 300 tys. klien-
tów biznesowych. 

DPD Latvia wysyła dziennie 1,4 mln 
paczek. Aby usprawnić proces wysyłki 
i zaspokoić potrzeby rynku e-commerce, 
DPD zdecydowało się dodać terminale 
dostaw do obecnej sieci terminali odbior-
czych. Po tej decyzji uznano, że zapew-
nienie wysokiej jakości nadzoru wideo 
na każdym terminalu paczkowym ma 
kluczowe znaczenie dla prostej, szybkiej 
i niezawodnej dostawy przy jednoczes- 
nym spełnieniu wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa.

Menedżerowie DPD Group po zapo-
znaniu się z ofertą rozwiązań dotyczących 
bezpieczeństwa Synology postanowili sko-
rzystać z systemu monitoringu Synology 
Surveillance Station. Wdrożony projekt 
DPD obejmował 30 szt. modelu DS119j 
z Surveillance Station, każdy zarządzają-
cy jedną kamerą w 30 stacjach odbioru. 
To rozwiązanie zapewnia łatwy i szybki 
dostęp do bezpiecznego archiwum wideo, 
spełniając standardy bezpieczeństwa DPD 
Latvia.

Włączona mapa elektroniczna

Funkcja podglądu na żywo oraz powiadomień w każdym sklepie

RS3617xs CMS Host

DS216playDS218j DS216j

u na żywo oraz powiadomień w 

8 kamer 7 kamer 6 kamer

(NAS do zachowania nagrań)

1 lokalizacja 2 lokalizacje
350  

lokalizacji

350  
sklepów

(Główna siedziba 
Synology HQ)

(NAS do zachowania nagrań) (NAS do zachowania nagrań)

Alarm 
głosowy

Powiadomienie  
policji

Ochrona

Główna  
siedziba  
Synology 

– head 
quarter

Alarm  
wyświetlony  

na mapie  
elektronicznej

Alarm  
w jednym  

ze sklepów

RS18017xs+ MS Host

Telefon IP  
 – połączenie  

z każdym  
sklepem

Proces wykrycia alarmu
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Główną rolą monitora 
służącego do podglą-
du kamer na żywo jest 

zachowanie bezawaryjności 
w reżimie pracy całodobowej. 
To bez wątpienia najważniej-
sze zadanie stawiane przed 
każdym urządzeniem pracu-
jącym w tak wymagającym 
sektorze jak security. Jedynym 
rozsądnym rozwiązaniem jest 
profesjonalny monitor wiel-
koformatowy przystosowany 
do wielogodzinnej pracy. Tego typu mo-
nitory, w odróżnieniu od telewizorów lub 
rozwiązań wyposażonych w panel tele-
wizyjny, mogą realnie pracować w trybie 
24/7 bez ryzyka uszkodzenia elektroni-
ki, a w konsekwencji wyłączenia moni-
tora i newralgicznego obrazu z kamer. 
Profesjonalne rozwiązania monitorowe, 
wyposażone w specjalistyczny panel i za-
projektowaną do wielogodzinnej pracy 
elektronikę, stawiają czoła wysokiej tem-
peraturze i do minimum ograniczają efek-
ty starzenia się urządzenia.

Podstawowym zadaniem każdego mo-
nitora wykorzystywanego w monitoringu 
wizyjnym jest poprawne, szczegółowe wy-
świetlanie obrazu. Należy pamiętać, że du-
że znaczenie dla pracy operatora ma jakość 
wyświetlanego obrazu, a głównie jego ja-
sność (która powinna być zależna od jasno-
ści otoczenia) i skorelowana temperatura 
barwowa (zwykle niższa wieczorem i w no-
cy, a wyższa za dnia). Warto, aby całość była 
kontrolowana przy użyciu automatyki wbu-
dowanej w monitor, tak aby użytkownik nie 
musiał myśleć o konfiguracji parametrów 
wyświetlania obrazu w czasie pracy.

Naprzeciw tym wymaganiom wy-
chodzą produkty NEC przeznaczone 

Ściany wideo w nowoczesnych systemach monitoringu wizyjnego 
są już codziennością. Dlaczego do tych zastosowań warto wybierać 

profesjonalne i niezawodne rozwiązania? 

do zastosowań w sektorze security. Se-
rie monitorów NEC MultiSync V oraz P 
umożliwiają 24-godzinne wyświetlanie 
obrazu z zachowaniem najmniejszych 
szczegółów dzięki pełnej, sprzętowej, 
36-bitowej kalibracji kolorów, ze spe-
cjalnym trybem pracy w monitoringu. 
Monitory zostały wyposażone w wiele 
różnorodnych zabezpieczeń pozwalają-
cych na ich ciągłą pracę, a także w czuj-
nik NFC, który w przypadku uszkodzenia 
monitora pomoże bardzo prosto prze-
nieść jego ustawienia i konfigurację do za-
pasowej jednostki, nawet w przypadku 
kiedy zapasowy monitor nie jest podłą-
czony do prądu. To bezpieczne rozwiąza-
nie dla systemów monitoringu wizyjnego. 
Monitory NEC MultiSync V oraz P to 
najbardziej zaawansowane wyświetla-
cze wielkoformatowe oferujące wszyst-
kie funkcje potrzebne do skonstruowania 
profesjonalnego monitoringu wizyjnego.

Warto również zwrócić uwagę na serię 
monitorów pozbawionych ramek, w któ-
rych przerwa między obrazem wyświetla-
nym na dwóch monitorach może wynosić 
tylko 0,88 mm. NEC MultiSync UN oraz 
UX to serie przeznaczone dla najbardziej 
wymagających użytkowników, którzy poza 

niezawodnością i wysoką jako-
ścią obrazu wymagają również 
bezszwowego połączenia mię-
dzy ekranami. 

Wszystkie monitory NEC 
mają wbudowany procesor 
obrazu umożliwiający zapro-
gramowanie kilku trybów pra-
cy urządzenia w zależności 
od warunków, w których się 
znajduje. Dzięki zintegrowa-
nemu systemowi zarządza-
nia wszystkie panele mogą być 

kontrolowane przez sieć, włącznie z rapor-
towaniem o problemach lub błędach syste-
mu. Czujnik natężenia oświetlenia może 
automatycznie regulować ścianę wizyjną 
tak, aby jej jasność była dostosowana do ja-
sności pomieszczenia, w której monitory 
się znajdują.

Wszystkie te cechy predysponują roz-
wiązania monitorowe NEC do pracy  
w warunkach, w których kluczową rolę ma 
niezawodność, automatyzm obsługi oraz 
niezrównana jakość obrazu pozwalająca 
dostrzec nawet najmniejsze detale. 

Profesjonalny monitoring 
wizyjny z NEC

Dodatkowe informacje: 
Paweł Kołodziejczyk,  

pawel.kolodziejczyk@nec-displays-pl.com

Bartłomiej Płuciennik,  
bartlomiej.pluciennik@nec-displays-pl.com

Jacek Smak, jacek.smak@nec-displays-pl.com

Przemysław Siemaszko,  
przemyslaw.siemaszko@nec-displays-pl.com

Rafał Wójcik, rafal.wojcik@nec-displays-pl.com,

Andrzej Habrat,  
andrzej.habrat@nec-displays-pl.com
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System QVR Pro jest w stanie zapisać 
obraz z tysięcy modeli kamer ponad 
140 marek. W środowisku, w któ-

rym działa ta aplikacja, można dodawać 
urządzenia i zarządzać nimi grupowo, 
wyszukiwać je w różnych podsieciach, 
przypisywać im interfejsy sieciowe na wy-
łączność, a także sterować kamerami obro-
towymi (360 stopni).

QVR Pro jest dostępny w dwóch wer-
sjach. Bezpłatna umożliwia rejestrację ob-
razu z ośmiu kamer (w konkurencyjnych 
rozwiązaniach wersje bezpłatne mają 
zwykle ograniczenie do dwóch urządzeń) 
i odtwarzanie nagrań z ostatnich dwóch ty-
godni za pomocą aplikacji QVR Pro Client. 
Płatna licencja QVR Pro Gold (399 dol.) 
zapewnia możliwość korzystania z więk-
szej liczby kamer (do 16) oraz aktywuje do-
datkowe funkcje, m.in. uwierzytelnianie 
z wykorzystaniem Windows AD i LDAP. 
Do wersji Gold można dokupować licencje 
na obsługę kolejnych kamer (maks. 128 szt.) 
w pakietach obejmujących obsługę jedne-
go (69 dol.), czterech (259 dol.) lub ośmiu 
urządzeń (479 dol.). Licencje są przypisane 
do konkretnego serwera plików, i nie moż-
na ich przenosić na inne urządzenia.

W aplikacji QVR Pro użytkownicy mogą 
łatwo podglądać obraz rejestrowany przez 
wiele kamer IP i zarządzać nimi w czasie 
rzeczywistym za pomocą przeglądarki in-
ternetowej. Mają do dyspozycji wiele do-
myślnych trybów wyświetlania, które mogą 
swobodnie modyfikować. Aplikacja zapew-
nia także zarządzanie kamerami PTZ (Pan-
-Tilt-Zoom) i mającymi obiektyw z efektem 
rybiego oka. Wyposażono je w mechanizm 
QNAP Qdewarp odpowiedzialny za usu-
wanie tego efektu z zarejestrowanego ob-
razu bez wpływu na jakość oryginalnego 

Od 10 lat specjaliści QNAP-a dostarczają oprogramowanie, które przekształca 
serwery plików NAS w rejestratory wideo. W ubiegłym roku zaprezentowano nową 

aplikację QVR Pro i narzędzie QVR Pro Client do przeglądania nagrań do komputerów 
z systemami Windows, mac OS i Linux Ubuntu oraz urządzeń mobilnych. 

nagrania (konieczne jest jednak, aby dana  
kamera znajdowała się na liście modeli 
kompatybilnych z serwerami QNAP).

Najnowsza wersja oprogramowania 
QVR Pro umożliwia wykrywanie ruchu nie 
tylko w profesjonalnych kamerach siecio-
wych, ale nawet w tańszych urządzeniach 
i w kamerach internetowych USB (pod wa-
runkiem, że mają funkcję strumieniowania 
nagrań do QVR Pro, np. za pośrednictwem 
protokołu RTSP). Dzięki temu narzędzie to 
umożliwia stworzenie bezpieczniejszego 
systemu monitoringu dla środowiska do-
mowego i biurowego w przystępnej cenie.

NAGRYWANIE I ODTWARZANIE
QVR Pro zapewnia kilka sposobów zapi-
su rejestrowanego obrazu. Funkcja inteli-
gentnego nagrywania może automatycznie 
włączać wyższą rozdzielczość nagrania, 
dgy  wystąpi alarm. Umożliwia to znacznie 
bardziej optymalne wykorzystanie prze-
strzeni dyskowej, a przez to zmniejszenie 
kosztów nośników. Z kolei funkcja nagry-
wania podwójnego ułatwia rejestrowanie 
strumieni obrazu o wyższej i niższej roz-
dzielczości jednocześnie. W zależności od 
przepustowości sieci, do której jest podłą-
czony sprzęt odtwarzający nagranie, moż-
na wybrać jeden z tych dwóch strumieni.

W aplikacji QVR Pro zapewniono in-
nowacyjny układ pulpitu zwiększający 

efektywność pracy. Wykorzystanie du-
żej liczby okien umożliwia wykonywanie 
wielu zadań naraz, administratorzy zaś 
mogą łatwo przełączać się między nimi. 
Oprogramowanie to oferuje także łatwe 
w użyciu opcje konfiguracji systemu mo-
nitoringu. Dla przykładu, jeśli potrzebne 
jest wdrożenie większej liczby serwerów 
NAS z podobnymi ustawieniami kamer, 
można zaoszczędzić czas, eksportując 
ustawienia z pierwszego serwera i impor-
tując je do pozostałych.

W ofercie QNAP jest także aplikacja 
QVR Center, która zapewnia centralne 
zarządzanie wieloma kanałami obrazu 
z  oprogramowania QVR Pro. Zdecydo-
wanie zapewnia to lepszą jakość nadzo-
ru dzięki możliwości podglądu na żywo 
tego, co dzieje się w biurach, salach kon-
ferencyjnych, na zewnątrz budynku i na 
innych obszarach. Można także odtwarzać 
nagrane materiały i odbierać powiadomie-
nia o zdarzeniach.

Dopełnieniem oferty QNAP jest aplika-
cja QVR Guard, która zapewnia wysoką do-
stępność systemu nagrywającego. Dzięki 
niej w przypadku awarii głównego serwera 
plików zadania zapisu danych z monitorin-
gu przejmuje urządzenie zapasowe.Przy 
czym każdy system NAS z oprogramowa-
niem QVR Guard może służyć jako serwer 
przełączania awaryjnego dla jednego syste-
mu NAS z uruchomioną aplikacją QVR Pro.

Autoryzowanymi dystrybutorami ser-
werów plików QNAP w Polsce są: AB,  
EPA Systemy, Konsorcjum FEN i Roseville  
Investments.

Serwer NAS jako profesjonalny 
system zarządzania wideo

Kontakt dla partnerów: GRZEGORZ BIELAWSKI, 

COUNTRY MANAGER, QNAP, GBIELAWSKI@QNAP.COM
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Przykładem mogą być innowacyjne 
monitory z wbudowanym konwer-
terem IP. DuraVision FDF2304W-

-IP (23”) i FDF4627W-IP (46”) wyświetlają 
obrazy z wielu kamer IP jednocześnie i za-
pewniają łatwą integrację z systemem za-
rządzania wideo (VMS). Modele te nie 
potrzebują dodatkowego komputera,  
w związku z tym cechuje je bardzo duża ela-
styczność, jeśli chodzi o miejsce instalacji  
– ograniczenie stanowi w tym wypadku tyl-
ko dostęp do sieci komputerowej i zasilania.

ŁATWA INTEGRACJA  
Z SYSTEMAMI VMS
Aby zapewnić kompatybilność swoich pro-
duktów z różnymi systemami VMS, EIZO 
blisko współpracuje z liderami branży, taki-
mi jak Genetec, Milestone i Accelence Tech-
nologies. Dzięki temu są dostępne dodatkowe 
opcje, jak chociażby przesyłanie przez VMS 
komunikatów o zdarzeniach do dekodera 
IP, który reaguje na nie w zaprogramowany 
sposób, np. automatycznie zmieniając układ 
okien na ekranie po zarejestrowaniu użycia 
karty wejściowej do budynku. Owocem takiej 
współpracy jest opracowana wspólnie z Ge-
netec wtyczka, która umożliwia płynną inte-
grację z platformą bezpieczeństwa Genetec 
Security Center. Platforma ta łączy w sobie 
funkcje, takie jak: kontrola dostępu, monito-

ring wizyjny, automatyczne rozpoznawanie 
numerów na tablicach rejestracyjnych, ana-
lityka i wykrywanie intruzów. Dzięki integra-
cji użytkownicy mogą zdalnie konfigurować  
i kontrolować monitory IP, co zapewnia łatwą 
obsługę i skuteczne zarządzanie. Korzystając 
z platformy Security Center z zainstalowaną 
wtyczką, monitory IP DuraVision można re-
jestrować oraz kontrolować za pomocą tego 
samego systemu, który służy do zarządzania 
innym sprzętem, np. kamerami IP, systemami 
uwierzytelniania i systemami wykrywania. 
Pozwala to uprościć zarówno proces instala-
cji, jak i codzienną obsługę.

WOLNOSTOJĄCY DEKODER IP: 
DURAVISION DX0211-IP
DX0211-IP zapewnia dekodowanie i kompre-
sję wielu strumieni wideo z kamer IP oraz wy-
świetlanie obrazów w czasie rzeczywistym. 
Współpracuje z monitorami o różnych wy-
miarach i rozdzielczościach (również sprzę-
tem innych producentów), dlatego doskonale 
nadaje się do konfiguracji wieloekranowych 
i ścian wizyjnych. Dekoder EIZO łączy się 
bezpośrednio ze switchem obsługującym ka-
mery IP. Nie wymaga komputera PC, opro-
gramowania ani żadnego innego sprzętu,  
co znacznie upraszcza instalację i pozwala 
zaoszczędzić czas i pieniądze. Jednocześnie 
takie rozwiązanie istotnie zmniejsza ryzyko 

awarii, ponieważ eliminuje dużą ilość sprzę-
tu potrzebnego w typowych konfiguracjach, 
by zarządzać obrazem. Dekoder wyposażono 
w dwa wyjścia HDMI obsługujące rozdziel-
czość 4K UHD (3840x2160) na maksymal-
nie dwóch monitorach naraz. DuraVision 
DX0211-IP potrafi też dekodować i kompre-
sować sygnały H.265, H.264 i MJPEG, zacho-
wując wysoki współczynnik FPS nawet przy 
odtwarzaniu wideo w wysokiej rozdziel-
czości. Przykładowo, dla 16 sygnałów wideo  
w rozdzielczości Full HD (1920x1080) wy-
świetlanych jednocześnie na jednym monito-
rze prędkość FPS wynosi 20 klatek na sekundę.
Dla dekodera można skonfigurować maksy-
malnie 64 różne kamery IP, w tym kamery 
4K. DuraVision DX0211-IP obsługuje proto-
koły ONVIF Profile S, Axis VAPIX i Panaso-
nic, a także RTSP. Bezpośrednie połączenie  
z kamerami IP umożliwia strumieniowanie 
sygnału wideo na żywo bez udziału zdecen-
tralizowanego rozwiązania, takiego jak zapis  
w pamięci kamery lub archiwizacja w chmu-
rze. To doskonałe wyjście w sytuacji,  gdy obraz 
musi być wyświetlany w czasie rzeczywistym, 
ale nie ma potrzeby jego przechowywania. 

Dekodowanie  
sygnału IP: 
monitory i dekodery EIZO
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„Narzędzie do wycen”: 
handlowcy u dystrybutorów 

o swojej pracy
Handlowiec u dystrybutora to osoba, od której bardzo wiele się wymaga, 
ale od której w gruncie rzeczy niewiele zależy. I to właśnie ta wewnętrzna 

sprzeczność, nie zaś lenistwo, brak umiejętności czy zła wola, stanowi jeden 
z głównych problemów w obsłudze partnerów biznesowych. Bez zmiany 

struktury organizacyjnej i procedur niewiele da się na to poradzić. 
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI
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Powyższe wnioski to wynik ankiety 
przeprowadzonej przez CRN Pol-
ska wśród handlowców pracują-

cych w firmach dystrybucyjnych. A więc 
osób, które są z  jednej strony poddane 
presji ze strony partnerów handlowych, 
z drugiej zaś muszą spełniać oczekiwania 
swoich dyrektorów sprzedaży. Przy czym 
interesy „młota” i „kowadła” wbrew pozo-
rom wcale nie są z sobą zbieżne. Resellerzy 
i integratorzy oczekują od handlowców za-
równo obniżania cen i zwiększania limitów 
kupieckich, jak i szybkiej reakcji na zapy-
tania oraz błyskawicznego podejmowania 
decyzji we wszystkich sprawach dotyczą-
cych określonego tematu. Tymczasem 
dyrektorzy sprzedaży wymagają możli-
wie najwyższej ren-
towności, a kwestię 
kredytowania part-
nerów obwarowu-
ją niezależnymi od 
handlowców pro-
cedurami. Punktów 
zbieżnych zatem 
właściwie w  tym 
przypadku nie ma. 

Co więcej, szybkość reakcji handlow-
ca na telefony i  e-maile od resellerów 
jest zależna nie tylko od jakości jego pra-
cy, lecz także od kilku innych przyczyn, 
z których na większość ma on niewiel-
ki lub wręcz żaden wpływ. Po pierwsze, 
są to czynniki ludzkie, chociażby jakość 
wsparcia ze strony product managera 
produktu. Po drugie, ma to podłoże pro-
ceduralne, bo – cytując jednego z respon-
dentów ankiety CRN Polska –„są takie dni, 
kiedy handlowiec ma więcej pracy zwią-
zanej z administracją (kredytami, logisty-
ką – kurierami, rozliczeniami promocji) 
niż z handlem”. Przy czym zasada jest ta-
ka, że im większy dystrybutor, tym więcej 
„Exceli”, „CRM-ów” i innych wymagań 
formalnych. Zresztą nie tylko wewnątrz 
samej firmy, lecz także ze strony produ-
centów, którzy też mają swoje procedury 
i związane z tym wymagania.

Sytuacji handlowcom nie ułatwia fakt, 
że opiekują się setkami resellerów i inte-
gratorów w imieniu dziesiątek, a nawet 
setek różnych vendorów. W przypadku 
największych broadlinerów jeden han-
dlowiec może mieć do obsłużenia ponad 
pół tysiąca aktywnych partnerów handlo-

wych w miesiącu, realizując zamówie-
nia dotyczące rozwiązań kilkudziesięciu 
marek. Co to oznacza w praktyce? Ano 
kilkadziesiąt różnych programów part-
nerskich, warunków cenowych, promo-
cji i kontaktów po stronie producentów, 
którzy czasem odpowiadają sprawnie, 
a  czasem wręcz przeciwnie. „Musimy 
uporać się z natłokiem e-maili i telefo-
nów od partnerów, a jednocześnie przy-
swoić wszystkie możliwe promocje, aby 
każdemu zaproponować najlepsze roz-
wiązania” – podkreśla jeden z uczestni-
ków sondy.

Co gorsza, w strukturze organizacyj-
nej dystrybutorów nakłada się na to kilku, 
kilkunastu product managerów, z który-

mi trzeba ustalać 
wiele kwestii zwią-
zanych z  każdym 
tematem. Tymcza-
sem, jak czytamy 
w  jednej z  opinii, 
„dużym problemem 
jest nieodpisywanie 
na e-maile przez 
naszych PM-ów. 

Liczymy, że gdy wyślemy e-maila z proś-
bą o wycenę lub wyślemy zapytanie, to ta-
ką odpowiedź otrzymamy, ale nie zawsze 
niestety tak jest”. Ponadto, jak podkre-
śla jeden z respondentów naszej ankie-
ty, „przy posiadaniu tylu brandów bardzo 
ciężko zapamiętać i kojarzyć wszystkie 
programy oraz portale partnerskie, raba-
ty wsteczne, projekty, warunki projektów, 
gwarancje, procedury dostaw itp”.. Nale-
żałoby do tego dodać konieczność opa-
nowania choćby podstawowej wiedzy 
technicznej na temat tak ogromnej licz-
by produktów. 

W efekcie, jak podkreśla pracownik du-
żego broadlinera, „dziś handlowiec u dys-
trybutora jest fakturzystką, serwisantem, 
merchem i  handlowcem –  znalezienie 
czasu na pogodzenie tego wszystkie-
go i pracę na wielu indeksach z wieloma 
klientami oraz realizowanie wielu projek-
tów to naprawdę wielki wysiłek. Do tego 
dochodzi tłumaczenie klientom, dlacze-
go w  markecie jest taniej niż u  mnie”. 
I choć oczywistym rozwiązaniem było-
by zmniejszenie liczby vendorów przy-
padających na jednego handlowca, to nie 
chcą tego ani dyrektorzy sprzedaży (kosz-

ty!), ani… sami handlowcy. Tak, tak, bę-
dąc rozliczani od obrotów, nie chcą sobie 
zmniejszać szansy na najmniejszą nawet 
transakcję. I koło się zamyka.

„TO NIE ODE MNIE ZALEŻY”
Uczestnicy naszej ankiety przywiązują 
bardzo dużą wagę do tego, że handlowiec 
bywa obiektem pretensji dotyczących ob-
szarów, za które nie jest odpowiedzialny, 
jak logistyka, finanse czy polityka cenowa.
„My możemy w takich kwestiach pomóc 
czy monitorować sprawę, nierzadko jed-
nak są to dziedziny spoza naszych kompe-
tencji i ostateczne decyzje czy działania 
po prostu od nas nie zależą” – czytamy 
w  jednym z  komentarzy dotyczących 
chociażby dostępności towaru, termino-
wej realizacji zamówień czy też obecnej 
polityki cenowej producentów. 

Handlowcy 
oczekują 

od menedżerów 
w firmach 

dystrybucyjnych…
…większej liczby wyjazdów integracyj-

nych dla handlowców i ich partnerów 

biznesowych,

…zwiększenia liczby stanowisk, któ-

re zajmują się wsparciem sprzeda-

ży, czyli wprowadzaniem zamówień 

do systemu i ich procesowaniem, 

a także przyspieszeniem wyceny  

produktów,

…wyższych wynagrodzeń, 

…zmniejszenia uciążliwości wewnętrz-

nych procedur (papierologia!), 

… lepszych opisów produktów, 

…zwiększenia działań marketingowych, 

…umożliwienia bezpośredniego  

kontaktu z PM-ami poszczególnych 

produktów u vendorów,

…zwiększenia niektórych uprawnień, 

w tym odnośnie do cen i kredytów 

kupieckich,

…wymuszania na osobach zajmujących 

się zakupami dla dystrybutora, a tak-

że PM-ach u producenta szybkiej, 

sprawnej komunikacji z handlowcami.

Dziś handlowiec 
u dystrybutora to 
fakturzysta, serwisant, 
merchandiser i dopiero 
na końcu handlowiec.
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Zresztą kwestia ustalania cen przez 
vendorów to kolejny temat rzeka, który 
nie daje spać handlowcom u dystrybu-
torów, a także wielu integratorom. Jeśli 
producenci traktują kanał retailowy jako 
niezależny od dystrybucyjnego, to na ryn-
ku standardem stała się sytuacja, w której 
retailer czy też sprzedawcy na Allegro są 
bardziej konkurencyjni cenowo od dys-
trybutorów. Co więcej, dotyczy to nie-
rzadko (a być może coraz częściej) także 
produktów biznesowych. Żaden handlo-
wiec u dystrybutora nic na to nie pora-
dzi, bo siła nabywcza retailera jest zbyt 
duża, a  część producentów uzależniła 
się – głównie w przypadku produktów 
konsumenckich – od współpracy z duży-
mi sieciami handlowymi i największymi  
e-tailerami. 

„NO, ODBIERZ WRESZCIE…”
W tym miejscu dochodzimy do jednej 
z największych bolączek resellerów i in-
tegratorów, czyli kiepskiej komunikacji 
z handlowcami u dystrybutorów. Partne-
rzy narzekają na to, że ich opiekunowie 
nie odbierają telefonów ani nie odpisu-
ją na e-maile, a jeśli już to robią, to zbyt 
często z opóźnieniem. Sami handlowcy 
u dystrybutorów nie przeczą, że tak się 

dzieje. Wręcz przeciwnie, sami przyzna-
ją, że „największym wyzwaniem, szcze-
gólnie przy dużej bazie klientów, jest 
pilnowanie wszystkich wycen, odpowie-
dzi na e-maile i jednocześnie odbieranie 
każdego telefonu” –  jak wylicza jeden 
z  respondentów ankiety CRN Polska. 
Dodaje przy tym: „Niestety, jeśli handlo-
wiec chce być dokładny i nie popełniać 
błędów, nie jest w stanie odbierać każde-
go telefonu, szczególnie jeśli dzwoni on 
dosłownie co kilka minut. Często musimy 
skupić się na poprawnym wbiciu zamó-
wienia, należytym przeliczeniu kursów 
i jeśli w trakcie, gdy jesteśmy skupieni 
na takim zadaniu, ktoś do nas zadzwoni, 
wybijamy się z rytmu i możemy popeł-
nić błąd. Ja zawsze proszę swoich klien-
tów, że gdy nie odbieram, niech wyślą mi  
e-maila lub nawet prośbę o kontakt, za-
wsze wtedy oddzwaniam”.

Jeden z  handlowców apeluje, że-
by resellerzy dawali handlowcom kil-
ka godzin (od dwóch do czterech) czasu 
na odpowiedź. Towarzyszy temu wie-
le próśb o  nieskładanie zamówień na 
ostatnią chwilę albo w  piątek na ko-
niec dnia, zwłaszcza gdy jest to związa-
ne z koniecznością angażowania działu 
finansowego czy innych specjalistów 
u dystrybutora.

SZCZEROŚĆ ZA SZCZEROŚĆ
W czerwcowym numerze CRN Polska 
opublikowaliśmy artykuł „Dystrybutor 
jest jak matka”, w którym omówiliśmy 
zarzuty i oczekiwania resellerów i inte-
gratorów wobec handlowców u dystry-
butorów. Tym razem daliśmy szansę tym 
drugim, aby przekazali swoje prośby i su-
gestie wobec swoich partnerów handlo-
wych. I od razu na pierwszy ogień poszła 
kwestia dotycząca słabej znajomości po-
trzeb klientów końcowych, co przecież 
powinno należeć do alfabetu każdego 
sprzedawcy. Jeśli go nie przestrzega, to 
handlowcy u  dystrybutorów borykają 
się z „brakiem jasnych, klarownych in-
formacji, które umożliwiają dobranie 
odpowiednich produktów czy usług dla 
kupującego. To efekt tego, że reseller nie 
wypytał porządnie klienta końcowego, 
jaka jest konkretna potrzeba i do cze-
go klientowi sprzęt bądź usługa są po-
trzebne. Zła komunikacja powoduje, że 
na końcu wszyscy mają problem, bo pro-
dukt bądź usługa nie spełniają oczekiwań 
klienta końcowego”. W takiej sytuacji 
część handlowców wychodzi z założe-
nia, że nie może pozostawić partnera na 
lodzie. „Bardzo często staramy się skon-
taktować bezpośrednio z klientem, aby 
wybadać potrzeby, zdrowy rozsądek mó-
wi jednak, że szkoda czasu zarówno na 
takiego partnera, jak i klienta – niestety 
nie możemy tak działać, bo zrazimy do 
siebie partnera”. I tak zamyka się kolej-
ne koło.

Często poruszana kwestia to syste-
my e-commerce u dystrybutorów, z któ-
rych – jak twierdzą handlowcy – wielu 
partnerów nie korzysta, a  jeśli tak, to 
w ograniczonym zakresie. Zacytujmy: 
„Partnerzy mogliby sami pobierać swo-
je faktury z  systemu, powodowałoby 
to, że miałabym więcej czasu na zaję-
cie się konkretnym dealem czy wyce-
ną. Partnerzy mogliby znać swój numer 
klienta czy numer zamówienia, o które 
pytają, gdy do mnie dzwonią. Korzysta-
nie z dedykowanych systemów e-com-
merce mogłoby znacznie przyspieszyć 
proces sprzedaży”. Według niektórych 
opinii drobne czynności, których moż-
na by uniknąć przy dobrej woli reselle-
rów, zabierają minimum 30 proc. pracy 
handlowca dziennie. To samo dotyczy 

7 głównych zasad, które mogą usprawnić 
współpracę na linii reseller – handlowiec

1. Możliwie najbardziej precyzyjna informacja odnośnie do potrzeb klienta końcowego 

– im bardziej szczegółowe zapytanie, tym łatwiej handlowcowi udzielić rzetelnej  

odpowiedzi.

2. Korzystanie z elektronicznych systemów obsługi partnerów nie tylko w celach  

zakupowych, lecz także pobierania faktur itd., co odciąża handlowców, dając im 

więcej przestrzeni do innych działań niż stricte administracyjne (tego typu drobne 

czynności, których można uniknąć przy pomocy partnera handlowego, mogą  

zabierać nawet 30 proc. czasu pracy handlowca).

3. Dosyłanie aktualnych dokumentów finansowych, co przyspieszy procedurę zwięk-

szenia limitu kupieckiego w razie nagłej potrzeby.

4. Informowanie handlowców o przewidywanych problemach z terminową płatno- 

ścią (przeterminowania powodują późniejsze problemy z podniesieniem limitu  

kredytowego).

5. Zrozumienie, że nie zawsze da się zrobić wycenę od ręki, zwłaszcza gdy zamówie-

nie dotyczy sprzętu dostępnego wyłącznie na zamówienie z zagranicy.

6. Samodzielne, bieżące rejestrowanie „tematów” u producentów, o ile to konieczne.

7. Uporządkowana komunikacja e-mailowa, w tym nierozbijanie tego samego wątku 

na kilka różnych e-maili, co utrudnia potem sprawdzanie historii korespondencji.



zresztą korzystania z portali producen-
tów do rejestracji projektów, co znowu 
zabiera kolejne 20–30 proc. dziennego 
czasu pracy, kiedy handlowiec musi to 
wykonywać za partnera. 

Ogólnie respondenci naszej ankiety 
apelują o szanowanie wspólnego cza-
su, a więc chociażby „niezasypywanie 
pytaniami czy prośbami, które nie mają 
szans na powodzenie i realizację. Szcze-
rość działa w dwie strony, lepiej udzie-
lić więcej informacji i wiedzieć, na czym 
się stoi, niż kręcić, lawirować, zatajać in-
formację i w rezultacie marnować czas. 
Często kontrahent traktuje handlow-
ca u dystrybucję jak wroga, kogoś, kogo 
można wycisnąć maksymalnie, a później 
nie utrzymywać kontaktu i nie przeka-
zywać informacji o danym projekcie”. 
Jak podkreślają pracownicy dystrybu-
torów, najgorsze są sytuacje, w których 
klient prosi w zagranicznej firmie o po-
kaźną wycenę sprzętu, który jest dostęp-
ny wyłącznie na zamówienie, i oczekuje 
odpowiedzi tego samego dnia bądź wy-
syła zapytanie w piątek pod koniec dnia, 
a w poniedziałek jeszcze przed rozpo-
częciem godzin pracy oczekuje konkret-
nej odpowiedzi. 

Handlowcy u dystrybutorów zapew-
niają przy tym, że im samym zależy 

na długofalowym podejściu do współ-
pracy. Cenią sobie partnerów o takim sa-
mym spojrzeniu na biznes i wypruwają 
sobie dla nich żyły. Inaczej jest w przy-
padku resellerów, którym „wpadł temat” 
i którzy oczekują poziomów rabatowych 
dostępnych przy stałej współpracy, a nie 
jednorazowej. Posłużmy się cytatem: 
„Obiecują gruszki na wierzbie, a po za-
kończeniu danej sprzedaży chęć dalszej 
współpracy wygasa”. 

I  wreszcie należy zwrócić uwagę 
na  sprawy kultury osobistej. Trudno 
w  to uwierzyć, ale zdarzają się sytu-
acje, w których handlowcy są traktowa-
ni w sposób niedopuszczalny w żadnym  
cywilizowanym społeczeństwie. Jak 
pisze jeden z  naszych respondentów: 
„Wystarczyłoby, aby docenili pracę  
handlowca, bo  nierzadko dla jednego 
klienta robimy po kilkadziesiąt wycen 
w miesiącu, a  tylko z ułamka coś wy-
chodzi. Zdarza się, że na koniec dużego 
projektu, który kosztował mnóstwo cza-
su, partner kupuje gdzie indziej, bo jest 
parę  złotych taniej. Raz usłyszałem  
od klienta, że moim zasr… obowiązkiem 
jest dobierać rozwiązanie, a  on może 
sobie kupić, gdzie chce. W takich sytu-
acjach człowiek czuje się jak narzędzie 
do wycen”… 

„Zrozumcie nas”, czyli wybrane wyzwania 
i problemy handlowców u dystrybutorów…

…bogate portfolio obsługiwanych producentów, z których każdy ma swoje procedury, 

promocje, programy partnerskie, ceny i rozwiązania technologiczne, 

…duża liczba przypisanych partnerów handlowych, nierzadko kilkuset, co w niektórych 

okresach roku oznacza obsługę nawet kilku tysięcy zapytań/zamówień tygodniowo,

…mnogość procedur wewnętrznych (dystrybutor) i zewnętrznych (producent), co  

zajmuje czas i energię, niezbędne do skutecznej obsługi partnerów handlowych,

…zależność od jakości pracy (w tym szybkości reakcji i rzetelności) producenta,  

product managera, działu presales, finansowego i logistyki,

…brak swobody decyzyjnej odnośnie do cen, warunków współpracy z partnerem  

handlowym, doboru rozwiązań,

…brak jednolitej polityki sprzedaży ze strony producentów w kanale retailowym oraz 

dystrybutorów. W rezultacie handlowcy są zmuszani przez partnerów handlowych 

do ciągłego obniżania cen do poziomu tych w internecie (coraz częściej także  

produktów biznesowych), co zaburza prawidłowe funkcjonowanie całego kanału 

sprzedaży IT,

…zbyt mała liczba dobrych, praktycznych szkoleń sprzedażowych (niezbędny rozwój 

w kwestii prospectingu) na szybko zmieniającym się rynku IT (jak rozwijać i obsługi-

wać nowe modele biznesowe).

PRENUMERATA 
BEZPŁATNEGO MAGAZYNU

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

CRN.pl     

.
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Z BRANŻY IT 

NAJLEPIEJ POINFORMOWANE
PISMO W BRANŻY IT!



CRN nr 9/201930

Wystarczy  
więcej empatii

CRN Przez pięć lat pracował Pan 
u dystrybutora, a przez kolejnych 12 
dla integratorów. Jakie są główne wy-
zwania w  przypadku handlowców 
u dystrybutorów? 
PIOTR SYNOWSKI Głównym wyzwaniem 
dla handlowca jest czas. Brak czasu to 
nieprzeczytane e-maile, nieodebrane 
połączenia przychodzące i niepołączo-
ne zamówienia klientów. W dobie pisa-
nia e-maili na każdy temat przebicie się 
przez gąszcz korespondencji, aby do-
trzeć do sedna sprawy – przykładowo: 
„Proszę połączyć zamówienie X z zamó-
wieniem Y, zmienić ceny i wysłać na ad-
res klienta końcowego tak, żeby nie dostał 
faktury VAT” – jest jedną z bolączek han-
dlowców w dystrybucji.

Do tego dochodzi dbałość o realizację 
wysyłek… 
…co nie jest łatwe, jeśli partnerzy nie 
regulują zobowiązań na czas i  trzeba 
każdorazowo prosić o zgodę dział finan-
sów… po uprzednim uproszeniu partne-
ra o przesłanie potwierdzenia przelewu 
i wysłuchaniu przez telefon, że naszym 
obowiązkiem jest załatwianie takich kwe-
stii – przecież oni zawsze płacą. Dodat-
kowej pracy dokładają ubezpieczyciele, 
którzy notorycznie obniżają wysokość 
kredytów, a tym samym zdolność kredy-
tową partnerów. Pamiętam czas w czwar-
tym kwartale, kiedy klienci B2G i  B2B 
budzili się i realizowali budżety, żeby dział 
finansowy nie przyciął ich o 20–30 proc. 
w kolejnym roku obrotowym. Te trzy mie-

siące w dystrybucji dla handlowca to kil-
kaset zamówień zwolnionych w  ciągu 
dnia. Był taki grudzień, w którym miałem 
750 aktywnych klientów i chociaż nie każ-
dy kupował na co dzień, to pewnego dnia 
wpadło do zwolnienia około 2,5 tys. zamó-
wień. Przy czym w większości z nich mu-
siałem zrealizować wszystkie czynności, 
o których była mowa powyżej. 

Podsumowując, największym wyzwa-
niem jest… 
…czas i nieco za mało empatii ze strony 
klientów. 

W takim razie czy i jak resellerzy po-
winni współpracować z  dystrybu-
torem, żeby ułatwić handlowcowi 
obsługę partnerów?
Na początek powinniśmy popatrzeć 
na handlowców jak na ludzi, którzy na-
prawdę czasem nie mają chwili, żeby 
wyjść na obiad czy napić się kawy. Nie 
zgodzę się z tym, że handlowiec w dys-
trybucji nie robi swojej roboty. W więk-
szości przypadków to ludzie pracujący 
za niskie wynagrodzenie osłodzone nie-
wielką prowizją, która jest wynikową 
wygórowanych oczekiwań dotyczących 
realizacji planów sprzedażowych nie za-
wsze idących w parze z obecną sytuacją 

na polskim rynku. Atmosfera ciągłego ści-
gania ciężko osiągalnego celu powoduje, 
że handlowiec zaczyna po pewnym cza-
sie ograniczać swoją wydajność. Robi tak, 
żeby w kolejnym kwartale nie otrzymać 
jeszcze bardziej kosmicznie wysokiego 
planu. Często, żeby było mu łatwiej wy-
pracować przyszłe cele, przenosi po pro-
stu niektóre realizacje na następny okres 
obliczeniowy. To taki świetnie wyuczony 
system obronny, a w dzisiejszych czasach 
wręcz metoda na przetrwanie. 

A wracając do pytania: jakieś rady czy 
prośby do resellerów? 
Zachęcam, aby przeanalizowali swój dzień 
pracy – liczbę e-maili, spotkań, ofert, za-
pytań, wszystkiego tego, co po drugiej 
stronie handlowiec u  dystrybutora ma 
każdego dnia 10 razy więcej. Partner han-
dlowy może pomóc swojemu opiekunowi 
w dystrybucji, zmniejszając liczbę e-maili 
i wykonując telefony w najważniejszych 
sprawach lub zostawiając wiadomość 
na komunikatorze. Niestety, czasami pra-
cownik dystrybutora jest traktowany jak 
maszyna do realizacji potrzeb resellera. 
Jednakże kiedy maszyna ulega chwilowe-
mu przestojowi, pojawiają się frustracja, 
irytacja i inne emocje, a w konsekwencji 
konflikt. Czy taka sytuacja komukolwiek 
pomaga? Tak – obu stronom w rozwoju 
choroby wieńcowej. Obrazując to w pro-
sty sposób, można powiedzieć, że gdy koń 
nie współpracuje z woźnicą, to węgla nie 
będzie i będzie zimno. Taka specyficzna 
sytuacja lose-lose, w której dystrybutor 

„Nie zgodzę się z tym, że handlowiec w dystrybucji nie robi swojej roboty. 
W większości przypadków to ludzie pracujący za niskie wynagrodzenie osłodzone 

niewielką prowizją, która jest wynikową wygórowanych oczekiwań dotyczących 
realizacji planów sprzedażowych nie zawsze idących w parze z obecną sytuacją 

na polskim rynku” – mówi PIOTR SYNOWSKI, BUSINESS FACILITATOR W QPITO. 

Pewnego dnia miałem  
do zwolnienia ponad  
2,5 tys. zamówień…
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wstrzymuje działanie, a partner nie dostar-
cza sprzętu. Efektem jest podobna sytuacja 
jak z brakiem węgla – zima, chłód i zgrzy-
tanie zębów, w tym wypadku zgrzytanie 
ze złości zębów klienta końcowego. 

Ostatecznie zawsze reseller może  
zmienić dystrybutora, a handlowiec  
u dystrybutora również może zrezy-
gnować z prowadzenia spraw dla da-
nego partnera. 
Tylko po co komplikować sobie życie? I to 
dotyczy obu stron. Przecież problem nie 
pojawia się jednostronnie – zawsze akcja 
budzi reakcję. Po konflikcie strony zwykle 
szybko zapominają o sprawie i wszystko 
wraca do „normy”. Odpowiedź jest zatem 
prosta: współpracujmy, tolerujmy się i sza-
nujmy, a przede wszystkim rozmawiajmy 
ze zrozumieniem. Ktoś powie, że to zbyt 

proste. Zgodzę się, że pod presją zadań, 
czasu, wyzwań, zagrożeń i czarnych wizji 
obie strony, zamiast współpracować jak 
koń i woźnica, przypominają częściej ma-
riaż kota z psem… Nie musi tak być.

A jakie błędy w firmie dystrybutora 
popełniają zarządy, jeśli chodzi o pra-
cę działu handlowego?
Obawiam się, że zarządy naciskane przez 
właścicieli traktują dział handlowy jak 
tryb w maszynce do robienia obrotu i to 
odhumanizowanie nie dotyczy tylko naj-
niższego szczebla działów sprzedaży. Li-
derzy średniego szczebla siedzą w tym 
samym garnku z gorącą wodą co ich han-
dlowcy, a zarząd zgodnie z oczekiwania-
mi właścicieli reguluje jedynie ogień pod 
tym kociołkiem. Jednakże menedżerowie 
średniego szczebla realizują jeszcze jedno 

kluczowe zadanie. Przypada im zaszczyt 
prowadzenia misji wysokiego ryzyka przy 
szybkiej analizie wielu zmiennych. Może 
to nie wieża kierująca ruchem lotniczym, 
ale bardzo podobna ekwilibrystyka pro-
wadzona z działem finansów w obszarze 
zwolnienia towaru do wysyłki lub nego-
cjacje z magazynem dotyczące wysyłki 
dzisiaj i tylko dzisiaj i wiele innych, jedno-
czesnych spraw. Słowem, istne pole mino-
we. Także tu sprawdza się powiedzenie, 
że saper myli się tylko raz.

Business is business. Nie tylko w dys-
trybucji. 
Owszem, resellerzy w swojej działalności 
również mają podobne problemy i trudne 
relacje, ale z klientami końcowymi, którzy 
oczekują sprzętu „tu i teraz” i nie intere-
suje ich otoczenie biznesowe. Mamy za-
tem z jednej strony postawę: „A teraz to nie 
wiem, co pan, panie dostawco, zrobi, ale 
sprzęt muszę mieć teraz. Niech pan mo-
że sam popłynie łódeczką do Chin i na ju-
tro zrealizuje dostawę do mojej firmy”. 
Z drugiej strony mamy widmo zerwania 
kontraktu lub kar umownych. W takich 
momentach reseller chwyta się przysło-
wiowej brzytwy i dzwoni do swojego opie-
kuna u dystrybutora – tego gościa, który 
potrafi robić rzeczy niemożliwe w 24 go-
dziny, a cuda realizuje w trzy dni… 

I chciałby, żeby zostało to docenione, 
a zwykle nie jest? 
Dość często, skupiając się na zysku, resel-
ler nie widzi, jak bardzo ta dystrybucyjna 
„aparatura” mu pomaga. Dlatego jako były 
handlowiec i były prezes firmy resellerskiej 
będę bronił ludzi z działów handlowych 
dystrybucji. To dzięki takim ludziom po-
wstał biznes partnerski. Przypomina to 
związek – albo mamy synergię, współpra-
cę i zrozumienie, albo… bierzmy rozwód. 
Pamiętajmy jednak, że po okresie fascy-
nacji nowym partnerem, w tym przypad-
ku dystrybucyjnym, powrócić może szare 
życie z tymi samymi problemami. Czasami 
problemy są nawet większe, a nowy partner 
może nie być tak operatywny jak poprzed-
ni, więc może przed szybkim i brzydkim 
rozwodem warto poszukać rozwiązania 
w rozmowie.
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Damian Kwiek
szef informacji i komunikacji
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BAJKI ROBOTÓW

Kupić smartfon Huawei?
TAKIE PYTANIE SŁYSZĘ DOŚĆ CZĘSTO, CO OCZYWIŚCIE JEST REAKCJĄ 
NA ATAK WYPROWADZONY PRZEZ STANY ZJEDNOCZONE PRZECIWKO 
KONCERNOWI Z SHENZHEN. CO CIEKAWE, MAMY JUŻ DOKŁADNE DANE, 
KTÓRE MÓWIĄ, JAK KLIENCI SOBIE NA TO PYTANIE DOTYCHCZAS 
ODPOWIADAJĄ.

W ogólnoświatowym raporcie Gartnera za okres od kwietnia do czerwca dociskany 
przez Waszyngton azjatycki koncern nie tylko nie traci, ale zwiększa sprzedaż z 50 mln 
w drugim kwartale 2019 r. do 58 mln smartfonów. Tymczasem nad Wisłą, według danych 
IDC, udział Huawei w rynku spadł z 32 do 24 proc. Przy czym Gartner opiera się na real-
nej sprzedaży, a IDC na dostawach do sklepów. Tak czy inaczej wygląda na to, że w skali 
globalnej koncern Rena Zhengfei dość udanie zadbał o dobre wrażenie i zdaje się mówić: 
sankcje USA nam nie zaszkodziły, a nawet poprawiliśmy wyniki. Tymczasem trzeba pod-
kreślić, że ośmiomilionowy wzrost został wypracowany na rodzimym, chińskim rynku. 
Wycinkowym tłem dla danych światowych są procenty z Polski. U nas Huawei traci jed-
nak wyraźnie – osiem punktów to bardzo dużo.

W badaniach Gartnera i IDC widać też inne ciekawe zmiany. Na politycznych bojach 
chińskiej firmy z administracją prezydenta Donalda Trumpa zyskuje i bez tego przodu-
jący Samsung – na świecie jeden punkt procentowy, w Polsce siedem. Apple zaś global-
nie lekko traci, ale u nas minimalnie zyskuje. Z kolei sprzedaż Xiaomi, która w ostatnich 
latach gigantycznie rosła, w drugim kwartale br. na świecie zatrzymała się (z mocnymi 
9 proc. udziałów rynkowych i czwartą pozycją), ale w Polsce notuje pięciopunktowy pro-
gres – z prawie 7 do blisko 12 proc. Dodajmy jeszcze, że tuż za plecami Xiaomi jest Oppo, 
a gdyby zsumować globalną sprzedaż tych marek, to otrzymamy liczbę telefonów więk-
szą nawet niż w przypadku Huawei (61 mln sztuk). 

No to kupować czy…? Gdybym umiał odpowiedzieć prosto „tak” lub „nie”, nie potrzebo-
wałbym wcześniej tych kilku akapitów z uzupełniającymi informacjami. Zwykłych użyt-
kowników mniej zajmuje aspekt ewentualnej szpiegowskiej działalności, która mogłaby 
być prowadzona za pomocą telefonów z Shenzhen. Obawa dotyczy funkcjonalności na wy-
padek faktycznej blokady usług Google’a. Huawei z pewnością wolałby móc współpraco-
wać z firmą z Mountain View, bo to przepustka do zachodniego rynku zdominowanego 
przez Androida. Ale też od dawna przygotowywał plan B, którego rozwojowym urzeczy-
wistnieniem jest pokazany Harmony OS. Chiński gigant zwyczajnie nie mógł sobie po-
zwolić na całkowite uzależnienie swojego biznesu od współpracy z jednym partnerem. 
Zakładam, że smartfony Huawei pozostaną nieźle funkcjonujące z Androidem i bez niego. 
Na marginesie, proszę pomyśleć, kto używałby systemu Google’a i jaki byłby to fragment 
rynku, gdyby OS wypadł z chińskich telefonów (i jakie miałoby to konsekwencje dla inte-
resów spółki Larry’ego Page’a i Sergeya Brina).

Heavy userów, tzw. świadomych użytkowników i klientów korporacyjnych oraz in-
stytucjonalnych, interesuje natomiast wątek bezpieczeństwa. I tu rzecz jest prosta 
i skomplikowana równocześnie. Prosta, bo cybersecurity to nie tylko urządzenie i na-
kładka systemowa, lecz także suma wielu czynników. Producent nie ma żadnego wpły-
wu na sposób używania smartfona, instalowane dodatkowe oprogramowanie i procedury 
administracyjne. Nie zapominajmy też, że telefonem steruje nadal amerykański Android. 
Komplikację stanowi fakt, że Huawei, Xiaomi i Oppo oczywiście pochodzą z kraju o ustro-
ju totalitarnym. I rzecz jasna działanie firm musi być tam podporządkowane państwu. 
Tylko że to nie jest żadna nowa ani odkrywcza wiedza. A wiemy doskonale, że służby 
specjalne wielu krajów, z zachodnimi włącznie, starają się korzystać z potencjału wywia-
dowczego nowoczesnych, osobistych urządzeń. I również w tym wątku przychylałbym 
się do zdania, że większe znaczenie ma sposób używania smartfona (i sieci w ogóle) niż 
to, czy dajemy pracownikowi do ręki huawei, czy samsunga.
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Trellis: monitorowanie i kontrola 
infrastruktury IT
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Z jednej strony presja na obniżenie kosztów 
– zarówno inwestycyjnych, jak i operacyj-
nych – a z drugiej strony konieczność zaspo-
kajania stale rosnącego zapotrzebowania 
na zasoby IT zmuszają właścicieli i operato-
rów data center do sięgania po zaawansowa-
ne usługi oraz narzędzia do precyzyjnego mo-
nitorowania i kontrolowania niemal każdego 
elementu w ich środowiskach. Począwszy 
od efektywności energetycznej i niezawod-
ności zasilania po pojemność systemów IT 
oraz wykorzystanie przestrzeni w obiekcie. 
Takie możliwości oferuje platforma DCIM 
(Data Center Infrastructure Management), 
która pomaga w rozwiązaniu najbardziej 
istotnych problemów dotyczących zarządza-
nia centrum danych.

Dzięki bieżącej kontroli można w pełni po-
znać swój stan posiadania – oprogramowa-
nie tworzy dokładny model centrum i szybko 
lokalizuje krytyczne urządzenia. Platforma 
ułatwia też zarządzanie pojemnością data 
center – identyfi kuje obszary, w których 
zasoby są nie w pełni wykorzystywane, blo-
kowane czy marnowane. Umożliwia nadzór 
nad zmianami – dokumentując najlepsze 
praktyki, śledząc procesy i zapewniając ich 
spójność. Rozwiązanie DCIM mierzy wy-
dajność infrastruktury, konfrontując wyniki 
z założonymi wskaźnikami, takimi jak SLA 
czy KPI, i zapisując pomiary w ujęciu histo-
rycznym. Daje personelowi technicznemu 
wgląd w działanie systemów i monitoruje 
błędy. W wyposażonym w DCIM centrum 

danych łatwiejsze staje się planowanie zmian 
we wszystkich projektach oraz podejmowa-
nie niezbędnych działań i natychmiastowe 
weryfi kowanie ich efektów. 

Każde ulepszenie wprowadzone dzięki 
oprogramowaniu do zarządzania infrastruk-
turą może mieć bezpośrednie przełożenie 
na ograniczenie kosztów centrum danych. 
Przykładowo kontrolowane podniesienie 
temperatury obniży opłaty za energię, odkry-
cie marnowanych zasobów zwiększy zwrot 
z inwestycji, a zmniejszenie liczby fałszy-
wych alarmów przyczyni się do optymaliza-
cji kosztów operacyjnych.

Jeśli cele biznesowe mają być osiągnięte, 
każde centrum danych, niezależnie od skali 
działania, powinno zapewnić sobie pełną 
„widoczność”, kontrolę i możliwości plano-
wania, jakie daje rozwiązanie DCIM. Takie 
jak platforma Trellis, która jest potężnym 
narzędziem do optymalizacji infrastruktury 
w czasie rzeczywistym. Modułowy i ada-
ptacyjny charakter oprogramowania fi rmy 
Vertiv przekłada się na jego wszechstron-
ność – platformę bardzo szybko można 
dostosować do zmieniających się potrzeb. 
Trellis zapewnia wgląd w infrastrukturę 
krytyczną w całym przedsiębiorstwie i opty-
malizuje jej wydajność, wspierając ewolucję 
centrum danych w kierunku automatyzacji 
i zarządzania defi niowanego programowo.

Oprogramowanie Trellis jest dostępne 
w kilku wersjach. Przy wykorzystaniu bez-
płatnej aplikacji Trellis Power Insight można 

kontrolować stan zainstalowanych u klienta 
UPS-ów i PDU z dowolnego miejsca, bez ko-
nieczności uzyskiwania dostępu do każdego 
osobno za pomocą wbudowanych w te urzą-
dzenia interfejsów. Z kolei licencjonowana 
na podstawie liczby monitorowanych urzą-
dzeń aplikacja Trellis Critical Insight kontro-
luje całą infrastrukturę w centrum danych. 
Oprogramowanie Trellis Enterprise nato-
miast, licencjonowane na podstawie licz-
by szaf rackowych, oprócz monitorowania 
i kontrolowania urządzeń zapewnia inwen-
taryzację całego sprzętu w data center, a tak-
że jego wizualizację (również w widoku 3D).
Wszystkie wymienione systemy są wyko-
rzystywane w laboratorium infrastruktury 
krytycznej stworzonym przez fi rmy Vertiv 
i Atman na terenie warszawskiego kampu-
su data center Atmana. Testowanie różnych 
scenariuszy działania infrastruktury IT, 
odbywające się w laboratorium, ma pomóc 
klientom m.in. w znalezieniu optymalnych 
kosztowo rozwiązań w dobie zmian na ryn-
ku energii elektrycznej. 

IT Solutions Sales Manager 
Eastern Europe
Krzysztof.Krawczyk@Vertiv.com
+48 500 105 463

AB, Alstor 
SDS, Roseville Investments, Veracomp
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Centra danych są zbyt skomplikowane, by zarządzać nimi na wyczucie. 
Zwłaszcza że najważniejsze jest unikanie przestojów i ograniczanie kosztów, 

a tempo wprowadzanych zmian jest dużo szybsze niż kiedyś. Dlatego coraz częściej 
wdraża się w nich zaawansowane platformy do zarządzania infrastrukturą data center.

TOMASZ JANOŚ
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Oprogramowanie  
do monitorowania infrastruktury 

IT w centrum danych

Postęp technologiczny sprawia, 
że administratorzy potrzebują na-
rzędzi do zarządzania, które są tak 

samo nowoczesne jak sprzęt i aplikacje 
działające w ich centrach danych. A tra-
dycyjne podejście do administrowania ni-
mi  nie nadąża za dynamicznymi zmianami 
w środowisku IT, które jest zorientowane 
na wirtualizację i chmurę. Dlatego narzę-
dzia nowej generacji zapewniają zarzą-

dzanie w czasie rzeczywistym, bazujące 
na informacjach uzyskiwanych z monito-
rowanej infrastruktury.

Oczywiście podstawowe zadanie infra-
struktury wspomagającej centrum danych  
polega na zapewnieniu serwerom, pamięci 
masowej i sprzętowi sieciowemu nieprze-
rwanego zasilania, chłodzenia, połączeń 
sieciowych i przestrzeni przy zachowaniu 
odpowiedniego poziomu nadmiarowo-

ści. Osiągnięcie celu nie jest łatwe z uwagi 
na to, że sprzęt IT i jego obciążenia pod-
legają częstym modyfikacjom zarówno 
w czasie, jak i miejscu. Z tego względu 
optymalne dopasowanie zasobów obiektu, 
jakim jest serwerownia, do zmieniających 
się potrzeb IT wymaga systemu do zarzą-
dzania infrastrukturą.

Konieczność wsparcia przez tego typu 
oprogramowanie do zarządzania wynika 
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do wyeliminowania przestojów, operacyj-
ne zarządzanie placówką nie może polegać 
na obserwacjach i odczytach administra-
torów jako podstawowym podejściu do 
zarządzania operacyjnego. Nawet w przy-
padku mniejszych serwerowni nie do zaak-
ceptowania są: niespójność, niedokładność 
i ograniczone perspektywy cechujące ad-
ministrowanie bazujące głównie na dzia-
łaniach pracowników. 

Jest jeszcze dodatkowy powód ograni-
czania roli człowieka w centrum danych 
– większa część całkowitego kosztu posia-
dania (TCO) to OPEX, a nie CAPEX. Tym 
samym to w obszarze operacji, a nie inwe-
stycji można uzyskać więcej oszczędno-
ści. Jeśli dodać do tego obecne trudności 
ze znalezieniem specjalistów, trudno się 
dziwić, że magicznym słowem w nowo-
czesnym centrum danych staje się „auto-
matyzacja”. To ona zapewnia ograniczenie 
kosztów przy jednoczesnym eliminowaniu 
ludzkich błędów. Potrafią ją wykorzystać 
dostawcy chmury publicznej i operatorzy 
hiperskalowalnej infrastruktury, ale muszą 
się tego nauczyć także właściciele nawet 
niewielkich serwerowni i centrów danych. 
Użycie automatycznych narzędzi sprawia, 
że administrator wreszcie może zająć się 
działaniami kluczowymi dla strategii biz-
nesowej, nie marnując czasu na drobne, ale 
czasochłonne i powtarzalne czynności.

Trend zmierzający do ograniczania 
kosztów przy jednoczesnym maksyma-
lizowaniu efektów pracy administrato-
rów zarówno w samym centrum danych, 
jak i poza nim ma swoje odzwierciedlenie 
w centralizacji zarządzania i ułatwionym 
zdalnym dostępie do infrastruktury. Per-
sonel techniczny wyposażony w narzędzia 
administracyjne typu „out of  band” (wyko-
rzystującego przeznaczone do zarządza-
nia porty w urządzeniach) zyskuje dostęp 
i kontrolę nad infrastrukturą lokalną, a tak-
że możliwość zdalnego administrowania 
rozproszonymi geograficznie zasobami.

Zaawansowane platformy do zarzą-
dzania infrastrukturą centrum danych 
pomagają administratorom w  ciągłej 
optymalizacji zasilania placówki, radze-
niu sobie z ograniczeniami dotyczącymi 
chłodzenia i  przestrzeni, ułatwiają re-
dukowanie kosztów operacyjnych czy 
też zwiększanie wykorzystania zasobów. 
Chociaż głównymi odbiorcami tego typu 

narzędzi są duże przedsiębiorstwa, do-
stawcy usług zarządzanych i operatorzy 
centrów danych świadczący usługi kolo-
kacji, to również mniejsze firmy mogą sko-
rzystać na wdrożeniu wybranych funkcji 
takich platform. Ponieważ koszt oprogra-
mowania do zarządzania stanowi tylko 
niewielki procent całkowitego kosztu po-
siadania centrum danych, każdy podmiot, 
który dysponuje obiektem nawet średniej 
wielkości, powinien rozważyć inwestycję 
w tego rodzaju narzędzia.

z faktu, że złożoność infrastruktury cen-
trów danych okazuje się znacznie większa 
niż obiektów innego rodzaju, a tempo za-
chodzących tam zmian – znacznie szybsze. 
W połączeniu z krótkimi cyklami odświeża-
nia systemów IT duże wyzwanie w zarzą-
dzaniu stanowi to, że coraz częściej jest ono 
definiowane programowo (obsługa wirtual-
nych serwerów, wirtualnych pamięci ma-
sowych i sieci). Zarządzania nie ułatwiają 
uwarunkowania zewnętrzne – regulacje 
prawne szczegółowo określają procesy oraz 
procedury, które powinny być odpowiednio 
udokumentowane i skrupulatnie monitoro-
wane, zaś audyty weryfikują to.

Kolejne sprawa to wydatki na energię, 
które stanowią największą część kosz-
tów użytkowania centrum danych. W do-
datku cena prądu nie maleje, lecz rośnie. 
Wobec tego, aby osiągnąć efektywność 
energetyczną, w  data center dąży się 
do zmniejszenia bezpiecznych margine-
sów pojemności i nadmiarowości. W takim 
środowisku, w którym nie ma wyraźnych 
„zapasów bezpieczeństwa” i dużego po-
ziomu redundancji, system zarządzania in-
frastrukturą może zapobiegać przestojom, 
zwiększać jej odporność i reaktywność, 
zmniejszyć koszty operacyjne i dawać so-
lidne podstawy do planowania pojemności 
centrum danych.

Michael Dell powiedział kiedyś, że „jeśli 
nie możemy czegoś zmierzyć, nie jesteśmy 
w stanie tym zarządzać”. W tym kontekście 
szczególnie ważne staje się monitorowa-
nie wydajności, ponieważ wskaźniki wy-
dajnościowe są podstawą oceny działania 
systemów. Wyzwanie związane z monito-
rowaniem centrum danych polega na tym, 
że istnieje bardzo wiele współzależnych 
komponentów, które można śledzić. Nie 
zawsze wiadomo, w jaki sposób poszcze-
gólne komponenty na siebie wpływają oraz 
jakie parametry są kluczowe dla działania 
centrum danych.

JAK WYELIMINOWAĆ LUDZKI 
BŁĄD?
Mówi się, że w funkcjonowaniu systemów 
informatycznych to człowiek jest najsłab-
szym ogniwem. Uptime Institute ocenił 
nawet kiedyś, że 70 proc. awarii w cen-
trach danych można bezpośrednio powią-
zać z ludzkimi błędami. Jeśli więc dąży się 

Definicja Gartnera

Według specjalistów z Gartnera narzę-

dzia DCIM to systemy służące do moni-

torowania, pomiarów, zarządzania  

i/lub kontroli zasobów centrum danych 

oraz zużycia energii zarówno sprzętu 

związanego z IT (takiego jak serwe-

ry, pamięci masowe i przełączniki sie-

ciowe), jak i elementów infrastruktury 

fizycznej (takich jak jednostki dystry-

bucji zasilania – PDU i klimatyzacja pre-

cyzyjna). 

Są to specyficzne dla centrum danych 

(czyli stworzone do użytku w takich 

właśnie obiektach, a nie budynkach 

ogólnego przeznaczenia) narzędzia 

systemowego zarządzania, służące 

do optymalizacji zasilania, chłodze-

nia i przestrzeni fizycznej. Rozwiąza-

nia nie muszą bazować na czujnikach, 

ale muszą być zaprojektowane tak, aby 

uwzględniać monitorowanie w czasie 

rzeczywistym mocy oraz temperatu-

ry i warunków środowiskowych. Muszą 

także wspierać zarządzanie zasobami, 

które Gartner definiuje jako wykraczają-

ce poza typowe zarządzanie zasobami 

IT, bo obejmujące lokalizację i wzajem-

ne powiązania między zasobami.
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NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU 
CENTRUM DANYCH
Chyba najważniejszym zadaniem na-
rzędzi DCIM (Data Center Infrastruc-
ture Management) nowej generacji jest 
zapobieganie przestojom i  zapewnia-
nie bezawaryjności. Nie tylko monito-
rują funkcjonowanie centrum danych, 
lecz także identyfikują każdą sytuację, 
która wykracza poza przyjęte zakresy 
działania i może spowodować awarię. Dla- 
tego wciąż rośnie znaczenie proaktyw-
nego, a nawet predykcyjnego utrzyma-
nia infrastruktury. W  związku z  tym 
platformy do zarządzania w coraz więk-
szym stopniu będą wykorzystywać Inter-
net rzeczy, analitykę danych oraz chmurę 
obliczeniową. 

IoT może połączyć wszystkie urządze-
nia funkcjonujące w centrum danych, 
które mają wbudowaną inteligencję, 
czyli takie, które mogą się komunikować 
i być „rozumiane” przez oprogramowa-
nie. W rezultacie otrzyma się mnóstwo 
danych (Big Data), które stworzą szcze-
gółowy obraz infrastruktury fizycznej, 
zasilającej, chłodzącej i w każdy inny 
sposób wspierającej serwery, pamięci 
masowe oraz sieci obsługujące aplika-
cje udostępniane użytkownikom.

Aby tak się stało, dane mogą być prze-
słane do chmury obliczeniowej, w której 
zostaną poddane szczegółowej analizie. 
W rezultacie klienci uzyskają precyzyj-
ne informacje na temat swoich centrów 
danych: jak są wydajne, do ilu incyden-
tów dochodzi w określonym przedzia-
le czasu, jak stary jest ich sprzęt, czy 
niezbędna jest wymiana komponentów 
w urządzeniach połączonych w ramach 
IoT itp. 

Gdy integrator zechce oferować taki 
model zarządzania, będzie to wymagać 
jedynie wdrożenia bramy w centrum da-
nych, przez którą dane z infrastruktury 
fizycznej będą przesyłane zaszyfrowa-
nym połączeniem do chmury. Za pomocą 
aplikacji na urządzenia mobilne można 
mieć wgląd w infrastrukturę i odbierać 
alarmy. Tego rodzaju usługi, bazujące 
na chmurze, będą popularyzować trend 
polegający na przechodzeniu od manu-
alnego i lokalnego zarządzania centrum 
danych do zdalnego, opartego na danych 
i ostatecznie automatycznego.  

Co powinno zapewniać DCIM?
Producentów, którzy deklarują, 

że oferują rozwiązania DCIM,  

są dziesiątki, jeśli nie setki.  

Warto więc zastanowić się  

nad kluczowymi funkcjami, 

jakie ma zapewniać kom-

pleksowa platforma do monito-

rowania infrastruktury centrum 

danych i zarządzania nią. 

Konfiguracja zasobów i zarządzanie zmianami – monitorowanie dynamicznych zmian 

w centrum danych to nie lada wyzwanie. Jeśli serwer ulegnie awarii, trzeba szybko ustalić 

przyczynę – zlokalizować usterkę i uzyskać szczegółowe informacje o błędach w konfigu-

racji. Równie ważne okazuje się zarządzanie zmianami. W monitorowaniu systemów, któ-

re mogą mieć wpływ na wydajność, konieczne jest śledzenie wprowadzanych elementów 

do infrastruktury i modyfikacji w konfiguracjach. 

Monitorowanie w czasie rzeczywistym – przestoje w centrach danych dużo kosztują, więc 

kontrolowanie na bieżąco wydajności staje się nieodzowne. Platforma powinna stale moni-

torować infrastrukturę, dając pewność, że krytyczne serwery i systemy pozostają w trybie 

online. Musi także monitorować poprawność pracy urządzeń sieciowych. Istotne jest rów-

nież zarządzanie infrastrukturą budynkową, monitorowanie systemów zasilania i chłodze-

nia, podtrzymujących działanie centrum danych.

Workflow – za każdym razem, gdy w centrum danych jest dodawany nowy serwer lub inne-

go typu sprzęt oraz oprogramowanie, wymaga to podjęcia wielu działań, które mają wpływ 

na funkcjonowanie całości. Rozwiązanie DCIM powinno ułatwiać koordynację następujących 

po sobie czynności w procesie instalowania elementu, sprawdzając, czy wszystkie niezbęd-

ne kroki zostały wykonane, zanim nowe rozwiązania przejdzie w tryb online. 

Analityka i raportowanie – przez sieć przepływa tak wiele danych, że niemożliwe jest  

śledzenie ich wszystkich. Platforma DCIM powinna umieć szybko je sortować, wszczynać 

alarmy i wyświetlać informacje dotyczące wydajności, aby rozwiązywać problemy w data 

center.

Wizualizacja – oprócz analityki narzędzia DCIM powinny zapewniać wizualizację działania 

centrum danych aż do poziomu pojedynczej szafy, wraz z warstwami prezentującymi para-

metry operacyjne, zakres wypełnienia szafy, dostarczaną moc itp. W przypadku tej funkcji 

między dostawcami można dostrzec spore różnice. Większość platform zapewnia widoki 

z góry na dół, ale niektóre także przekrojowe i trójwymiarowe.

Planowanie pojemności – wykorzystanie rozwiązania DCIM do gromadzenia informacji do-

tyczących wydajności systemów ułatwia planowanie pojemności centrum danych. Dostęp 

do informacji historycznych a także analiza schematów wykorzystania zasobów ułatwiają 

osiąganie maksymalnych korzyści z użycia takich komponentów jak zasilanie i chłodzenie 

oraz dokładne planowanie rozbudowy centrum danych.

Kompatybilność i integracja – żadna platforma DCIM nie rozwiąże wszystkich problemów 

dotyczących zarządzania systemami. Dlatego istotna jest otwartość rozwiązania i jego 

zdolność do integrowania z innymi, niezależnymi narzędziami do monitorowania zmian, 

modelowania, administrowania zasobami itp.
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Administrator centrum danych od-
powiada dziś za działanie bardzo 
wielu różnych urządzeń. Z pozio-

mu KVM, czyli fizycznego dostępu do ma-
szyny, jest w stanie zarządzać tylko pewną 
częścią infrastruktury. Jeśli chce mieć pod 
kontrolą wszystko, potrzebuje oprogramo-
wania, które umożliwi zarządzanie dowol-
nymi urządzeniami, nie tylko producenta 
danej platformy, ale także firm trzecich. 

Systemy IT stają się dziś także coraz 
bardziej rozproszone. Jeśli centrala 
przedsiębiorstwa połączona jest z siecią 
oddziałów, ekonomicznym rozwiązaniem 
staje się działanie jednego centrum zarzą-
dzania, z którego można kontrolować całą 
infrastrukturę na odległość. Przykładem 
są sieci sklepów detalicznych, stacji ben-
zynowych, dystrybucja energii z wielo-
ma wyposażonymi w serwery obiektami 
–  w  takich środowiskach oprogramo-
wanie do zdalnego zarządzania będzie 
znacznie ułatwiać zdalną pracę admini-
stratorom. Dzięki niemu mogą za pomo-
cą kilku kliknięć dokonywać aktualizacji 
i modyfikacji infrastruktury w wielu od-
dalonych od siebie miejscach.

Właśnie takie możliwości daje opro-
gramowanie CC2000 firmy ATEN, które 
zapewnia kontrolę nie tylko nad infra-
strukturą serwerową, ale również nad 
routerami, przełącznikami sieciowymi, 
listwami PDU itp.

Jako bezpieczne i scentralizowane rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą, 
oprogramowanie CC2000 zapewnia administratorom pełną kontrolę z dowolnego 

miejsca nad ich centrami danych, serwerowniami i firmowymi oddziałami.

NIE TYLKO DOSTĘP  
DO INFRASTRUKTURY
Co ważne, CC2000 można podłączyć 
do procesorów serwisowych w serwe-
rach popularnych marek i  zarządzać 
fizycznymi oraz wirtualnymi maszyna-
mi. CC2000 nie tylko umożliwia zdal-
ny dostęp, ale także zbiera informacje 
z różnych systemów, ostrzegając admi-
nistratorów w sytuacjach alarmowych. 
Ułatwiając pracę osób administrujących 
dużymi serwerowniami i rozproszonymi 
środowiskami, znacznie ogranicza kosz-
ty operacyjne. 

W połączeniu z dowolnymi przełącz-
nikami KVM over IP, urządzeniami Se-
rial Console Server i Power Delivery Unit 
platforma CC2000 zapewnia administra-
torowi zdalne monitorowanie wszystkich 
zainstalowanych urządzeń, w tym serwe-
rów typu blade i maszyn wirtualnych. 

Ponieważ w zarządzaniu kluczowe jest 
zachowanie ciągłości dostępu do infra-
struktury, w  oprogramowaniu CC2000 
zastosowano architekturę serwera głów-
nego i zapasowego (primary-secondary). 

Wbudowana nadmiarowość zabezpiecza 
transmisję informacji i zapewnia uaktual-
nianie baz danych w czasie rzeczywistym 
oraz automatyczne tworzenie kopii zapa-
sowych serwerów zarządzania i urządzeń. 

JEDEN PORTAL, JEDNO 
LOGOWANIE I JEDEN ADRES IP
Te trzy rzeczy gwarantują bezpieczny do-
stęp do wszystkich urządzeń w instalacji. 
Urządzenia są widoczne w ramach jedne-
go drzewa, co zapewnia scentralizowany 
dostęp i administrowanie siecią w dowol-
nym miejscu i czasie. 

Intuicyjny interfejs, oparty w najnow-
szym wydaniu CC2000 3.0 na HTML 5, 
dodatkowo zwiększa funkcjonalność 
platformy i łatwość jej obsługi. Za spra-
wą konsoli CC2000 i  opatentowanego 
trybu pracy Panel Array administrator zy-
skuje wgląd w sygnał wizyjny wszystkich 
wybranych urządzeń w osobnych pane-
lach na tym samym ekranie. Aby uzyskać 
dostęp do urządzenia i przejąć nad nim 
kontrolę, wystarczy skierować wskaź-
nik myszy na odpowiedni panel i kliknąć. 
Port KVM, port szeregowy oraz wyjście 
zasilania urządzenia IT można skojarzyć 
i wyświetlić w tym samym widoku, co da-
je administratorowi pełną kontrolę nad 
określonym elementem infrastruktury.

Wykorzystując skonsolidowane da-
ne, opartą na zadaniach nawigację oraz 
uproszczone menu, administratorzy mo-
gą łatwo uzyskiwać dostęp, konfigurować 
całą swoją infrastrukturę IT i zarządzać 
nią, szybko identyfikując problemy i sku-
tecznie je rozwiązując.

ATEN CC2000: 
infrastruktura pod kontrolą

Więcej informacji: TEL. 514 120 220,  

OFFICE@PL.ATEN.COM, WWW.ATENPOLAND.COM

Korzyści  
z wdrożenia CC2000
Solidne rozwiązanie do centralnego  

zarządzania infrastrukturą zapewnia: 

– szybkie i sprawne kontrolowanie insta 

    lacji za pośrednictwem jednego portalu  

    dostępnego z dowolnego miejsca, 

– szybsze reagowanie na sytuacje awaryj-

   ne w systemach o znaczeniu krytycznym,

– zniesienie ograniczeń odległości cechu- 

    jących tradycyjne rozwiązania do zarzą- 

   dzania serwerowniami.
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DELTA:  
centrum danych pod lupą

Szybko zmieniające się trendy tech-
nologiczne stawiają nowe wyma-
gania projektantom data center 

i osobom odpowiedzialnym za prawidło-
we funkcjonowanie tego typu obiektów. 
Jeszcze do niedawna moc nowo uru-
chamianych centrów danych nie prze-
kraczała 1  MW. Jednakże w  ostatnim 
czasie powstaje coraz więcej serwerow-
ni o dużo większej mocy. Popyt na ener-
gię elektryczną rośnie w szybkim tempie, 
podobnie jak cena megawatogodziny. 
Przedsiębiorstwa i instytucje przywią-
zują coraz większą wagę do optymal-
nego zużycia prądu, a centrum danych 
stanowi w  tym kontekście przypadek 
szczególny.

Najczęściej stosowanym wskaźnikiem 
służącym do pomiaru wydajności serwe-
rowni jest współczynnik PUE, będący 
ilorazem całej mocy prądu zasilającego 
obiekt i mocy elektrycznej zużywanej 
przez sprzęt IT. Obok zalet ten współ-
czynnik ma też kilka słabych punktów 
–  nie uwzględnia chociażby serwerów 
pozostających przez dłuższy czas w bez-
ruchu. Tymczasem w centrach danych, 
szczególnie tych cechujących się dużym 
zagęszczeniem sprzętu, nawet stosunko-
wo niewielkie zmiany, takie jak wzrost 
temperatury o 1°C, zwiększają ryzyko wy-
stąpienia awarii. 

Nie bez przyczyny zatem przedsię-
biorstwa wykazują zainteresowanie 
systemami zapewniającymi wnikliwe 
analizowanie pracy serwerowni. Wyjąt-
kowo duże możliwości w tym zakresie 
oferuje DCIM (Data Center Infrastruc-
ture Management). To oprogramowanie 
przeznaczone do zarządzania centrum 
danych pomagające reagować w  cza-
sie rzeczywistym na nieprawidłowości 
i  planować z  wyprzedzeniem rozwią-

Delta Electronics jest zazwyczaj kojarzona z zasilaczami UPS oraz rozwiązaniami  
z zakresu przetwarzania i dystrybucji energii. Niemniej oferta producenta zawiera także 
specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania centrów danych i zarządzania nimi.

zania, które umożliwiają redukowanie 
przestojów.

Niestety, tego typu produkty nie cie-
szą się w Polsce dużym popytem. Naj-
większą barierą hamującą ich sprzedaż 
są stosunkowo wysokie ceny. W tej sy-
tuacji przedsiębiorstwa próbują sięgać 
po alternatywne rozwiązania, co jednak 
nie jest najlepszym pomysłem. 

– Bez stosowania odpowiednich syste-
mów do monitoringu nie można efektywnie 
zarządzać centrum danych. Zauważamy, 
że wiele firm wykorzystuje od lat tymcza-
sowe rozwiązania bazujące na rejestrze 
prowadzonym w arkuszu Excela. Jeszcze 
inni używają BMS (Building Management 
System), a więc oprogramowania, które nie 
jest przystosowane do realizacji zaawan-
sowanych zadań związanych z  kontro-
lą pracy data center – podkreśla Michał 
Semeniuk, dyrektor sprzedaży w Delta 
Electronics.

Niemniej przedstawiciel tajwańskiego 
producenta z optymizmem patrzy na roz-
wój tego segmentu rynku w Polsce. W je-
go opinii wraz z upływem czasu rodzimi 
przedsiębiorcy zaczną coraz bardziej 
doceniać profesjonalne systemy, które 
umożliwiają ograniczenie zużycia ener-
gii, a także skutecznie zapobiegają awa-
riom czy przeciążeniom.

Delta Electronics oferuje dwa rodza-
je tego typu produktów: InfraSuite De- 
vice Master i InfraSuite Manager (DCIM). 
Pierwszy z wymienionych systemów jest 
przeznaczony do obiektów, które potrze-
bują bieżącej informacji na temat stanu 
infrastruktury, w tym także rozproszonej, 
oraz rejestru zdarzeń. Należy zaznaczyć, 
że monitorowanie do pięciu urządzeń jest 
darmowe. Zdecydowanie więcej funkcji 
zapewnia InfraSuite Manager – produkt 
przeznaczony do zaawansowanych zasto-
sowań. Rozwiązanie składa się z czterech 
modułów, które odpowiadają za zarządza-
nie zasilaniem, szafami i akcesoriami, śro-
dowiskiem oraz obiegiem informacji. 

– Inwestycja w DCIM opłaca się w przy-
padku średnich i dużych serwerowni. Za-
stosowanie systemu InfraSuite Manager 
umożliwia optymalizację wydajności ope-
racyjnej centrum danych przy zachowaniu 
niskich kosztów, a jednocześnie utrzyma-
niu wysokiego poziomu elastyczności i kon-
troli – mówi Michał Semeniuk. 

Analitycy uważają, że innowacje w świe-
cie nowych technologii, w tym najnowsze 
trendy, np. rozwój Internetu rzeczy i sztucz-
nej inteligencji, będą miały istotny wpływ 
na zmiany w architekturze centrów danych. 
Tym samym wzrośnie znaczenie narzędzi 
służących do kontrolowania ich pracy. We-
dług Transparency Market Research ry-
nek DCIM będzie rósł w latach 2018–2026 
w tempie 18,1 proc. rocznie, by na koniec 
2026 r. osiągnąć wartość 6,9 mld dol. 

Więcej informacji: DELTA ELECTRONICS (POLAND)  
UL. POLECZKI 23, 02-822 WARSZAWA

TEL. (22) 335 26 00, UPS.POLAND@DELTAWW.COM

WWW.DELTAPOWERSOLUTIONS.COM
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ADVERTORIAL

W lipcu br. na polski rynek trafiła nowa generacja macierzy klasy midrange. Tym 
samym rozwiązanie uznawane za jedno z najlepszych w swoim segmencie zostało 

jeszcze udoskonalone.

Pierwsza macierz Unity została 
uruchomiona trzy lata temu, a ty-
siące klientów skorzystało z tego 

rozwiązania ze względu na prostotę, wy-
dajność i  elastyczną możliwość imple-
mentacji, a  wszystko to w  przystępnej 
cenie. Specjaliści Della zadbali wówczas, 
aby firmowe dane użytkowników były 
konsolidowane między blokami, plikami 
i obciążeniami w pojedynczym systemie.

Dell Technologies Unity XT Series 
to następna generacja Unity. Zapewnia 
znaczną poprawę wydajności i daje do-
stęp do nowych usług zaprojektowanych 
z  myślą o  multicloudzie, co zapewnia 
bezproblemowe przenoszenie danych 
do chmury w ramach Dell EMC Cloud 
Tiering Appliance (CTA). Bezpłatny ser-
wis monitoringu w chmurze – CloudIQ 
–  umożliwia przy tym kompleksowe 
monitorowanie i analizę stanu systemu, 
wydajności i pojemności w czasie rzeczy-
wistym (patrz ramka obok).

ZOPTYMALIZOWANA POD KĄTEM 
WYDAJNOŚCI
W porównaniu z urządzeniami poprzed-
niej generacji macierz Dell Technologies 
Unity XT zapewnia do dwóch razy wyż-
szą wydajność z lepszym o 75 proc. cza-
sem reakcji i obsługuje do 52 proc. więcej 
wirtualnych desktopów bez żadnego nega-
tywnego wpływu na wydajność. Ponadto 

jest nawet do 67 proc. szybsza niż jej star-
szy odpowiednik. Unity XT umożliwia 
osiągnięcie stopnia redukcji danych nawet 
do 5:1. Mimo że tempo redukcji danych jest 
wyjątkowo duże, to ogólna wydajność sys-
temu jest nadal na wysokim poziomie.

Macierz Dell Technologies Unity XT  
jest gotowa do pracy z NVMe, co jeszcze 
bardziej przyspieszy działanie, a wszyst-
ko to dzięki kontrolerom dyskowym z naj-
nowszym procesorem Skylake działającym 
w nowym systemem operacyjnym Unity 
OS. Te ulepszenia wydajności oznaczają 
szybsze operacje, przez co można popra-
wić poziom usług świadczonych klientom, 
a tym samym spowodować przyśpieszenie 
transformacji ich infrastruktury IT.

Seria Unity XT jest dostępna w wersji 
all flash i hybrydowej, co daje wiele moż-

liwości konfiguracji. Tylko w dostarcza-
nej obudowie 2U można zamontować 
do  25  dysków. Możliwości rozbudo-
wy wersji all flash przewidują półki 2U 
do  25  dysków oraz 3U do 80 dysków. 
Wersję hybrydową można rozbudować 
o 15-dyskowe (3,5 calowe) półki 3U.

Za pośrednictwem Ingram Micro, au-
toryzowanego dystrybutora Dell Techno-
logies, można wypożyczyć wersję demo 
Unity XT 480, aby przeprowadzić testy 
w wybranym środowisku IT.

Analiza pamięci w czasie rzeczywistym
 

CloudIQ to bezpłatna, działająca w chmurze aplikacja do analizy oraz monitoringu pamięci ma-

sowych, sieci SAN oraz warstwy wirtualizacyjnej opartej o hypervisor vSphere w czasie rze-

czywistym. Jest dostępna do użytku ze wszystkimi macierzami z portfolio Dell EMC Unity XT. 

Zapewnia kompleksowe monitorowanie stanu systemu, wydajności, pojemności, konfiguracji i 

wskaźników ochrony w macierzy. Łączy te pomiary z algorytmami machine learning i predyk-

cyjnymi pomiarami analitycznymi, aby usprawnić planowanie wydajności i rozwiązać proble-

my przed zakłóceniem działania urządzenia. CloudIQ tworzy kompleksową i proaktywną ocenę 

kondycji dla każdej macierzy. W ten sposób każda macierz Dell EMC Unity XT jest optymalna 

do przechowywania danych i uruchamiania aplikacji biznesowych o najwyższej dostępności.

Dell Technologies Unity XT –  
bezkompromisowa pamięć masowa klasy midrange

Kontakt dla partnerów:
MARIUSZ KUBALA, Dell Technologies Business 

Development Manager, Ingram Micro,  

tel. 697 469 000,  

pldelltechnologies@ingrammicro.com
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Badania pokazują, że klienci coraz bardziej zdają sobie sprawę z cyberzagrożeń. 
Potwierdzają to ankiety dotyczące planów zakupowych w obszarze bezpieczeństwa IT. 

Uznaliśmy, że czas na sakramentalne „sprawdzam” i spytaliśmy integratorów,  
jak te deklaracje przekładają się na rzeczywistość.

TOMASZ JANOŚ
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Jak to jest z tym 
bezpieczeństwem?

Zacznijmy do badań. W sytuacji, gdy 
cyberzagrożenia z roku na rok stają 
się coraz bardziej złożone, przed-

siębiorcy nie ufają zabezpieczeniom, któ-
re mają. W badaniu przeprowadzonym 
przez Forbes Insights na zlecenie VMwa-
re’a 75  proc. ankietowanych w  Polsce 
firm przyznało, że ich systemy ochronne 
są przestarzałe i wymagają aktualizacji. 
W związku z tym 83 proc. badanych za-
mierza kupić nowe usługi związane z cy-
berbezpieczeństwem w ciągu najbliższych 

trzech lat. Globalne prognozy dla branży 
też są optymistyczne. IDC szacuje, że świa-
towe wydatki na sprzęt, oprogramowanie 
i usługi związane z bezpieczeństwem się-
gną w bieżącym roku 103,1 mld dol. Wo-
bec tak pozytywnych komunikatów ze 
strony analityków można by sądzić, że ten 
segment branży IT jest na tle innych ob-
szarów wyjątkowo dochodowy. A jednak 
zdania na ten temat są podzielone. 

Z tezą, że na zabezpieczeniach zarabia 
się lepiej, w pełni zgadza się Jacek Terpi-

łowski, dyrektor generalny SOC24, spółki 
należącej do Infradaty. Jego zdaniem wy-
nika to z olbrzymiego potencjału rynku cy-
berochrony. Do niedawna inwestycje w IT 
ograniczały się do rozwoju infrastruktury 
tak, by jak najlepiej wspierała procesy biz-
nesowe, ale nie było tam miejsca na inwe-
stycje w odpowiednie zabezpieczenie tych 
zasobów. Jednak ostatnio świadomość 
przedsiębiorstw związana z konieczno-
ścią ochrony swoich danych i systemów 
informatycznych znacznie wzrosła.
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nej wiedzy. Jeśli przedsiębiorstwo zamawia 
dostawę sprzętu i podstawowe wdrożenie, 
wtedy udział naszych ekspertów jest sto-
sunkowo niewielki, ale i korzyści dla firmy 
są najmniejsze – mówi przedstawiciel S&T.

Dlatego integratorzy powinni zachę-
cać klientów do kompleksowego podej-
ścia do  tematu cyberbezpieczeństwa 
i skorzystania zarówno z doświadczenia 
partnera w tworzeniu procedur i polityki 
bezpieczeństwa, jak i jego wiedzy stricte 
technicznej.

O tym, że na bezpieczeństwie zarabia 
się najlepiej, nie jest natomiast przekona-
ny Marcin Krzemie-
niewski, Business 
Line Manager – Se-
curity w Dimension 
Data. Przyznaje 
wprawdzie, że  te-
matyka jest mod-
na i nośna, ale samo 
podpięcie się pod 
obecną koniunkturę 
nie wystarczy do te-
go, żeby zarobić. Potrzeba pracy nad kon-
kretnym projektem, wniesienia wartości 
dodanej, przekonania klienta do swoje-
go rozwiązania, a na koniec skutecznego 
wdrożenia w założonym terminie. 

– Spełniając powyższe warunki, na pew-
no można zarobić na cyberochronie, ale 
równie dobrze na projektach realizowa-
nych w innych obszarach IT – uważa eks-
pert Dimension Data.

KOLEJNE POZIOMY DOJRZAŁOŚCI
W podejściu przedsiębiorców do bez-
pieczeństwa można wyróżnić kilka po-
ziomów. Na tym najniższym, najmniej 
dojrzałym, jest ono postrzegane wyłącz-
nie jako generator kosztów, a tych przecież 
się unika. Dział IT jest wtedy niedofinan-
sowany, przeciążony obowiązkami i cier-
pi na brak zasobów. Oczko wyżej znajduje 
się postrzeganie bezpieczeństwa wyłącz-
nie w kategoriach zgodności z przepisami. 
Klient powinien sobie jednak zdawać spra-
wę, że choć dbałość wyłącznie o complian-
ce zapewni mu pewien spokój, to nie da 
gwarancji właściwej ochrony. Kolejny po-
ziom to technologie – są przedsiębiorstwa 
wychodzące z założenia, że zastosowanie 

odpowiednich środków technicznych za-
łatwi sprawę. Wreszcie mamy poziom naj-
wyższy, na którym bezpieczeństwo staje 
się czynnikiem stymulującym rozwój fir-
my i elementem jej kultury organizacyjnej. 
Decydenci dostrzegają wtedy rzeczywistą 
korzyść z wdrażania rozwiązań ochron-
nych. W tym najdojrzalszym podejściu 
takie kwestie jak zapewnienie zgodności 
z przepisami to oczekiwany efekt uboczny. 

Jednocześnie rzadko spotyka się klien-
ta przekonanego, że cyberbezpieczeństwo 
to ważny element budujący jego przewa-
gę konkurencyjną na  rynku. Znacznie 

częściej integrator 
ma do  czynienia 
z  firmami, którym 
z trudem przycho-
dzi inwestowanie 
w technologie, pro-
cedury i  specjali-
stów. Na szczęście, 
zdaniem rozmów-
ców CRN Polska, są 
na to sposoby.

Według Jacka Terpiłowskiego trzeba 
wykazać, że dana inwestycja faktycznie po-
prawi bezpieczeństwo firmy i jest w stanie 
zmniejszyć ryzyko poniesienia strat, a jed-
nocześnie będzie klienta mniej kosztować 
niż ewentualne szkody związane w wystą-
pieniem danego zagrożenia. Jak tłumaczy, 
służą do tego dwa narzędzia. Pierwsze to 
analiza wpływu na działalność biznesową 
(BIA – Business Impact Analysis), poka-
zująca, jak dane zdarzenie, incydent czy 
przerwa w pracy wpływają na działalność 
biznesową klienta i z jakimi kosztami po-
winien się on liczyć w przypadku wystą-
pienia takiego zdarzenia. Drugie to analiza 
ryzyka, przedstawiająca, z jakim prawdo-
podobieństwem dane zdarzenie ma szansę 
wystąpić i w jaki sposób można to ryzyko 
zneutralizować.

– Porównując wyniki tych dwóch analiz 
w najbardziej przejrzysty sposób, bezpośred-
nio na liczbach, możemy wykazać klientowi, 
że dbanie o bezpieczeństwo nie jest tak na-
prawdę kosztem, ale inwestycją w realizację 
celów biznesowych przedsiębiorstwa – pod-
sumowuje Jacek Terpiłowski.

Jeśli klient uważa, że cyberbezpieczeń-
stwo jest tylko kosztem, to – zdaniem Łu-
kasza Zieniewskiego, konsultanta  

Zdaniem przedstawiciela SOC24 mia-
ły na to największy wpływ dwa czynniki. 
Po pierwsze, szeroko nagłośnione przez 
media cyberataki. Wszyscy przecież sły-
szeli o  WannaCry, Petya czy NotPetya, 
w wyniku działąnia których wiele firm 
dotknęły ogromne straty finansowe, co 
musi robić na klientach wrażenie. Po dru-
gie, na świadomość związaną z bezpie-
czeństwem informatycznym wpływają 
wprowadzane regulacje prawne dotyczą-
ce ochrony danych. Mowa tutaj przede 
wszystkim o RODO, choć w ostatnim cza-
sie sporo uwagi poświęca się także ustawie 
o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa. W rezultacie na rynku wzrósł popyt 
na odpowiednie produkty i usługi, co z ko-
lei spowodowało zwiększenie zapotrze-
bowania na wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów z tej dziedziny (o których na 
całym świecie bardzo trudno).

– Dlatego firmy świadczące usługi z ob-
szaru bezpieczeństwa nie obawiają się kon-
kurencji, bo i tak nie są w stanie zaspokoić 
rynku. Mogą oferować je przy znacznie 
wyższej marży niż w pozostałych obsza-
rach IT – uważa ekspert SOC24.

Jego zdaniem na dużą zyskowność 
wpływa również fakt, że rozwiązania 
ochronne są znacznie droższe niż więk-
szość standardowych systemów IT.

Również Mariusz Szczęsny, dyrektor 
działu cyberbezpieczeństwa w Asseco, za-
uważa wśród polskich firm systematyczny 
wzrost świadomości znaczenia cyberbez-
pieczeństwa i wagi ryzyka płynącego z za-
grożeń. Coraz większy jest więc rynek usług 
z obszaru ochrony informacji, przy czym 
realizuje się coraz więcej dużych projektów 
tego typu. Z kolei Wojciech Gliniecki, Infra-
structure Director w S&T w Polsce, zwra-
ca uwagę na potencjał biznesowy tkwiący 
w konieczności modernizacji i wymiany 
firmowych systemów związanych z cykla-
mi ich odświeżania. Szacuje, że ze względu 
na szybki postęp technologiczny po mniej 
więcej pięciu latach od zaprojektowania 
sieci jej bezpieczeństwo przestaje być zado-
walające, a ochrona staje się nieskuteczna. 
Na rynku wciąż pojawiają się urządzenia 
szybsze, wydajniejsze i bezpieczniejsze.

– Relatywnie najwięcej zarabiamy 
na działaniach najbardziej złożonych, wy-
magających znacznego stopnia integracji 
z systemami IT klienta oraz specjalistycz-

Przyjdzie taki dzień, 
w którym klienci 
wyzbędą się wątpliwości 
i będą gotowi kupować 
usługi cyberochrony.
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ds. systemów operacyjnych w Simple – po 
prostu warto się dowiedzieć dlaczego. Pro-
blem cyberbezpieczeństwa jest powszech-
nie bagatelizowany, a klienci często sądzą, 
że nie są na tyle ważni lub nie mają na ty-
le istotnych danych, by być celem ataku. 
Tymczasem praktycznie każdy może stać 
się potencjalnym celem, a wiele ataków nie 
jest wymierzonych w konkretne osoby czy 
firmy, lecz polega na uderzeniu w jak naj-
większą liczbę ofiar. 
W taki sposób był wy-
korzystywany m.in. 
ransomware.

– Wśród tych, któ-
rzy doświadczyli tego 
rodzaju ataku, wielu 
po czasie zrozumia-
ło, że dane, do których utracili dostęp, były 
ważniejsze, niż im się wcześniej wydawa-
ło. Podczas przekonywania klienta dobrym 
pomysłem może być także zaprezentowanie 
przykładów prawdziwych ataków – mówi 
ekspert Simple.

Zasadę, że do koniecznych inwesty-
cji najłatwiej jest przekonać firmy, które 
poniosły już wymierne straty związane 
z  przerwaniem ciągłości działania lub 
utratą danych, spowodowane brakiem 
skutecznej polityki bezpieczeństwa, po-
twierdza także Wojciech Gliniecki. Jego 
zdaniem bardzo dobre efekty integrator 
osiągnie także, jeżeli już na początku uda 
mu się ustalić, kto personalnie w danej 
firmie zostanie pociągnięty do odpowie-
dzialności, jeśli dojdzie do włamania lub 
wycieku wrażliwych danych. 

– Takie osoby są zdecydowanie bardziej 
otwarte na rozmowy o budowie komplekso-
wej strategii podniesienia bezpieczeństwa IT. 
Ciągle jednak zdarza się, że nawet w dojrza-
łych przedsiębiorstwach trudno jest wska-
zać osobę, która jest w pełni odpowiedzialna 
za wszystkie kwestie związane z bezpieczeń-
stwem – zauważa przedstawiciel S&T.

Co do tego, że proces przekonywania 
może być złożony, nie ma wątpliwości 
Marcin Krzemieniewski. W jego opinii 
czasami rzeczywiście wystarczy ziden-
tyfikować tylko jedną właściwą osobę 
i wpłynąć na nią, przeważnie jednak trze-
ba dotrzeć do wielu. Przy czym inaczej 
rozmawia się z administratorem, inaczej 
z kierownikiem czy dyrektorem, a jeszcze 
inaczej z członkiem zarządu. Dopiero do-

tarcie do wszystkich decydentów i prze-
kazanie im interesującej z  ich punktu 
widzenia wartości płynącej z realizacji 
projektów z obszaru bezpieczeństwa po-
zwala skutecznie przekonać klienta.

Nie zagłębiając się w  detale, Ma-
riusz Szczęsny widzi pozytywne zmiany 
na rynku. Ponieważ rośnie świadomość 
zagadnień związanych z  cyberbezpie-
czeństwem, coraz łatwiej przekonać 

klienta, że  to nie 
tylko koszt, ale 
i inwestycja, która 
zwiększy praw-
dopodobieństwo 
osiągnięcia sukce-
su biznesowego. 
W niektórych sek-

torach takie inwestycje stają się koniecz-
nością wynikającą z przepisów prawa.

SAMO COMPLIANCE TO ZA MAŁO
Chociaż wszyscy rozmówcy CRN Polska 
podkreślają znaczenie zewnętrznych re-
gulacji w  podnoszeniu poziomu cyber-
bezpieczeństwa i zwiększaniu inwestycji 
w ochronę, to są zgodni co do tego, że ta 
kwestia sprawy nie kończy. Zdaniem Łuka-
sza Zieniewskiego skupianie się wyłącznie 
na zgodności z regulacjami może ozna-
czać, że priorytetem stanie się wyłącznie 
spełnienie narzuconych wymagań. Gdy cel 
zostanie osiągnięty, dalsze czynności mogą 
zostać uznane za niepotrzebne. W rzeczy-
wistości dobra strategia bezpieczeństwa 
powinna przede wszystkim wychodzić 
z założenia, że ochrona jest procesem cią-
głym, stale udoskonalanym. Trzeba sku-
pić się więc na każdym aspekcie mającym 
na nią wpływ. 

– Zarówno na wymaganiach i  odpo-
wiednich rozwiązaniach technicznych, jak 
i na doborze godnych zaufania specjalistów 
i stałym zwiększaniu świadomości zagro-
żeń wśród pracowników – wylicza ekspert 
Simple. 

Także Wojciech Gliniecki podkreśla, 
że zabezpieczanie przedsiębiorstwa jest 
procesem ciągłym, a zgodność z regula-
cjami to absolutne minimum. Ponieważ 
zapewnienie firmie stuprocentowego 
poziomu ochrony we wszystkich obsza-
rach IT często nie miałoby uzasadnienia 
ekonomicznego, to w pierwszej kolejno-

ści należy odpowiedzieć sobie na pytanie, 
które aspekty bezpieczeństwa z punktu 
widzenia działalności przedsiębiorstwa 
są newralgiczne. Te będą wymagać nakła-
dów na najnowsze technologie, rozwią-
zań uznanych producentów, wsparcia 
doświadczonych i certyfikowanych kon-
sultantów, którzy w  razie wystąpienia 
nieprzewidzianych zdarzeń pomogą 
w skutecznym reagowaniu. W przypadku 
innych obszarów będzie można zaakcep-
tować pewien określony poziom ryzyka. 

– Wśród naszych klientów największą 
popularnością cieszy się obecnie instala-
cja systemów bezpieczeństwa, które mo-
nitorują nie tylko sieć, lecz także działania 
jej użytkowników i w razie konieczności 
umożliwiają odcięcie ich dostępu do aplika-
cji firmowych – mówi przedstawiciel S&T.

Dla Jacka Terpiłowskiego kluczowym 
elementem strategii bezpieczeństwa in-
formatycznego jest wsparcie biznesu. 
Przy jej definiowaniu trzeba uwzględ-
nić wiele elementów. Po pierwsze, aby 
określić punkt początkowy, trzeba usta-
lić aktualny stan bezpieczeństwa IT 
w  przedsiębiorstwie. Następnie prze-
prowadzić analizę luk, pozwalającą od-
kryć braki w cyberochronie i określającą 
działania, które trzeba wykonać, by osią-
gnąć założone cele. Kolejnym krokiem 
jest analiza ryzyka, która ustali faktycz-
ne zagrożenie związane z poszczególny-
mi dziedzinami oraz systemami i pozwoli 
wyznaczyć priorytety dla poszczególnych 
celów czy działań. Ważna jest także wspo-
mniana już wcześniej analiza BIA, czyli 
zbadanie wpływu, jaki na biznes będzie 
miała utrata danych czy przestój w pracy. 
Wreszcie dochodzi się do wymagań praw-
nych i regulacji, czyli omawianego com-
pliance, które musi być jednym z wielu 
celów polityki bezpieczeństwa.

– Strategia bezpieczeństwa, która weź-
mie pod uwagę te wszystkie elementy, bę-
dzie mogła w skuteczny sposób wesprzeć 
rozwój biznesu danego przedsiębiorstwa 
– twierdzi Jacek Terpiłowski.

O tym, że zgodność z regulacjami nie 
jest najistotniejsza, mówi także Marcin 
Krzemieniewski. W jego opinii skutecz-
na polityka bezpieczeństwa powinna 
wynikać z potrzeb biznesowych, odpo-
wiadać na potrzeby wynikające z analizy 
ryzyka, a compliance ma być realizowa-

Stojąc przed wyborem: 
infrastruktura czy 
usługi, polski klient 
wybiera środki trwałe.
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ne tam, gdzie jest to niezbędne. Oczywi-
ście warto trzymać się ogólnie przyjętych 
norm i zasad, ale nie powinno to zwalniać 
od myślenia w kategoriach konkretnego 
przedsiębiorstwa i zdejmować odpowie-
dzialności za projektowane czy utrzymy-
wane systemy bezpieczeństwa.

– Znam wiele firm, które nie zawracają 
sobie głowy HIPAA czy PCI DSS, a jedno-
cześnie bezpieczeństwo stoi wysoko na liście 
ich priorytetów, a jednocześnie radzą sobie 
z poziomem ryzyka wystąpienia zagrożenia 
– mówi specjalista z Dimension Data.

CZY USŁUGI SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ 
BRANŻY SECURITY?
Z deficytem własnych kompetencji zma-
gają się zarówno większe, jak i mniejsze 
firmy. I jedne, i drugie mogą być zmuszo-
ne zwrócić się po pomoc do dostawców 
usług – MSSP (Managed Security Service 
Provider). Zwłaszcza te drugie, które czę-
sto nie mają własnego działu IT i w wybo-
rze systemów zabezpieczających bardziej 
liczy się dla nich cena. Zapewniana z ze-
wnątrz profesjonalna ochrona za mie-
sięczną opłatą powinna więc stanowić 
dla nich atrakcyjną ofertę. Wiele wska-
zuje więc na to, że branża cyberbezpie-
czeństwa zmierza do modelu usługowego. 

Zdaniem Mariusza Szczęsnego mo-
del Security as a Service to wiele korzy-
ści dla różnych grup klientów – daje on 
gwarancję wysokiej jakości usług bez ko-
nieczności zatrudniania wykwalifikowa-
nego zespołu specjalistów. Możliwość 
zastosowania takiego rozwiązania zale-
ży od specyfiki firmy i tego, jak wrażliwe 
są przetwarzane informacje. Integralną 
częścią dostarczania usług są rozwiąza-
nia działające w chmurze, zapewniające 
wysoki poziom dostępności i wsparcie do-
świadczonych specjalistów.

– Obserwując rynek, jesteśmy przeko-
nani, że segment tego rodzaju usług będzie 
się sukcesywnie rozwijał w kolejnych latach 
– uważa przedstawiciel Asseco.

Wciąż jednak –  w  opinii Wojciecha 
Glinieckiego –  polski rynek jest w  tym 
obszarze niedojrzały. Wśród realizacji 
S&T zdarzają się projekty typu Security 
as a Service, ale jest ich stosunkowo ma-
ło. W świadomości większości firm nadal 
funkcjonuje przekonanie, że „lepiej opła-

ca się kupić własny dom, niż go wynaj-
mować”. I pewnie czasami rzeczywiście 
tak jest, ale wybór w dużej mierze powi-
nien być uzależniony od analizy, z jakim 
środowiskiem informatycznym po stro-
nie klienta mamy do czynienia. Czy jest 
ono zmigrowane do chmury, czy też nie 
i jak bardzo rozproszona jest geograficz-
nie struktura organizacyjna określonego 
przedsiębiorstwa. I wreszcie, czy są w nim 
specjaliści, którzy mają wystarczające 
kompetencje, żeby zapewnić bezpieczeń-
stwo firmy na odpowiednim poziomie. 

– Spodziewamy się, że w najbliższych 
latach, ze względu na postępujący coraz 
bardziej niedobór specjalistów, usługi z wy-
korzystaniem rozwiązań chmurowych bę-
dą coraz popularniejsze – mówi Wojciech 
Gliniecki.

Przy czym nie 
staną się receptą 
na  wszystko. We-
dług Łukasza Zie-
niewskiego nie 
zawsze umieszcza-
nie rozwiązania 
w chmurze czy oferowanie go w formie 
usługi będzie rozwiązaniem lepszym. Pod 
uwagę trzeba wziąć cenę, elastyczność, 
możliwość dostosowania do – nierzadko 
specyficznych – wymagań danego klienta 
i wiele innych czynników.

Także z  doświadczeń Jacka Terpi-
łowskiego wynika, że polscy klienci 
w większości jeszcze bardzo ostrożnie 
podchodzą do oferty Security as a Service. 
Przede wszystkim wynika to wciąż z bra-
ku zaufania do dostawców świadczących 
takie usługi. O ile klienci w Europie Za-
chodniej są bardziej otwarci na wdraża-
nie tego rodzaju rozwiązań, o tyle polscy 
zwykle nie potrafią się przełamać, by po-
wierzyć zarządzanie bezpieczeństwem 
profesjonalnym firmom. Sytuacja ta po-
woli ulega zmianie, a powodem tego są 
przede wszystkim wspomniane już bra-
ki kadrowe i deficyt specjalistów ds. bez-
pieczeństwa IT w firmach oraz koszty ich 
zatrudnienia.

Zdaniem szefa SOC24 integrato-
rzy powinni w coraz większym stopniu 
uwzględniać rozwiązania chmurowe 
w  swoich ofertach. Szybkość i  prosto-
ta wdrożenia takich systemów oraz brak 
kosztów związanych z budową i utrzyma-

niem infrastruktury powodują, że wielu 
przedsiębiorców coraz przychylniej pa-
trzy na tego typu rozwiązania, nawet 
w przypadku rozwiązań z dziedziny bez-
pieczeństwa IT.

– Korzyści wynikające z  rozwiązań 
chmurowych zaczynają przeważać nad 
obawami przedsiębiorców przed wynie-
sieniem swoich systemów ochronnych po-
za lokalną infrastrukturę – twierdzi Jacek 
Terpiłowski.

Analizując polski rynek, Marcin 
Krzemieniewski zauważa, że z pewny-
mi wyjątkami (takimi jak choćby sektor 
publiczny) klienci na ogół przychylnie 
odnoszą się do usług bezpieczeństwa. 
Chętnie o takiej ofercie rozmawiają, te-
stują konkretne rozwiązania, z  łatwo-

ścią znajdują dla 
nich zastosowanie 
w  swoich przed-
siębiorstwach. Co 
więcej, sami przy-
znają, że po prostu 
nie mają wystar-
czającej liczby lu-

dzi do obsługi kolejnego rozwiązania. 
Gorzej jest w następnej fazie – zakupu.

– Wtedy, niestety, wątpliwości biorą gó-
rę i słychać: „Jeszcze nie teraz”, „Jednak nie 
mamy wystarczających środków”, „Osta-
tecznie poradzimy sobie sami”. Budżet 
przeważnie jest ograniczony i stojąc przed 
wyborem, czy wydać pieniądze na zakup 
infrastruktury, czy może na usługę, polski 
klient wybiera środki trwałe. To wciąż jest 
ugruntowany nawyk i na zmianę takiego 
stanu rzeczy jeszcze jakiś czas w naszym 
kraju trzeba będzie poczekać – mówi spe-
cjalista Dimension Data.

Jego zdaniem czasy świetności dla in-
tegratorów świadczących usługi (rów-
nież te z chmury) dopiero nadchodzą, ale 
szykować należy się już dzisiaj. Przyjdzie 
taki dzień, w  którym klienci wyzbędą 
się wątpliwości i będą gotowi kupować 
usługi bezpieczeństwa, a wtedy zyskają 
integratorzy, którzy się na to zawczasu 
przygotowali.

W KOLEJNYM NUMERZE CRN POLSKA OPUBLIKUJEMY ZAPIS 

DEBATY „BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT I INFORMACJI, 

CZYLI JAK ZAPEWNIĆ KLIENTOM SPOKÓJ” Z UDZIAŁEM CZOŁO-

WYCH PRZEDSTAWICIELI BRANŻY SECURITY.

Na rynku wciąż pojawiają 
się urządzenia szybsze, 
wydajniejsze  
i bezpieczniejsze.
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ADVERTORIAL

Zgodnie z danymi InfoSecurity 
(ISC) w samej tylko Europie Środ-
kowej brakuje obecnie ok. 142 tys. 

specjalistów z dziedziny cyberbezpie-
czeństwa. Według raportu 2019 State of 
IT, przygotowanego przez Spiceworks, 
znajdują się oni na pierwszym miejscu 
listy potrzeb w niemal każdej firmie bez 
względu na jej wielkość. Ta sytuacja zmu-
sza wiele przedsiębiorstw do korzysta-
nia z outsourcingu, czyli zarządzanych 
usług bezpieczeństwa (Managed Secu-
rity Services). W  tym obszarze oferta 
operatorów musi być ustandaryzowana 
i pokrywać się z ich głównymi produk-
tami. Dla dostawcy łączy będą to najczę-
ściej ochrona styku (UTM) i endpointów, 
a dla operatorów data center: separacja 
sieci, ochrona aplikacji, obrona przed 
utratą dostępu czy backup. 

Jeśli przyjrzymy się najważniejszym 
wyzwaniom, na jakie wskazują liderzy 
branży, to są wśród nich: zagrożenia 
związane z wyciekiem danych przecho-
wanych w  chmurze oraz konieczność 
integracji różnych systemów w  celu 
maksymalnej automatyzacji procesów 
dotyczących polityki bezpieczeństwa. 
Ze względu na różnorodność środowisk 
trudno jest stawić czoła tym wyzwaniom 
bez znajomości infrastruktury klienta 
i jego potrzeb.

Obecnie coraz bardziej zauważalna 
jest grupa odbiorców, którzy nie mogą 
samodzielnie zbudować polityki bez-
pieczeństwa, a  mają potrzebę obję-
cia nią dużych obszarów biznesowych. 
To właśnie wspieranie tych przedsię-
biorstw, w szeroko pojętym doradztwie 

technologicznym wyraźnie zwiększa 
możliwość ofertowania usług utrzyma-
niowych związanych z  cyberochroną. 
Należy pamiętać, że to usługi gwarantu-
ją największe zyski. Kluczowe znaczenie 
ma w tym przypadku portfolio integra-
tora (możliwie wiele różnorodnych roz-
wiązań zabezpieczających, wspieranych 
przez wyspecjalizowanych dostawców), 
kompetencje własne oraz umiejętność 
budowania mechanizmów łączących 
różne środowiska (np. integracja użyt-
kowników w środowisku Office 365 z za-
porą sieciową i systemami do ochrony 

przed wyciekiem danych). Integracja 
systemów pod kątem bezpieczeństwa to 
dzisiaj kluczowy czynnik gwarantujący 
zyski, który pozwala firmom stawić czoła 
„samoobsługowym” produktom, ofero-
wanym w modelu bezpośrednim. 

Jak więc zacząć zarabiać na security? 
Odpowiedzi udziela Veracomp –  naj-
większy dostawca rozwiązań marki For-
tinet w Europie Środkowo-Wschodniej 
(patrz: ramka powyżej). 

Jak zarabiać na security?
Bezpieczeństwo IT jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków,  

choć rzeczywistą skalę jego wzrostu, ze względu na rozprzestrzenianie się  
na kolejne sektory, trudno jednoznacznie określić. Tym bardziej że właściwie  
nie ma obszaru, którego kluczowym elementem nie byłoby bezpieczeństwo 

przechowywania danych i ich transmisji. Jednoczesnie nic nie wskazuje na to,  
aby ten trend w przyszłości się zmienił. Pozostaje więc odpowiedź na pytanie:  

jak w takim razie zacząć na nim zarabiać?
GRZEGORZ SZAŁAŃSKI

Jak skutecznie zwiększać marżę?

 Zbuduj swoje portfolio
Obecnie Fortinet Security Fabric to aż 

28 wzajemnie zintegrowanych rodzin pro-

duktowych, które stanowią najlepszą ofertę 

rozwiązań bezpieczeństwa.  

Szczegóły pod adresem:  

veracomp.pl/fortinet

 Zadbaj o swoje kompetencje
Dla wszystkich swoich partnerów handlo-

wych Veracomp przygotował cykl warsz-

tatów FortiPoC, podczas których każdy 

inżynier sieciowy może zdobyć kompetencje 

niezbędne do przygotowania profesjonalnych 

wdrożeń w środowisku klienta.  

Szczegółowe informacje:  

40camp.pl/szkolenia

 Postaw na integrację środowisk
Inżynierowie Veracompu zbudowali centrum 

kompetencyjne z myślą o integracji rozwią-

zań Fortinet Security Fabric zarówno wspól-

nie ze wskazanymi przez Fortinet partnerami 

technologicznymi, jak i rodzimymi dostawca-

mi oprogramowania dziedzinowego. Tworzy 

to bogatą ścieżkę kompetencyjną, w której 

integrator przy pomocy dystrybutora będzie 

mógł opracować swoje usługi.

 Korzystaj z HEZO Assistance
Veracomp oferuje wszystkim partnerom  

bogate portfolio usług, świadczonych przez 

certyfikowanych inżynierów Fortinet (NSE8) 

do dalszej odsprzedaży. Szczegóły dotyczą-

ce HEZO Assistance: hezo.com.pl

Wszelkie pytania integratorów, którzy chcą zostać partnerami Fortinetu,  
należy kierować na adres: fortipm@veracomp.pl

AUTOR JEST KIEROWNIKIEM ZESPOŁU  

FORTINET W VERACOMPIE. 



Mając konto na CRN.pl, możesz BEZPŁATNIE 
zamieszczać  OFERTY PRACY

w naszym portalu.

SZUKASZ PRACOWNIKÓW 
W BRANŻY IT?
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Długie rozstanie z Windows XP i 7 

Aż 41 proc. domowych użytkowników kom-
puterów korzysta z systemów operacyjnych,  
które nie są już wspierane lub zbliża się kres  
ich bezpiecznego użytkowania – ustalił Kasper-
sky. W przypadku mikrofirm odsetek ten wynosi 
40 proc., z kolei w małych i średnich przedsię-
biorstwach i korporacjach – 48 proc. Sytuacja 
ta stwarza w ocenie rosyjskich specjalistów po-
ważne zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzeń 
i sieci. 

Według Kaspersky’ego przyczyny zwlekania 
z aktualizacją starszych Windowsów są różne:  
korzystanie z oprogramowania, 
które nie jest kompatybilne z naj-
nowszymi wersjami systemu 
operacyjnego, brak środków na mi-
grację, przyzwyczajenie do starego 
systemu.

Okazuje się, że Windows 7 wciąż 
jest bardzo popularny zarówno 
wśród klientów indywidualnych, jak 
i w firmach. Chociaż przedłużony 
okres wsparcia systemu kończy się 
w styczniu 2020 r., 38 proc. konsumentów i bardzo 
małych firm, a także 47 proc. MŚP i dużych przed-
siębiorstw nadal z niego korzysta. Dane pochodzą 

z sierpnia br. z urządzeń, na których działa 
oprogramowanie Kaspersky’ego. 

Zanosi się na to, że w Polsce pro-
blem z nieaktualizowanym Windows 7 
po styczniu 2020 r. również będzie spo-
ry. Według danych Gemiusa z sierpnia 
br. „siódemka” działała na 32 proc. kra-
jowych PC (konsumenckich i firmo-
wych łącznie). Odsetek ten wprawdzie 
się zmniejsza, ale w ślimaczym tempie 

(w styczniu br. wynosił 35,5 proc.). Z kolei Win-
dows XP nadal działa na 2,7 proc. maszyn w kraju. 

Źródło: Kaspersky

Konsumenci Firmy mikro MŚP i korporacje

Windows XP 2% 1% 0%

Windows Vista 0,3% 0,2% 0%

Windows 8 1% 1% 0,4%

Windows 8.1 7% 5% 5%

Windows 7 38% 38% 47%

Windows 10 53% 55% 47%

Systemy operacyjne używane przez 
konsumentów i firmy (dane światowe)

Jedna czwarta (25 proc.) dużych firm, 24 proc. 
średnich i 19 proc. małych zamierza zwiększyć wy-
datki na usługi chmury publicznej – wynika z ba-
dania zrealizowanego przez IDG w partnerstwie 
z Oktawave. Tylko garstka deklaruje cięcie nakła-

dów na ten cel (odpo-
wiednio 1 proc., 3 proc., 
0 proc.), a pozostali 
zamierzają utrzymać 
wydatki na  obecnym 
poziomie.

Nie ma jednego do-
minującego kierun-
ku rozwoju chmury 
w Polsce. Dla niemal 

dwóch piątych przedsiębiorstw (36 proc.) opty-
malnym rozwiązaniem jest model hybrydowy. Co 
trzecia firma (30 proc.) planuje zwiększyć swoje 
zaangażowanie w chmurze publicznej, a co piąta 
bazuje tylko na niej i nie zamierza tego zmieniać. 

Dokąd zmierza polska chmura

Kierunki rozwoju chmury w Polsce

 Małe firmy   Średnie przedsiębiorstwa   Duże firmy i korporacje

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Obecny hybry-
dowy model 

infrastruktury 
zaspokaja nasze 

potrzeby

W całości bazu-
jemy na chmurze 
publicznej i nie 

zamierzamy tego 
zmieniać

Planujemy 
zwiększyć 

zaangażowanie 
w chmurze 
publicznej

Planujemy 
zainwestować 
w multicloud

Planujemy 
zmienić 

dostawcę chmury 
publicznej

27%

15%

33%
37% 37%

26%

30%

35%

10%

14% 15%

4% 4% 3%

10%

Co ciekawe, jedynie niewielki odsetek chce zmie-
nić dostawcę usług chmurowych.

Źródło: badanie IDG we współpracy z Oktawave, 
Raport „Chmura publiczna w Polsce 2019”
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Dostawy urządzeń komputerowych (pecetów 
i tabletów) będą powoli zmniejszać się w naj-
bliższych latach. Jak prognozują analitycy IDC, 
w 2020 r. pierwszy raz od 10 lat globalny po-
ziom sprzedaży spadnie poniżej 400 mln sztuk, 
a do 2023 r. prognozowany roczny spadek ma wy-
nosić średnio 2,4 proc.

Jednak niektóre urządzenia zdaniem anality-
ków będą cieszyć się coraz większym wzięciem. 
Należą do nich urządzenia 2w1 oraz cienkie 
notebooki. W sumie dostawcy tych dwóch grup 
produktów mogą liczyć na wzrosty przeciętnie 
o 5 proc. rocznie w ciągu najbliższych czterech lat.

IDC spodziewa się, że tablety Apple’a z odłą-
czaną klawiaturą osiągną prawie jedną czwartą 
rynku urządzeń 2w1 do 2023 r. ze względu na do-

Sprzedaż markowych nośników SSD w kanale 
sprzedaży (retail) w 2018 r. wzrosła o 50 proc. rok 
do roku, sięgając 81 mln szt. – wynika z danych 
TrendForce. Markowymi SSD analitycy tej firmy 
nazywają produkty wprowadzane na rynek przez 
dostawców, którzy nie wytwarzają kości pamięci 

NAND Flash. Odpowiadają oni już 
za blisko 65 proc. sprzedaży w uję-
ciu ilościowym. Zdecydowanym 
liderem jest Kingston (25  proc. 
rynku markowego). Za nim plasuje 
się Adata (7 proc.), a trzecie miej-
sce zajmuje Tigo (6 proc.). Pozo-
stałe ok. 35 proc. udziału w rynku 

mają producenci zarówno NAND, jak i gotowych 
SSD (Samsung, WD, Intel, SK Hynix i in.).

Chińskie marki ostatnio agresywnie zwiększały 
swoje udziały w rynku kosztem tajwańskich kon-

kurentów, korzystając ze spadających cen i z du-
żej podaży NAND Flash. TrendForce przewiduje, 
że w 2019 r. większość z 10 największych marko-
wych dostawców będzie pochodzić z Chin. Z ko-
lei mniejsi producenci będą mieli coraz większe 
trudności z utrzymaniem się na rynku. Przewidy-
wane jest zarówno zaostrzenie konkurencji, jak 
i konsolidacja.

Pod względem specyfikacji chińscy producenci 
stawiają na coraz bardziej zaawansowane podze-
społy, które mogą obsługiwać 92/96L TLC o po-
jemności 256 i 512 GB oraz 96L QLC 1 TB Flash. 
Produkcji 96L QLC 1 TB Flash można spodziewać 
się już w czwartym kwartale. Oczekuje się, że w la-
tach 2019–2020 konkurencja między dostawcami 
układów kontrolera do rozwiązań PCIe G3 z dol-
nej i średniej półki bardzo się zaostrzy.

Źródło: TrendForce

Rynek PC: nie tylko spadki

Produkt
Dostawy w 2019 r.  

(mln szt.)
Udział w rynku  

w 2019 r.
Dostawy w 2023 r. 

(mln szt.)
Udział w rynku  

w 2023 r.
Średnia roczna zmiana  
w latach 2019–2023 

2w1 40,9 10,2% 47,5 13,0% 3,8%

Desktopy i stacjonarne stacje robocze 92,4 23,0% 77,5 21,2% -4,3%

Notebooki i mobilne stacje robocze 73 18,1% 47,7 13,0% -10,1%

Klasyczne tablety 116 28,8% 93,8 25,6% -5,2%

Ultracienkie notebooki 80 19,9% 99,3 27,1% 5,5%

W sumie 402,2 100% 365,7 100% -2,4%

Prognoza dostaw urządzeń komputerowych w latach 2019–2023

danie odpowiedniego złącza i wprowadzenie 
systemu iPadOS. Według prognoz nowy sprzęt 
tej marki zwiększy popularność urządzeń 2w1 
„detachables” na całym rynku jako alternatywy 
dla klasycznych notebooków i modeli konwerto-
walnych (też 2w1, ale z klawiaturą zamocowaną 
na stałe).

Nie bez znaczenia dla rynku urządzeń kom-
puterowych pozostanie wprowadzenie 5G. IDC 
prognozuje, że do 2023 r. 10 proc. urządzeń 2w1 
z odpinaną klawiaturą będzie miało wbudowane 
modemy 5G, a w przypadku 29 proc. będą to mo-
dele 4G. Przewiduje się, że liczba ultracienkich  
notebooków i modeli konwertowalnych z modu-
łami łączności komórkowej będzie rosła rocznie 
w dwucyfrowej skali do 2023 r.

SSD zyskuje w kanale sprzedaży

Źródło: IDC
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W przypadku portfolio gamingowego większe marże można uzyskać na sprzęcie 
niż na akcesoriach, ale w każdym z tych obszarów resellerzy muszą radzić sobie 

z potężną konkurencją ze strony dużych retailerów. Główną bronią staje się w tym 
przypadku doradztwo i wsparcie klienta, a także przemyślany wybór asortymentu. 

KRZYSZTOF PASŁAWSKI

GRACZE
sięgają na wyższą półkę
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Według ustaleń GfK gamin-
gowe komputery stacjonar-
ne kosztują średnio 2,4 raza 

więcej niż zwykłe desktopy. Dla note- 
booków i monitorów te wskaźniki wyno-
szą odpowiednio 1,8 i 1,6, w przypadku 
myszy – 2,4, klawiatury zaś charaktery-
zują się wskaźnikiem na poziomie 1,8. 
To sporo, ale trzeba pamiętać, że wśród 
gotowych modeli największym popytem 
cieszą się urządzenia z dolnego i średnie-
go segmentu cenowego. Dlatego bardzo 
dobrą wiadomością jest obserwowany 
od pewnego czasu wzrost zapotrzebowa-
nia na sprzęt dla graczy z wyższej półki. 

Według czołowych dystrybutorów ten 
wzrost można szacować na kilkadziesiąt 
procent rocznie, co ma być z jednej stro-
ny rezultatem bogacenia się społeczeń-
stwa, a z drugiej wzrostu popularności 
e-sportu. Coraz większe grono graczy 
amatorów kieruje się wskazaniami in-
fluencerów i e-sportowców. W efekcie 
nawet mniej zaawansowani gamerzy 
również chcą używać sprzętu profesjo-
nalnego. Warto przy tym wspomnieć, 
że  najwydajniejsze laptopy gamin-
gowe trafiają nie tylko do  graczy, lecz 
także profesjonalistów, którzy potrze-
bują mocnego sprzętu do projektowa-
nia, obróbki zdjęć czy montażu filmów. 
Jednocześnie popyt na  drogie modele 
powinna stymulować popularyzacja ray-
tracingu, który poprawia jakość grafiki 
w grach i wymaga w tym celu dużej mocy  
obliczeniowej. 

MONITORY W CZOŁÓWCE 
WZROSTÓW
W kategorii produktów gamingowych 
najszybciej zwiększa się sprzedaż mo-
nitorów. Według różnych danych w tym 
roku jej wartość rośnie w tempie od kil-
kunastu do nawet kilkudziesięciu pro-
cent w  porównaniu z  danymi za rok 
ubiegły. Co do sprzętu z wyższych pół-
ek producenci i  dystrybutorzy w  tym 
i przyszłym roku przewidują większe za-
potrzebowanie na monitory z częstotli-
wością odświeżania 240 Hz ze względu 
na  rosnące oczekiwania graczy odno-
śnie do tego parametru (144 Hz stało się 
standardem dla zaawansowanych game-
rów). Ponadto jest obserwowany wzrost 

Zdaniem dystrybutora 

Jarosław Słowiński, Purchasing Director, AB
Jakość obsługi klienta i unikatowe portfolio produktowe stwarzają największe szanse 

biznesowe dla resellerów. Chodzi zwłaszcza o to, by poznać i zaspokoić potrzeby klien-

ta i oferować produkty, które uzupełniają standardowe portfolio gamingowe. Jest ich 

całkiem sporo. Mam tu na myśli np. zestawy z wodnym chłodzeniem lub też akcesoria 

innych marek niż te, które są oferowane na rynku masowym. Jest tu też miejsce na pro-

dukty premium. Takie podejście pozwala osiągnąć wyższe marże i zwiększyć przywią-

zanie klientów do danego sklepu.

Jacek Turostowski, Regional Lead East COC Peripherals, Also
W mojej ocenie w przyszłym roku klienci będą poszukiwać droższych i lepszych roz-

wiązań. Coraz więcej nowych gier będzie korzystać z technologii raytracingu, która 

pozwala znacznie zwiększyć realizm grafiki komputerowej. Technologia ta wymaga 

jednak dużej mocy obliczeniowej, dlatego w sprzęcie są potrzebne najlepsze dostępne 

obecnie komponenty. Coraz więcej firm zamierza oferować gry i treści w chmurze, 

więc wiele wskazuje na to, że streaming może stanowić przyszłość gamingu. Nowe 

serwisy będą rosły w siłę kosztem rozwiązań hardware’owych, jednak będzie to doty-

czyć raczej „casualowych” graczy. Profesjonalni zawodnicy, jak również zaawansowani 

amatorzy, zostaną przy dotychczasowych produktach gamingowych.

Radosław Rudźko, Product Manager, Incom Group 
Z naszej analizy wynika, że wśród resellerów największą popularnością cieszą się naj-

tańsze komputery – często bez systemu operacyjnego (wersje DOS). Modele gamin-

gowe pozwalają na różne opcje konfiguracji, zatem z podstawowej wersji bez systemu 

można zbudować wydajne urządzenie, modyfikując je o dodatkowy RAM, dysk SSD 

czy instalując system. Taka usługa generuje dodatkowy zysk dla resellera. Profesjonalni 

sprzedawcy, stawiając przede wszystkim na wiedzę i wysoką jakość obsługi pojedyn-

czego klienta, powinni skupić się na droższych, najwydajniejszych konfiguracjach. 

Dzięki fachowemu doradztwu łatwiej przekonają potencjalnego klienta o słuszności 

wyboru sprzętu z najwyższej półki.

sprzedaży modeli o rozdzielczościach 
Quad HD (2560x1440 pikseli) i UHD/4K 
(3840x2160 pikseli). Ten trend powinien 
być kontynuowany w przyszłym roku. 
Dostawcy spodziewają się także zainte-
resowania wymagających klientów pane-
lami OLED, a także kontynuacji trendu 
wzrostowego w przypadku zakrzywio-
nych monitorów.

GRACZE PRZEKONUJĄ SIĘ 
DO LAPTOPÓW
Nadal powinno zwiększać się w dwucyfro-
wej skali zapotrzebowanie na komputery, 
zwłaszcza przenośne, ponieważ są coraz 
lżejsze, cieńsze i dłużej pracują na ba-
terii. Według IDC w latach 2019–2023 
średni wzrost dostaw sprzętu dla gra-
czy (desktopów, laptopów, monitorów) 

może wynieść 7,4 proc. Najszybciej po-
pyt ma się zwiększać w przypadku mo-
nitorów (12,1 proc. na plusie), na drugim 
miejscu powinny znaleźć się laptopy ga-
mingowe (8,8 proc.), a na trzecim desk-
topy (3,2 proc.).

– Dane IDC znajdują potwierdzenie 
w naszych obserwacjach, z których wyni-
ka, że od dłuższego czasu trendy pozostają 
niezmienne, przy czym rośnie zwłaszcza 
popularność laptopów gamingowych. 
Duże wzrosty sprzedaży dotyczą też ak-
cesoriów gamingowych. W najbliższych 
latach powinna też w dalszym ciągu ro-
snąć sprzedaż monitorów – mówi Jacek 
Turostowski, Regional Lead East COC 
Peripherals w Also.

W  Polsce laptopy gamingowe mają 
20 proc. udziału wartościowo w całym 
omawianym segmencie. Jak wynika 
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mają czasu, np. na wydajnych 17-calo-
wych laptopach, które mają moc topowych  
desktopów – radzi z kolei Lesław Wąsacz, 
ekspert Della.

Równie ważne co dobry asortyment, 
o ile nie ważniejsze, jest zadbanie o do-
bre „doświadczenie klienta”, które ma 
coraz większe znaczenie jako kryterium 
wyboru sprzedawcy. Liczy się więc ja-
kość obsługi, czyli np. szybki kontakt, 
fachowe doradztwo, szybka i najlepiej 
darmowa dostawa, różne opcje płatno-
ści i in. Warto mieć w ofercie dodatkowe 
opcje, których nie mają wszyscy sprze-
dawcy, np. naprawa czy wizyta serwi-
sowa u klienta bądź określone dodatki 
w cenie (akcesoria lub oprogramowanie).

NADCIĄGA GAMINGOWA 
CHMURA
W ocenie analityków z takich firm jak Jon 
Peddie Research czy GfK na rynek sprzę-
tu wyraźnie wpłynie rozwój chmurowych 
platform gamingowych, które umożliwiają 
grę online w streamingu, do czego wystar-
czy np. telewizor z dostępem do interne-
tu. W tego typu rozrywkę pokaźne kwoty 
inwestują tacy giganci jak Google i Ama-
zon. Według JPR rosnąca popularność 
gier w streamingu będzie zmniejszać po-
pyt na sprzęt gamingowy w cenie do mniej 
więcej 1 tys. dol., zwłaszcza ze strony nie-
dzielnych graczy, ale z  czasem może 
wpłynąć także na sprzedaż komputerów 
z górnych półek cenowych. Analityk oce-
nia, że „w ciągu najbliższych pięciu lat licz-
ba potencjalnych klientów z możliwością 
grania na telewizorze sięgnie setek milio-

z  danych GfK, w  pierwszej połowie 
2019 r. wzrost sprzedaży komputerów 
przenośnych dla graczy wyniósł po-
nad 10  proc., zarówno ilościowo, jak 
i wartościowo. Globalnie, według ana-
lityków GfK, wśród notebooków do gra-
nia najlepiej schodziły urządzenia 
z 15,6-calowym wyświetlaczem Full HD, 
procesorem i kartą graficzną średniej kla-
sy, hybrydowym napędem 1 TB + 128 GB 
oraz 8 GB RAM. Średnia cena wynosiła 
870 dol. (3,4 tys. zł). Z kolei podobna kon-
figuracja desktopa z nieco lepszą grafiką 
kosztowała przeciętnie około 3,5 tys. zł. 
Według Incomu w Polsce najpopular-
niejsza konfiguracja laptopa zawiera-
ła: procesor i5, 8 GB RAM, SSD 256 GB 
i kartę graficzną Nvidia GTX 1050. Przy-
puszcza się, że w kolejnych kwartałach 
użytkownicy będą poszukiwać modeli 
z nowymi kartami GTX 1650 i RTX.

– Do niedawna na każde 10 sprzeda-
nych komputerów gamingowych trzy 
były konstrukcjami przenośnymi. Teraz 
stosunek ten wynosi niemal 4 do 6 i moim 
zdaniem większy już nie będzie – twier-
dzi Grzegorz Kurek, opiekun projektu  
Hiro w NTT.

W  bieżącym roku odnotowano rów-
nież znacznie większe zakupy klawiatur, 
przede wszystkim kablowych, z  pod-
świetleniem RGB. Jak zauważa Jarosław  
Słowiński, Purchasing Director z AB, co-
raz bardziej zyskują na popularności mo-
dele bezprzewodowe, których wydajność 
bardziej zbliża się do tych przewodowych. 
Należy też podkreślić, że  ze  względu 
na utrzymujące się ograniczenia w do-
stępności procesorów Intela powięk-
szyła się oferta urządzeń na platformie 
AMD. Przewiduje się, że będą one zyski-
wać na popularności ze względu na atrak-
cyjny stosunek wydajności do  ceny,  

jeżeli wciąż będą występować problemy 
z dostępnością czipów Intela, co oczywi-
ście winduje ich ceny.

RESELLERZY DORADCAMI
Trud konkurowania z retailerami i duży-
mi e-sprzedawcami psuje pojedynczym 
resellerom korzystny obraz całego rynku. 
Kiedy walka na cenę nie ma sensu, najlep-
szą odpowiedzią powinna być zupełna lub 
częściowa rezygnacja ze sprzętu maso-
wego i stworzenie oferty przygotowanej 
dla konkretnego klienta, wspartej facho-
wym doradztwem. Wiedza profesjonal-
nych sprzedawców to ich kluczowy atut, 
zwłaszcza w  przypadku tych średnio 
i bardzo zaawansowanych graczy.

– Resellerzy powinni skupić się nie 
na  sprzedaży gotowych urządzeń, lecz 
budować zestawy dla konkretnego użyt-
kownika. Optymalną dla nich strategią 
powinno być przygotowanie personalizo-
wanych rozwiązań sprzętowych oraz opar-
cie się na markach, które dopiero wchodzą 
na rynek –  uważa Natalia Michułka,  
Product Manager w Incom Group.

Oprócz marek, które nieczęsto poja-
wiają się w marketach, a pod względem 
ceny i wydajności nie odstają od urządzeń 
z głównego nurtu (znają je gracze entu-
zjaści, a mniej zaawansowanym można 
doradzić taką opcję), resellerzy powin-
ni włączać do asortymentu konfigura-
cje albo marki, które rzadko pojawiają 
się u e-tailerów lub w dużych sieciach. 
Ewentualnie dokonywać upgrade’u 
standardowych modeli odpowiednio 
do oczekiwań klienta. Pozwala to także 
skoncentrować się na droższych konfigu-
racjach i komponentach.

– Polecałbym resellerom skupienie się 
na produktach, na które większe sieci nie 

Jakie produkty 
z wyższej półki 

powinny zyskiwać 
na popularności

monitory z odświeżaniem 240 Hz

panele o wysokiej rozdzielczości  

(Quad HD, 4K)

laptopy gamingowe

laptopy i desktopy z kartami graficz-

nymi kompatybilnymi z raytracingiem

akcesoria (klawiatury, myszy i in.)

Na jakiej ofercie powinni skupić się 
resellerzy

doradztwo

przygotowanie konfiguracji dla konkretnego klienta

upgrade standardowych urządzeń

dodatkowe usługi w cenie, np. serwis, akcesoria

produkty i marki rzadko pojawiające się w sieciach detalicznych 

nowe marki na rynku
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nów”. Jednak zmiana na rynku sprzętu nie 
nastąpi szybko. Według JPR co najmniej 
do 2022 r. wartość sprzedaży komputerów 
dla graczy będzie rosła, osiągając za trzy 
lata sumę o 10 proc. wyższą niż w 2019 r.

Producenci i dystrybutorzy nie do koń-
ca zgadzają się z  powyższymi, nieco 
kasandrycznymi przepowiedniami ana-
lityków. Ich zdaniem chmurowy gaming 
znajduje się dopiero na samym początku 
rozwoju i trudno powiedzieć, czy rzeczy-
wiście wyprze kiedyś obecny model gra-
nia na PC czy konsoli.

– Obecnie nie widać zagrożeń dla dal-
szego dynamicznego wzrostu sprzedaży 
wydajnego sprzętu gamingowego i akce-
soriów – ocenia Jarosław Słowiński, Pur-
chasing Director w AB.

Rozwój streamingu może stanowić 
za to ciekawą alternatywę dla użytkow-
ników konsol czy graczy „casualowych”, 
niekorzystających z  zaawansowanego 
sprzętu. Ocenia się, że chmurowe gra-
nie na razie nie spełnia oczekiwań pro-
fesjonalnych i  innych wymagających 
graczy w  tak kluczowych aspektach 
jak opóźnienie sygnału i jakość obrazu. 
Przypuszcza się również, że chmuro-
wy i sprzętowy gaming mogą rozwijać 
się niezależnie, nie stanowiąc dla siebie 
bezpośredniej konkurencji. Biorąc jed-
nak pod uwagę tempo rozwoju nowych 
technologii i nadchodzącą sieć 5G, nie 
można wykluczyć, że razem z gamingo-
wą chmurą przyjdzie tornado dla wielu 
sprzedawców sprzętu.

Zdaniem producenta

Wojciech Dziwok, National Key Account Manager MMD i AOC w Polsce 
Wśród monitorów najbardziej rośnie sprzedaż modeli o wysokich rozdzielczościach 

i szybkim odświeżaniu obrazu. Prym wiedzie Quad HD, a 4K powoli nabiera rozpędu. 

Jeśli chodzi o odświeżanie, 75 Hz staje się opcją minimum. Częstotliwość 144 Hz to obec-

nie standard wśród zapalonych graczy i sprzedaż takich modeli idzie w górę najszybciej. 

Powoli zwiększa się zainteresowanie monitorami z HDR, ale głównie o dużych przekąt-

nych, ponad 32 cale. Można spodziewać się, że gracze nadal będą wymieniać monitory 

na modele o wysokich rozdzielczościach i częstotliwościach odświeżania. Na znaczeniu 

zyskują też monitory wspierające szeroką rozpiętość tonalną HDR. Użytkownicy przy-

wiązują również coraz większą wagę do technik synchronizacji odświeżania takich jak 

AMD FreeSync i Nvidia G-Sync.

 Rafał Maciszewski, kierownik produktu Actina B2C, Action 
By przekonać klienta do zakupu, znaczenie ma nie tylko rodzaj komponentów czy  

produktów gamingowych w ofercie, lecz także to, co atrakcyjnego poza tym reseller 

ma do zaproponowania nabywcy. Wygrywa dziś ten, kto ma najlepszej jakości obsługę 

przed sprzedażą, w jej trakcie i po jej zakończeniu, dodatkowe usługi w pakiecie, cho-

ciażby serwis u klienta w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, akcesoria w cenie, dodatko-

wą gwarancję, darmową aktualizację do nowszego systemu w przyszłości, bezpłatny 

transport, darmową licencję na oprogramowanie antywirusowe itd. Rolą sprzedawcy 

jest więc nie tylko posiadanie w asortymencie określonego produktu, lecz także zaofe-

rowanie kupującemu czegoś wyjątkowego, ponadstandardowego.

Grzegorz Kurek, opiekun projektu Hiro, NTT System 
Spodziewam się dużego wzrostu zainteresowania monitorami gamingowymi z uwagi 

na dostępność konstrukcji z odświeżaniem 240 Hz. Co prawda do tej pory moni- 

tory były stale ulepszane, ale częstotliwość odświeżania przez lata pozostawała w ty-

le za rozwojem innych parametrów. Tymczasem dla gracza jest bardzo ważna i mo-

że wpłynąć na decyzję o zakupie nowego modelu. Należy też oczekiwać utrzymania 

wzrostu popytu na notebooki gamingowe. Dzięki najnowszym procesorom dziewiątej 

generacji i nowym kartom graficznym notebook dla graczy może być cieńszy, lżejszy 

i dłużej działać na bateriach.
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Wygląda na to, że w firmach, które profesjonalnie obsługują graczy, interesy idą całkiem 
dobrze. Jest jednak małe ale, które może rzutować na przyszłość takich resellerów. 

KAROLINA MARSZAŁEK

W 2018 r. polski rynek gier urósł 
o 8,8 proc. Analitycy Newzoo wy-

cenili go wówczas na 546 mln dol., pod-
czas gdy w bieżącym roku jego wartość ma 
sięgnąć 594 mln dol. To dobre wiadomo-
ści, które jednak dotyczą tylko oprogra-
mowania i subskrypcji i nie uwzględniają 
zakupów sprzętu. Tymczasem popyt kon-
sumentów na hardware, szczególnie pe-
cety, może się niebawem zmniejszyć. 
Na niektórych rynkach analitycy już za-
uważają spadki, np. według danych GfK 
tak dzieje się w Niemczech i we Francji, 
a więc najbardziej rozwiniętych pod tym 
względem rynkach w Europie. Zakupem 
komputerów gamingowych są za to ciągle 
bardzo zainteresowani konsumenci z Azji.

Jeśli zaś chodzi o polskie podwórko, 
to najnowszy cykl ankiet CRN.pl publi-
kowanych na naszym portalu na przeło-
mie sierpnia i września, dotyczący rynku 
rozwiązań dla graczy, rozpoczęliśmy py-
taniem: „Czy zainteresowanie polskich 
konsumentów sprzętem gamingowym 
z wyższej półki wzrosło w porównaniu 
z minionymi latami?”. Odpowiedzi, któ-
re uzyskaliśmy, napawają optymizmem, 
ponieważ 55,5 proc. respondentów pierw-
szej ankiety odpowiedziała na to pytanie 

W serii ankiet dotyczących sprzętu dla graczy 
wzięło udział łącznie 90 czytelników CRN.pl.

Źródło: CRN Polska, wrzesień 2019 

CZY WZROST LICZBY GRACZY 
CHMUROWYCH WPŁYNIE 

W PRZYSZŁOŚCI NA SPADEK 
SPRZEDAŻY DROŻSZEGO SPRZĘTU 

GAMINGOWEGO?

zdecydowanie tak

możliwe

nie 

trudno powiedzieć

twierdząco (31,1 proc. wybrała opcję „tak, 
bardzo”, a 24,4 proc. –„tak, umiarkowa-
nie”). Według 17,8 proc. zainteresowanie 
to utrzymuje się stale na podobnym po-
ziomie. Pozostała część odpowiadających 
stwierdziła, że zmalało. 

Wygląda jednak na to, że sprzęt gamin-
gowy stanowi istotną część resellerskich 
biznesów jedynie w przypadku niewiel-
kiej grupy firm. Tylko 17,4 proc. respon-
dentów, którzy wzięli udział w naszej 
kolejnej ankiecie, przyznało, że sprzęt 
gamingowy w ich sprzedaży jest bardzo 
istotny. Trochę więcej, bo 21,7 proc. resel-
lerów, uznało, że ta kategoria produktów 
jest dla nich „dość istotna”. Reszta wybra-
ła odpowiedź „mało istotna”.

Specjaliści Newzoo przewidują, 
że w związku z szybkim wzrostem tzw. 
graczy chmurowych zmniejszy się popyt 
na sprzedaż sprzętu gamingowego z naj-
wyższej półki, ponieważ tego typu klienci 
wcale nie potrzebują do zabawy hardwa-
re’u jakości premium. Tego zagadnie- 
nia dotyczyło trzecie pytanie cyklu an-
kiet dotyczących gamingu. Co  sądzą 
o  wskazanym przez badaczy trendzie 
czytelnicy portalu CRN.pl, widać na wy-
kresie obok. 

ANKIETA CRN.PL 

Gaming u resellerów: kręci się czy nie?

22%28%

20% 30%
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Każdy profesjonalista potrzebuje sprzętu, który nie będzie go ograniczał. Dla graczy 
takim urządzeniem jest monitor przystosowany do gier. Dlatego twoi klienci 

nie powinni ryzykować, lecz postawić na sprawdzoną markę. iiyama G-MASTER 
to seria najlepszych monitorów przeznaczonych dla miłośników gamingu.

W  monitorach dla graczy istot-
ne są parametry, które po-
mija się w  pracy biurowej 

i profesjonalnych zastosowaniach. Dla-
tego powstają specjalne linie monitorów 
zoptymalizowanych pod kątem gier – jak 
seria G-MASTER renomowanej i lubia-
nej przez użytkowników końcowych fir-
my iiyama. Seria ta jest dostępna na rynku 
od 2015 r. Tylko do końca 2018 r. klienci 
w  Europie kupili ponad 600 tys. nale-
żących do niej monitorów, co świadczy  
o dużym ich zaufaniu do marki.

ZAAWANSOWANE  
TECHNOLOGIE
Czym wyróżniają się monitory marki 
G-MASTER spośród urządzeń konkuren-
cji? Są tworzone z myślą o tym, kto i jak ich 
używa, i dlatego są wyposażone we wszyst-
kie pożądane przez graczy technologie.
– Czas reakcji matrycy TN to tylko 1 ms.
– Input lag paneli TN jest mniejszy niż  

IPS czy VA.
– Częstotliwość odświeżania ekranu to  

75–144 Hz. 
– Poziom jasności sięga 400 cd/m2.
– Technologia FreeSync likwiduje zjawi-

sko tearingu. 
– Podświetlanie typu Flicker free redu-

kuje uciążli we migotanie.
– Redukcja niebieskiego światła korzys- 

t nie wpływa na komfort pracy.

MONITOR DLA KAŻDEGO
W bogatej ofercie firmy iiyama każdy 
gracz znajdzie model, który spełni jego 
oczekiwania i nie przekroczy możliwości 
finansowych. 

BLACK HAWK to niedrogie monitory, 
idealne dla początkujących gamerów.  

Mimo niskiej ceny są wyposażone we 
wszystkie istotne dla graczy rozwiązania. 

SILVER CROW to duże monitory dla 
graczy (27 cali, roz dzielczość WQHD) 
o niewygóro wanej cenie. 

RED EAGLE to absolutnie bezkompro-
misowe monitory dla graczy o częstotli-
wości odświe żania 144 Hz. 

GOLD PHOENIX to doskonałe moni-
tory o rozdzielczości 4K.

PRZYSZŁOŚĆ SERII 
G-MASTER
W grudniu tego roku seria G-MASTER 
zostanie rozszerzona o dwa zupełnie no-
we modele o  proporcjach ekranu 21:9. 
Umożliwiają obserwację większego wy-
cinka pola gry.

Iiyama G-MASTER GB3461WQSU-B1 
to model wyposażony we wszystkie roz-
wiązania charakterystyczne dla serii Red 
Eagle. Zastosowana matryca typu ADS-
-IPS to nowość w serii monitorów gamin-
gowych. Nie jest wolniejsza od matryc TN, 
a zapewnia szerszy kąt widzenia i lepsze 

odwzorowanie barw (100 proc. pokrycia 
przestrzeni RGB).

Pozostałe parametry nowych monito-
rów są charakterystyczne dla serii Red 
Eagle: odświeżanie – 144 Hz z techno-
logią FreeSync, jasność –  400 cd/m2, 
kontrast 1000:1, Flicker free, redukcja nie-
bieskiego światła iBlack Tuner. Monitor 
będzie także dostępny w wersji z zakrzy-
wionym ekranem – model G-MASTER 
GB3466WQSU-B1.

Monitory G-MASTER:  
wygrywa reseller i użytkownik

Najpopularniejszy model – G-MASTER 
GB2530HSU

Największym popytem wśród monitorów z serii  

G-MASTER cieszy się model GB2530HSU-B1 z serii 

Black Hawk. Ma na to wpływ niewygórowana cena  

– tylko 599 zł. To najtańszy monitor gamingowy uzna-

nej marki. Niska cena nie oznacza jednak kompromisów. 

Monitor ma matową matrycę TN o przekątnej 24,5 cali 

i rozdzielczości Full HD z czasem reakcji 1 ms. Standar-

dowo dla monitorów G-MASTER ma odświeżanie 75 Hz, 

FreeSync, redukcję niebieskiego światła i Flicker free. To zdecydowanie najlepszy stosunek  

jakości do ceny, o czym świadczy popularność tego modelu.
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Firmy rozwinięte cyfrowo wprowadzają zdecydowanie 
więcej innowacji niż pozostali uczestnicy rynku, a wdra-
żane rozwiązania są o wiele bardziej zaawansowane niż 

w przypadku przedsiębiorstw będących na wcześniejszym eta-
pie cyfryzacji – wynika z badania „Accelerating Digital Inno-
vation Inside and Out” przeprowadzonego przez MIT Sloan 
Management Review i Deloitte. Co istotne, dyrektorzy i mene-
dżerowie aż 3/4 przedsiębiorstw dojrzałych cyfrowo uważają, 
że ich organizacje zapewniają wystarczające zasoby na rozwój 
innowacyjności firmy, podczas gdy podobnie myślą dyrektorzy 
jedynie z 15 proc. przedsiębiorstw dopiero zaczynających przy-
godę z transformacją cyfrową.

Z kolei jedynie 10 proc. menedżerów z firm na wczesnym eta-
pie transformacji cyfrowej uważa, że w innowacjach tkwi siła 
ich organizacji. Co ciekawe, takiego zdania jest 36 proc. liderów 
z przedsiębiorstw rozwijających się cyfrowo i aż 81 proc. respon-
dentów z przedsiębiorstw na zaawansowanym etapie transforma-
cji. To jeden z kluczowych wniosków z badania Deloitte. Różnice 
widać także w tym, ile poszczególne przedsiębiorstwa wydają na 
innowacje. Aż 74 proc. dyrektorów i menedżerów z firm dojrza-

łych cyfrowo deklaruje, że ich przedsiębiorstwa przeznaczają na 
innowacje wystarczające środki, podobnego zdania jest jedynie 
39 proc. dyrektorów z firm rozwijających się i tylko 15 proc. lide-
rów z firm na początkowym etapie transformacji.

– Cyfrowo dojrzałe firmy inwestują w bardziej zaawansowane 
innowacje niż firmy będące w trakcie procesu transformacji czy 
dopiero ją rozpoczynające. Można powiedzieć, że kultywują kul-
turę innowacji. Dojrzałe cyfrowo organizacje dają również swoim 
pracownikom czas na eksperymentowanie, by sami przekonali się, 
jakie zmiany będą najlepsze dla ich firmy. Pracownicy przedsię-
biorstw najbardziej nastawionych na cyfrowy rozwój mogą na to 
poświęcić nawet ponad 10 proc. swojego czasu. Te firmy zrozumia-
ły, że ciągłe doskonalenie jest konieczne, by pozostać w czołówce 
– mówi Jan Michalski, partner, lider Deloitte Digital CE.

WSPÓŁPRACA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
Badanie Deloitte pokazuje przy tym, że przedsiębiorstwa dojrzałe 
cyfrowo ponaddwukrotnie częściej współpracują przy wprowa-
dzaniu innowacji z zewnętrznymi organizacjami niż te najmniej 

Ponad 80 proc. menedżerów z takich przedsiębiorstw uważa,  
że to właśnie innowacje są siłą napędową ich organizacji. 

AGNIESZKA ZIELIŃSKA, JAN MICHALSKI, RAFAŁ RUDZKI 

Ponaadd 880 proocc mmeneddżżeerróóww z ttakich przedsiębiorstw uważa

Firmy rozwinięte cyfrowo  
więcej wydają na innowacje
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Respondenci w badaniu Deloitte wspominają o wielu pro-
blemach społecznych i etycznych związanych z innowacjami 
cyfrowymi. Ich największe obawy dotyczą prywatności, cyber-
bezpieczeństwa i nieetycznego wykorzystania danych.

EUROPA CYFRYZUJE SIĘ 
SZYBCIEJ
Liderzy firm z Europy częściej 
oceniają swoje organizacje jako 
przedsiębiorstwa rozwijające się 
cyfrowo, niż wynosi średnia na ca-
łym świecie (47 proc. do 45 proc.). 
Prawie połowa respondentów pra-

cujących w Europie uważa, że innowacje napędzają przedsię-
biorstwo, w którym pracują, a nieco mniej, bo 41 proc., deklaruje, 
że ich organizacje zapewniają wystarczające środki na innowacje.

Według 76 proc. liderów firm z Europy kluczowe znaczenie 
dla innowacji cyfrowych mają zewnętrzne partnerstwa, jednak 
blisko 2/3 z nich (63 proc.) uważa, że ich przedsiębiorstwa an-
gażują się w partnerstwa z innymi organizacjami ze względu 
na dostęp do nowych źródeł danych, a nie z uwagi na ułatwia-
nie implementacji cyfrowych rozwiązań. Innowacje cyfrowe 
znacząco zwiększyły w przedsiębiorstwach w Europie obawy 
związane z prywatnością – deklaruje tak 72 proc. responden-
tów z tego kontynentu. I tylko jedna trzecia zgadza się, że ich 
liderzy poświęcają wystarczająco dużo czasu na zastanawia-
nie się nad wpływem zmian technologicznych w ich organiza-
cji na społeczeństwo.

– To pokazuje, że w Europie nacisk na budowanie i wdrażanie 
standardów etycznych w tematach cyfrowych nie jest wystarcza-
jący. Tymczasem kwestie etyki stają się coraz bardziej istotne, po-
nieważ firmy coraz częściej ponoszą odpowiedzialność nie tylko 
za działania swoje i swoich pracowników, lecz także za działania 
tych, z którymi prowadzą interesy, w całym łańcuchu wartości 
– podsumowuje Rafał Rudzki, dyrektor Sustainability Consul-
ting Central Europe w Deloitte.

Artykuł ukazał się pierwotnie w Digital Marketing Newsletter: 
www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/ 
organizacje-rozwiniete-cyfrowo.html

pod tym względem rozwinięte (odpowiednio 80 i 33 proc.). To in-
teresujący wynik, tym bardziej że prawie 80 proc. respondentów 
we wszystkich grupach dojrzałości cyfrowej uważa partnerstwa 
za kluczowe dla ich wysiłków innowacyjnych.

– Firmy na wysokim poziomie cyfryzacji mają inne podejście 
do swoich partnerstw niż organizacje mniej rozwinięte techno-
logicznie. Zewnętrzna współpraca pomaga im we wspieraniu in-
nowacji na różnych etapach ich implementacji. Rozbudowane 
ekosystemy, czyli grupy firm współpracujących dla wspólnego ce-
lu, których te przedsiębiorstwa są częścią, odpowiadają zarówno 
celom krótko-, jak i długoterminowym – mówi Agnieszka Zieliń-
ska, partner w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Zdecydowana większość, bo aż 83 proc. firm dojrzałych cyfro-
wo, twierdzi, że aby rozwijać innowacje, tworzy w swoich struk-
turach zespoły interdyscyplinarne. Taką strategię ma 71 proc. firm, 
które są w trakcie procesu transformacji cyfrowej, i 55 proc. tych 
na wczesnym jej etapie. W tej pierwszej grupie firm zespoły in-
terdyscyplinarne mają największą autonomię w osiąganiu celów 
(odpowiednio 69, 53 i 38 proc.), częściej są oceniane jako grupa 
(54 proc. w porównaniu z 33 proc. 
i 20 proc.), a ich praca jest bardziej 
wspierana przez kierownictwo 
wyższego szczebla niż w firmach 
mniej rozwiniętych cyfrowo.

– W dojrzałych cyfrowo firmach 
także luźno powiązane relacje, 
systemy i procesy wspierają roz-
wój innowacyjności. Dzięki więk-
szej autonomii zarówno całe zespoły, jak i poszczególne jednostki 
mogą swobodnie reagować na zmiany na rynku. Interakcje firm 
rozwiniętych cyfrowo z partnerami zewnętrznymi są częściej 
regulowane relacjami nieformalnymi niż umowami – dodaje 
Agnieszka Zielińska.

ETYKA A SWOBODY
Autonomia pracowników i zespołów ma wiele zalet, do których 
należy m.in. ich większa zwinność. Wadą jednak jest utrata kon-
troli nad nimi. Firmy, które dają pracownikom swobodę w eks-
perymentowaniu, ryzykują większym prawdopodobieństwem 
popełnienia przez nich błędów. Z tego powodu konieczne jest 
pielęgnowanie kultury uczciwości. Firmy dojrzałe cyfrowo czę-
ściej przyjmują strategie wspierające standardy etyczne swoich 
organizacji. Tegoroczne badanie wykazało, że 76 proc. z nich 
wprowadziło takie zasady, w porównaniu z 62 proc. firm rozwija-
jących się i 43 proc. firm na wczesnym etapie rozwoju cyfrowego.

– Powszechnym błędem popełnianym przez menedżerów jest za-
łożenie, że dotychczasowe strategie ich firm są odpowiednie i wy-
starczające. Niemal każda firma, która wyszła poza początkowy 
etap transformacji cyfrowej, ma spisane wskazówki, w których 
przynajmniej są zarysowane oczekiwania dotyczące postaw i za-
chowań. Spójność z wartościami i działania zgodne z przyjętymi 
zasadami etyki powinny być nadrzędne, wbudowane w kulturę or-
ganizacyjną, wspierając codzienne działania operacyjne, np. pracę 
nad rozwojem produktu czy usługi – mówi Jan Michalski.

Interakcje firm rozwiniętych 
cyfrowo z partnerami zewnętrznymi 
są częściej regulowane relacjami 
nieformalnymi niż umowami.

O raporcie
Po raz ósmy MIT Sloan Management Review i Deloitte przepro-

wadziły globalne badanie na temat wpływu technologii cyfrowej 

na biznes i zarządzanie. Tegoroczna edycja obejmuje opinie ponad 

4800 menedżerów, kadry kierowniczej i analityków z całego świa-

ta. Aby zmierzyć dojrzałość cyfrową badanych przedsiębiorstw, 

respondenci oceniali je w skali od 1 do 10. Autorzy badania wyłonili 

ostatecznie trzy grupy dojrzałości cyfrowej: wczesne, czyli doty-

czące firm, które dopiero zaczynają transformację (1-3), rozwijające 

się, czyli będące w trakcie procesu transformacji (4-6), oraz takie, 

w których proces cyfryzacji można określić jako dojrzały (7-10).
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W swojej karierze zawodowej 
miałem okazję pracować jako 
product manager i zarządzać 

zespołami PM-ów w firmach związa-
nych zarówno ze sprzedażą sprzętu, jak 
i z rozwojem oprogramowania. Zarówno 
u dystrybutorów i producentów, jak i in-
tegratorów. Przechodząc z firmy do firmy, 
uczyłem się tego, jak różne funkcje pełnią, 
czego się od nich oczekuje i jak odmienne 
zadania wykonują PM-owie w zależności 
od tego, dla jakiej firmy pracują. Przy czym 
w każdym przypadku nie są to osoby tak 
bardzo „na świeczniku” jak handlowcy, dla 

których organizuje się konkursy, spośród 
których wybiera się najlepszych i których 
się nagradza. Ja w każdym razie nie słysza-
łem o rankingu na najlepszego PM-a, choć 
na handlowców i ich szefów co rok spada 
deszcz nagród.

Jednocześnie product managerowie są 
jednymi z bardziej rozpoznawalnych osób 
w branży i dysponują bardzo dużą liczbą 
kontaktów, ponieważ często występują 
publicznie, prowadzą szkolenia i prezen-
tacje, spotykają się z klientami, resellerami 
i przedstawicielami firm współpracujący-
mi przy różnych projektach. Wielokrotnie 

powtarzałem podlegającym mi PM-om, 
że to oni tworzą wartość dla firmy, dostar-
czają wiedzę handlowcom – szkoląc ich 
z tego, co firma ma w ofercie – a co za tym 
idzie, ich rola w porównaniu do roli han-
dlowców jest ważniejsza. Choćby dlatego, 
że każdy PM może z łatwością zaoferować 
klientowi produkt i sprzedać go z pomi-
nięciem działu handlowego. Z kolei każ-
dy z handlowców miałby wielkie kłopoty, 
aby zostać z marszu dobrym product ma-
nagerem. Widywałem również zespoły, 
w których PM dla swojej linii produktów 
miał specjalnych sprzedawców i nigdy nie Fo
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Nie ma szkoły product managerów. Podobnie jak w przypadku handlowców  
często są to przypadkowe osoby, które później spotykam w czasie szkoleń, 

po zderzeniu z trudną rzeczywistością w pracy. Po prostu dostały taką nową rolę  
i mają sobie jakoś poradzić.

TOMASZ BUK

Product manager  
czyli bohater drugiego planu
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spotkałem sytuacji odwrotnej. Zacznijmy 
jednak od początku, czyli...

…SKĄD SIĘ BIORĄ PM-OWIE?
Cóż, nie ma szkoły product managerów. 
Podobnie jak w przypadku handlowców 
często są to przypadkowe osoby, któ-
re później spotykam w czasie szkoleń, 
po zderzeniu z trudną rzeczywistością 
w pracy. Po prostu dostały taką nową rolę 
i mają sobie jakoś poradzić. Ci i tak ma-
ją szczęście – ktoś ich wysłał na szkole-
nie, zanim weszli w buty PM-a. Inni idą 
na żywioł i latami wypracowują własny 
warsztat bądź mają wspaniałych szefów, 
którzy ich mogą poprowadzić. W więk-
szości wypadków do tej roli dorasta się 
przez funkcje typu asystent w dziale han-
dlowym, produktowym czy marketingu. 
Później, w ramach obowiązków na stano-
wisku junior, PM otrzymuje się do zarzą-
dzania własne pierwsze produkty, o mniej 
strategicznym znaczeniu dla firmy. Moż-
na się jednak nauczyć podstaw zarządza-
nia w praktyce. Jeżeli do tego pogłębia 
swoją wiedzę o teorię, dużo czyta, bierze 
udział w szkoleniach – sukces na stano-
wisku PM-a ma murowany.

W start-upie, gdy pełnisz jednocze-
śnie wszystkie możliwe funkcje, bardzo 
szybko musisz nauczyć się zarządza-
nia własnymi produktami, które później 
trzeba marketingowo opakować i dostar-
czyć klientom. Wcześniej trzeba wielo-
krotnie prezentować produkt i związany 
z nim cały biznesplan. Jest to wspaniała 
szkoła przedsiębiorczości i zarządzania 
opartego na strategii produktowej. W tym 
czasie nie ma nic ważniejszego niż wła-
ściwe zarządzanie produktem. Mogę za-
ryzykować stwierdzenie, że każdy, kto 
prowadząc start-up, dotarł do miejsca, 
w którym jego produkt znalazł klientów, 
jest dobrym PM-em. Bardzo trudnym mo-
mentem jest również zatrudnienie pierw-
szego PM-a i oddanie własnego „dziecka” 
osobie z zewnątrz.

GDZIE CI PM-OWIE, 
PRAWDZIWI TACY?
Product manager, product marketing ma-
nager, project manager… Te role w firmach 
są często utożsamiane. Gdzie tkwi różni-

ca? Projekt (który może być związany 
np. z wytworzeniem produktu) jest z góry 
zdefiniowany jako ograniczony w czasie. 
Po zakończeniu projektu kończy się pra-
ca project managera, który przechodzi 
do innego projektu. Produkt zaś żyje na-
dal, a zajmowanie się nim to rola product 
managera. Najprościej rzecz ujmując, pro-
duct manager tworzy i następnie rozwija 
produkt od podstaw, często na podstawie 
badań rynkowych i informacji od klientów, 
których powinni dostarczyć sprzedawcy 
bądź dział marketingu. Wykonuje wiele 
różnorodnych czynności, zanim produkt 
jeszcze trafi na rynek. Należą do nich ba-
dania, testy, certyfikacja, budowa proto-
typów czy wersji beta oprogramowania. 
Współpracuje z zespołem inżynierów wy-
konujących projekty i prototypy, a później 
właściwe produkty. Tworzy mapę drogo-
wą, zarządza cyklem życia produktu, usta-
la czas wejścia produktu na rynek, czas 
wycofania produktu z rynku i zastąpienia 
go kolejnym. Planuje i optymalizuje koszty 
produkcji, ustala poziom ceny, analizując 
otoczenie konkurencyjne i badając rynek, 

wpływa więc na marżę, a co za tym idzie 
– zysk dla firmy. 

Wie przy tym wszystko o produk-
cie: ma pojęcie, jak od strony technicz-
nej sprzedać go klientowi, odpowiednio 
opowiadając o rozwiązaniu, i dostarcza 
tę wiedzę handlowcom. Czasem można 
się spotkać z opisem roli PM-a jako mi-
kro-CEO, ponieważ jeżeli chodzi o pro-
dukt, jest to osoba decydująca o jego 
wszystkich aspektach. Jest to również 
funkcja, która wprowadza strategię pro-
duktową firmy w życie. Zatem jest to bar-
dzo odpowiedzialna rola, zwłaszcza dla 
przedsiębiorstw zarządzanych w oparciu 
o strategię produktową. Mówiąc w skró-
cie: jeżeli jesteś właścicielem produkto-
wej mapy drogowej, jesteś PM-em. Jeżeli 
tylko z niej korzystasz do celów prowa-
dzenia marketingu, sprzedaży, szkoleń 
czy zarządzania zapasem magazynowym 
– najpewniej wykonujesz pracę product 
marketing managera.

Jeszcze inaczej można ująć ten po-
dział, opisując rolę PM-a ze względu 
na  rodzaj wykonywanych zadań.  

Współpraca z działem handlowym
Jeżeli firma chce odnieść sukces, różne jej zespoły powinny pracować jak jeden dobrze 

zgrany mechanizm. Legendarne stały się już tarcia między zespołem sprzedaży i mar-

ketingu. Nie inaczej jest na linii dział handlowy – dział produktowy, a skargi dochodzą 

z obu stron. Typowe oskarżenia dotyczą tego, że handlowcy tylko biernie przekazują in-

formacje o produkcie i cenie, którą w 100 proc. przygotowuje PM, że nie chcą się uczyć 

o produktach lub nie mają na to czasu ani nie wiedzą, co sprzedają (co powoduje błędy 

w ofertach i rozczarowanie klienta), a także że tylko zgarniają premię za wysiłek włożo-

ny w transakcję przez PM-a. Tymczasem wystarczy zapamiętać jedno: dział sprzedaży 

to najlepszy sprzymierzeniec product managera w procesie sprzedaży produktu. PM po-

winien więc zadbać, aby handlowcy dobrze znali jego produkty (nie od dzisiaj wiado-

mo, że najlepsze wyniki osiąga się dzięki produktowi, o którym się dużo wie), aktywnie 

komunikowali się z nim i z klientami, przekazując potrzebne informacje w obie strony. 

PM powinien również wcześniej dostarczyć narzędzia i informacje o produktach, a nawet 

przygotować to, co handlowcy powinni przekazać klientom w czasie rozmowy. Warto 

też wykazać się zrozumieniem. O ile PM doskonale zna jeden produkt, to od handlowca 

oczekuje się, że pozna całą ofertę firmy i będzie specjalistą od serwerów, drukarek, tele-

wizorów czy drobnego sprzętu AGD. Trzeba również dowiedzieć się, czego handlowcy 

potrzebują. Być może jest to niewielka zmiana w cenniku, a może umożliwienie wypo-

życzenia i testowania produktów przez klienta? Trudno to odgadnąć, gdy nie jest pro-

wadzony dialog między zespołami. Zwykle zachęcałem swoich pracowników, żeby nie 

bombardowali się e-mailami, tylko przeszli się porozmawiać do działu handlowego. Czę-

sto w ten sposób można dojść do porozumienia i rozładowania niepotrzebnych emocji. 

Dział handlowy powinien być głosem klienta (czy tak jest?) i w ten głos dobry PM powi-

nien się wsłuchiwać, choć oczywiście nie bezkrytycznie.
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TOMASZ BUK 
INTERIM MANAGER. PLANUJE 

I WDRAŻA ZMIANY ORGANIZACYJ-

NE W RÓŻNYCH FIRMACH, ZWIĄZA-

NYCH Z SZEROKO POJĘTĄ INFORMATYKĄ.

nie przez korporację, jednak do zadań  
PM-a należy również zbudowanie lokal-
nego cennika dla dystrybutorów, partne-
rów i klientów.

U dystrybutora PM zajmuje się głów-
nie obsługą zapytań z działu handlowego, 
zarządzaniem zapasem magazynowym 
i bliską współpracą z logistyką, rozlicza-
niem finansowym z producentami, szaco-
waniem poziomu cenowego i ryzyka dla 
każdej większej transakcji uwzględniają-
cego koszt pieniądza w czasie kredytowa-
nia zakupów partnera. Przy minimalnych 
marżach generowanych przez dystrybu-
cję jest to po prostu konieczność. Często 
PM pełni funkcję kupca i negocjuje ceny 
z dostawcami, choć w wielu firmach te 
funkcje są rozdzielone, czego jestem zwo-
lennikiem, pod warunkiem że współpra-

ca PM i kupca przebiega bez przeszkód 
i obaj mają identyczne cele premiowe. 
Konieczna jest współpraca z działem fi-
nansów, działem windykacji i oczywiście 
marketingiem wewnątrz firmy i u pro-
ducentów. Do największych bolączek 
na pewno można zaliczyć konieczność 
detalicznego sprawdzania zgodności za-
mówień na podstawie zamówień i faktur 
ze stanem dostawy oraz obsługę zwrotów.

Moim zdaniem poziom komplikacji, 
zakres pracy i odpowiedzialności jest 
znacznie wyższy w dystrybucji niż u pro-
ducenta. Możemy oczywiście o tym dys-
kutować, ale trudno będzie zmienić moją 
opinię opartą na kilkunastu latach prak-
tyki po obu stronach. Z kolei u reselle-
rów rola PM-a występuje dość rzadko 
i ogranicza się praktycznie do najwięk-
szych firm segmentu retail. Ich praca po-
lega w największym zakresie na promocji 
produktowej, ustalaniu cen widocznych 
w systemach online i – a jakże – pracy 

nad kolejną gazetką promocyjną. Współ-
pracują intensywnie z marketingiem we-
wnątrz przedsiębiorstwa i bardzo często 
bezpośrednio z PM-em i marketingiem 
producenta.

Niezależnie jednak od miejsca pra-
cy PM-owie twierdzą, że połowę czasu 
przeznaczają na gaszenie pożarów, na-
zywanych uroczo „bieżączką”. Spotykają 
się z mnożącymi się bezpośrednimi za-
pytaniami od partnerów i klientów. Nie 
dziwi to wcale, ponieważ ci bezpośred-
nio u  źródła mogą uzyskać bezbłędną 
i szybką informację na temat specyfikacji 
technicznej, dostępności czy ceny. Han-
dlowiec jest pomijany i po jakimś czasie 
to PM jest zasypany pracą, którą powi-
nien wykonywać dział handlowy. Cóż, 
jasno trzeba powiedzieć, że to wina  
PM-ów, a nie handlowców. Owszem, pew-
nie szybciej można odpowiedzieć jedne-
mu czy drugiemu klientowi. Jednak jeden 
PM nie zastąpi całego działu handlowe-
go. Dlatego asertywność, a także odpo-
wiednia komunikacja wewnątrz firmy 
i komunikacja do partnera czy klienta 
powinny doprowadzić do precyzyjnego 
określenia, jak wygląda proces sprzeda- 
ży i obsługi klienta (oczywiście trzeba 
mieć taki proces wdrożony, a nie tylko 
domniemany).

Inną moją obserwacją jest to, że gdy 
dział handlowy o 17:00 pustoszeje, 
w działach PM-ów zaczyna się „prawdzi-
wa” praca, wymagająca skupienia i kre-
atywności. Zwłaszcza w retailu takie 
ważne wydarzenia jak świąteczne pro-
mocje czy oferta na „powrót do szkoły” 
oznaczają kilka dni z rzędu po kilkanaście 
godzin spędzonych w pracy na niekoń-
czących się ustaleniach z producentami 
i marketingiem. W dystrybucji zamknię-
cie i rozliczenie miesiąca z uwagi na zło-
żoność pracy również potrafią wyrwać 
kilka dni z życia. A może to tylko złe za-
rządzanie własnym czasem? Musicie so-
bie sami na to odpowiedzieć.

Poziom komplikacji, 
zakres pracy 
i odpowiedzialności 
jest znacznie wyższy 
w dystrybucji niż 
u producenta.

Inbound Product Management to zestaw 
działań, które pomagają firmie stworzyć 
produkt od  pomysłu do wypuszczenia 
go na rynek. Jest to zazwyczaj bardziej 
techniczna rola wymagająca współpracy 
z inżynierami, project managerami albo 
z zespołem programistów. Z kolei Out- 
bound Product Marketing obejmuje dzia-
łania, które pomagają firmie wypromować 
i sprzedać produkt. Jest to rola bardziej 
komercyjna lub marketingowa, a współ-
praca z działem sprzedaży i marketingiem 
to codzienność. W tej roli pracuje znako-
mita większość pracowników branżowej 
dystrybucji IT ( jedynie marki własne są 
prowadzone przez product managerów, 
gdyż ci odpowiedzialni są za produkt od A 
do Z) i w lokalnych oddziałach świato-
wych producentów. Zwyczajowo nazy-
wa się ich product managerami i zapewne 
mój artykuł tego nie zmieni, choć może 
zaczną się pojawiać odpowiednio opisane 
stanowiska w procesach rekrutacji? 

MARKETING PRODUKTOWY: 
CZYM SIĘ ZAJMUJE?
Product marketing manager pracu-
je na przecięciu sprzedaży, marketingu 
i zarządzania produktem. Już sam ten 
fakt powoduje, że musi to być osoba bar-
dzo komunikatywna, sprawna operacyj-
nie, kreatywna i potrafiąca rozwiązywać 
problemy, analizować dane, trendy rynko-
we, obserwuje konkurencję i jej działania, 
wspiera handlowców w procesie sprze-
daży, ma zdolności zarządzania bizne-
sem i planowania strategicznego. Dużo 
tych pożądanych cech, tak samo jak póź-
niej dużo pracy, ma PM.

Co ciekawe, charakter pracy bardzo 
różni się w zależności od tego, w jakiej fir-
mie PM pracuje. U producenta najczęściej 
są to niemal codzienne telekonferencje 
z regionem, planowanie nowych dostaw 
i lokowanie ich na rynku czy u dystrybu-
tora, współpraca ze sprzedawcami przy 
doborze produktów do przetargów zgod-
nie ze specyfikacją, przygotowywanie wy-
cen, promocji, ofert. Czasem jest to także 
bezpośredni kontakt z klientem pod rękę 
z handlowcem czy prowadzenie prezen-
tacji dla partnerów i klientów. Portfolio 
produktowe, a także poziomy oczekiwa-
nej marży są zwykle narzucone odgór-
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AOC: płaski i zakrzywiony 
monitor do grania

Producent wprowadził nowe ga-

mingowe monitory: 24-calowy 

24G2U oraz 27-calowe 27G2U 

i CQ27G2. Dwa pierwsze wyposa-

żono w płaskie matryce IPS, wy-

świetlające obraz w rozdzielczości 

1920x1080 pikseli. 

Z kolei CQ27G2 ma zakrzywioną 

matrycę VA o rozdzielczości 

2560x1440 pikseli. Każdy z trzech modeli odświeża obraz z częstotli-

wością 144 Hz oraz ma funkcję AMD FreeSync. 

W modelu 27G2U czas reakcji matrycy wynosi 1 ms, a jasność 

– 250 cd/m2. Panel wyświetla 16,7 mln kolorów (120 proc. pokrycia 

przestrzeni sRGB i 103 proc. Adobe RGB), ma hub z czterema porta-

mi USB 3.0, 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2.

Ceny: 24G2U – 889 zł, 27G2U – 1149 zł. Gwarancja: 3 lata.

AB, www.ab.pl
INCOM GROUP, www.incomgroup.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, www.roseville.pl

Netgear: router do cyfrowej 
rozrywki
Router i system WiFi XRM570 

Nighthawk Pro Gaming to dwu-

pasmowe urządzenie o łącz-

nej przepustowości 2,6 Gb/s. 

Wyposażono je w oprogramowanie 

DumaOS, ułatwiające granie. Urządzenie za-

pewnia strumieniową transmisję i płynne rozgrywki online z minimal-

nymi opóźnieniami. Zasięg wydajnej sieci bezprzewodowej obejmuje 

4–5 dużych pomieszczeń. Funkcja Beamforming+ zwiększa stabilność 

połączenia. Router ma również sześć gigabitowych portów, dwu- 

rdzeniowy procesor (1,7 GHz) i funkcję ABB (Anti-Buffer Bloat), która 

porządkuje ruch w sieci i nadaje priorytety. Wśród zabezpieczeń jest 

VPN, WPA/WPA2-PSK ochrona DoS. Filtr geograficzny umożliwia 

zablokowanie serwerów zwiększających opóźnienia.

Cena: ok. 1,8 tys. zł. Gwarancja: 2 lata.

AB, www.ab.pl
ACTION, www.action.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, www.roseville.pl 
VERACOMP, www.veracomp.pl

Panasonic: pancerny  
notebook
Toughbook 55 klasy semi-rugged waży 

2,08 kg i ma niecałe 33 mm grubości. Jest 

odporny na pył i zalanie (klasa IP53), wy-

trzymuje upadek z wysokości do 91 cm, 

może pracować w temperaturach  

od -20 do +60°C. Urządzenie ma procesor Intel Core i5 vPro 8. generacji, 

8 GB RAM i 256 GB SSD oraz porty USB 3.1.1, HDMI, LAN, Bluetooth 5.0. 

Ekran 14-calowy w wersji dotykowej można obsługiwać w rękawicach 

roboczych lub za pomocą rysika. Jego jasność to 2–1000 cd/m2. Części 

notebooka można naprawić bądź wymienić. Są różne opcje rozbudowy 

za pomocą tzw. uniwersalnej zatoki (np. na dodatkową kartę graficzną 

lub pamięć) oraz gniazdo rozszerzeń (np. do podłączenia czytnika linii 

papilarnych, smart card, drugiej baterii). Standardowy akumulator 

zapewnia 20 godzin pracy. Dzięki opcjonalnym czterem mikrofonom 

i głośnikom stereo 92 dBA urządzenie można wykorzystać do prowa-

dzenia rozmów. Toughbook 55 jest dostępny w trzech wersjach: HD, 

Full-HD i Full-HD TouchScreen i jest kompatybilny z akcesoriami  

do poprzedniego modelu Toughbook 54.

Cena: od 1988 euro (ok. 8,7 tys. zł). Gwarancja: 3 lata.

AW.NET, www.awnet.pl

GT: 3000VA w UPS 
polskiej marki
GT S Rack/Tower 3000VA (UPS GTS 3000 RT2U) 

to zasilacze awaryjne online. Preferowane zastoso-

wania według producenta to ochrona serwerów, sys-

temów DSO (ostrzegania o zagrożeniu w budynku), 

urządzeń medycznych i automatyki przemysłowej. UPS-y cechuje współ-

czynnik mocy GTS 1–3 kVA 0,9, pełna sinusoida na wyjściu (czyli lepsze 

zabezpieczenie sprzętu), VFI z funkcją konwertera  częstotliwości, porty 

USB, RS232 i DryContact DB9 w wybranych modelach. Zasilacze mają też 

funkcję zimnego startu. Nowe UPS-y zapewniają dwustronną komunika-

cję i łatwe zarządzanie, dzięki panelowi sterowania z wyświetlaczem LCD. 

Opcjonalnie można dołożyć karty zdalnego zarządzania (SNMP, AS400, 

kartę przekaźnikową) i dodatkowe szafki bateryjne. Model z powiększoną 

ładowarką pozwala na wydłużenie czasu podtrzymania bateryjnego 

do ponad 24 godz. UPS jest wyposażony w HID. Oprogramowanie współ-

pracuje z platformami wirtualnymi największych dostawców.

Sugerowana cena resellerska netto: 2,1 tys. zł. Gwarancja: 2 lata.

ACTION, www.action.pl
ROMI, www.gruparomi.pl
SPEC KABLE, www.speckable.pl
VERACOMP, www.veracomp.pl PROMOCJA
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Pierwszy tego typu problem stanowi ukrywanie złych wia-
domości. Współpracowałem kiedyś z firmą, która prze-
szła właśnie poważną fuzję i reorganizację, zmagając 

się z ostrą konkurencją branżową. Zaskoczyło mnie wówczas 
odkrycie, że wskaźnik sukcesu sprzedaży, jaki wynikał z fir-
mowego systemu CRM, wynosił 90 proc. Czy firmie udało się 
w spektakularny sposób wyjść na prostą? Raczej nie. Obawiając 
się zwolnień, handlowcy nie wprowadzali straconych zleceń. 
Ukrywanie tych danych ograniczało podstawę prognostyczną, 
a przez to zawyżało wskaźnik sukcesu.

Kolejna kwestia to prowadzenie dwóch zestawów danych. Jeśli 
firma ma 10 sprzedawców, jej szefowi może się wydawać, że ma 
jeden system CRM, choć w istocie ma ich 11. Większość handlow-
ców prowadzi dwa odrębne rejestry szans sprzedażowych. Jeden 
zestaw wprowadzają do systemu CRM, drugi zaś trzymają w pry-
watnym arkuszu, w którym analizują scenariusze, aby ocenić, 
na jaką mogą liczyć prowizję. Co oczywiste, z tych dwóch zesta-
wów prywatny arkusz kalkulacyjny jest znacznie dokładniejszy.

Duży problem sprawiają też… złudne nadzieje. Jak pokazu-
ją badania Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego, ludzie nie 

chcą się przyznać do przegranej. Chociaż większość sprzedaw-
ców w głębi serca wie, że nieaktywne zamówienie jest w istocie 
stracone, często obawia się momentu, w którym będzie musia-
ło się przyznać do tego przed zespołem. Dlatego też handlowcy 
kurczowo trzymają się nadziei. Prowadzi to do zawyżania szans 
w lejkach sprzedaży i sprawia, że zarówno kierownictwo, jak 
i zespoły nie dostrzegają luk we własnych prognozach.

KŁOPOT Z NIEOSTRYMI DEFINICJAMI
Pewna firma technologiczna o wartości 79 mld dol. postanowiła 
udoskonalić prognozowanie, automatyzując punktację „kondy-
cji transakcji”, obejmującą 10 czynników. Mimo rygorystycznych 
kontroli zespołów sprzedażowych okazało się, że prognozy były 
nadal nierzetelne. Istotny powód stanowiły nieostre definicje. 
Na przykład jednym z czynników kondycji transakcji było „do-
pasowanie strategiczne”. Bez względu na to, czy osoby przepro-
wadzające ocenę określiły dopasowanie jako wysokie lub niskie, 
silne lub słabe, czy też umiejscowiły je gdzieś na skali od 1 do 10, 
odpowiedź zależała zawsze od oceny obserwatora.

Sześć sposobów na lepsze 
prognozowanie sprzedaży

Mimo wsparcia ze strony sztucznej inteligencji innych zaawansowanych technologii 
szefowie sprzedaży wciąż spotykają się z mocno zawyżonymi prognozami swoich 
zespołów. Zwykle bowiem nie chodzi o błędne algorytmy, ale ludzkie zachowania.

BOB SUH



PARTNER DZIAŁU

Dlatego też stworzono konkurencyjny algorytm, który po pro-
stu liczył liczbę dni, w których transakcja była w toku, i porów-
nywał ją z innymi transakcjami zakończonymi powodzeniem lub 
niepowodzeniem w przeszłości, aby określić prawdopodobień-
stwo jej finalizacji. Uzyskany w ten sposób „wskaźnik prędkości” 
okazał się znacznie dokładniejszy częściowo dlatego, że dzień 
jest tylko dniem i jako miernik nie poddaje się manipulacjom 
lub wyolbrzymianiu w przeciwieństwie do wygodnie niejasnych 
kryteriów, które mogą zawyżać prognozy sukcesu.

NIEZADAWANIE OCZYWISTYCH PYTAŃ
Systemy CRM automatycznie oceniają szanse na uzyskanie przy-
chodów i prognozują ich wielkość na podstawie etapu transak-
cji (takich jak kwalifikacja, oferta, zakup). Model ten ma solidne 
podstawy teoretyczne, jednak w praktyce kuleje. W miarę jak 
szanse przechodzą przez kolejne poziomy lejka sprzedaży, po-
winno wzrastać prawdopodobieństwo ich realizacji. Niemniej 
handlowcy mogą posługiwać się różnymi kryteriami na różnych 
etapach. Na przykład jeden może zakwalifikować zapytanie 
ofertowe jako ofertowanie, podczas gdy inny zastosuje bardziej 
rygorystyczne kryteria, takie jak określenie przez klienta ogra-
niczeń budżetowych. Obydwie transakcje zostaną przypisane 
do etapu ofertowania i uzna się, że mają te same szanse na suk-
ces, choć w istocie znacznie się różnią.

Co gorsza, w rozmowach z dziesiątkami szefów sprzedaży nie 
spotkałem się jeszcze z zespołem, który konsekwentnie i pre-
cyzyjnie monitorował faktyczne wyniki prognoz na danym eta-
pie procesu. Na przykład jeśli na danym etapie, na którym było 
100 transakcji, szanse określono na 25 proc., czy faktycznie 25 spo-
śród nich zostało sfinalizowanych? Większość szefów sprzedaży 
nie potrafi odpowiedzieć na to proste pytanie, gdyż go nie zadała.

DOSKONALENIE PROGNOZ, LUDZI CZY SYSTEMU? 
Aby przeciwstawić się działaniom, które zawyżają wielkość lej-
ka sprzedaży, działy finansowe stosują metodę „przystrzygania”, 
czyli po prostu obcinania prognoz o jakąś wielkość procento-
wą. Dyrektor finansowy jednej z największych na świecie firm 
zarządzania aktywami powiedział mi, że zwykle „przystrzyga” 
prognozy z systemu CRM o 20 proc. To prosty sposób ich kory-
gowania, który w znacznej mierze opiera się na wyczuciu.

Inną opcją, z której korzysta część liderów, jest doskonale-
nie pracowników. Algorytmy AI nie są lepsze niż dane, które się 
im dostarcza. Jeśli uda się przekonać pracowników do zmia-
ny zachowania, można wprowadzić do systemu dokładniejsze 
dane wejściowe, aby otrzymać dokładniejsze dane wyjściowe. 
Na przykład chroniczną bolączką wielu firm jest to, że prognozy 
oferowane przez system CRM odzwierciedlają wyniki historycz-
ne, zamiast być drogowskazem prowadzącym ku przyszłości. 
Liderzy wykrywają to, kiedy handlowcy rejestrują transakcje, 
które w cudowny sposób przeskakują poszczególne etapy i zo-
stają sfinalizowane. Kiedy liderzy znajdują tego typu ukrywane 
wpisy, często grożą wstrzymaniem prowizji. Może to doprowa-
dzić do tymczasowej poprawy sytuacji, ale takie podejście  

Jak to zrobić?

NAJLEPIEJ POINFORMOWANE PISMO W BRANŻY IT!

*   Jeśli jeszcze nie masz konta na crn.pl możesz 
je założyć na stronie www.crn.pl/login

JEŚLI NIE PAMIĘTASZ HASŁA DO SWOJEGO KONTA…

•  możesz je odzyskać na stronie: www.crn.pl/reset 

•  możesz wysłać mail na adres prenumerata@crn.pl z prośbą  
o włączenie newslettera

Z otrzymywania newslettera można w każdej chwili zrezygnować,  
edytując profil swojego konta na CRN.pl lub wysyłając mail na adres  
prenumerata@crn.pl

To proste. Mając konto* na CRN.PL:

1. zaloguj się

2. kliknij Prenumerata

3. kliknij ikonę NEWSLETTER CRN

4. i zapisz wprowadzone zmiany

OTRZYMASZ 3 RAZY W TYGODNIU:

• najświeższe informacje o trendach w kanale 
sprzedaży rozwiązań IT w Polsce i na świecie

• zapowiedzi najważniejszych konferencji 
i wydarzeń dla resellerów i integratorów IT 

• wiedzę dotyczącą biznesu, 
wspomagającą rozwój Twojej firmy

ZAPISZ SIĘ  
BEZPŁATNY NEWSLETTER

POLSKA



CRN nr 9/201962

AUTOR JEST ZAŁOŻYCIELEM I DYREKTOREM GENERALNYM ONCORPS, FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ 

UCZENIEM MASZYNOWYM I WSPOMAGAJĄCEJ PROCESY DECYZYJNE. WCZEŚNIEJ BYŁ DYREKTOREM 

DS. STRATEGII TECHNOLOGICZNEJ W ACCENTURE I DYREKTOREM DS. STRATEGII W DZIALE GLOBAL-

NYCH TECHNOLOGII TEJ FIRMY.

ARTYKUŁ PIERWOTNIE UKAZAŁ SIĘ W PORTALU HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA,HBRP.PL.

wego rozkładu, aby przewidywać prawdopodobieństwo po-
wodzenia danej transakcji na podstawie jej wielkości i wieku. 
Innymi słowy, obliczając samą częstotliwość udanych transakcji 
jako procent wszystkich transakcji, możesz znacznie dokładniej 
określać szanse każdej nowej transakcji.

SKORZYSTAJ Z TESTU CZASU 
Wiele systemów posługuje się skomplikowanymi metodami 
określania kondycji poszczególnych transakcji, uwzględniając 
takie czynniki, jak dopasowanie produktu, stopień konkuren-
cji, wrażliwość cenową itp. Możesz jednak znacznie uprościć 
model, ignorując wszystkie czynniki z wyjątkiem czasu między 
poszczególnymi etapami cyklu. Stosując to podejście, odkryli-

śmy, że zakończone powodzeniem trans-
akcje niemalże zawsze plasują się powyżej 
50 percentyla współczynnika tempa fina-
lizacji. Nieskuteczne transakcje mają ten-
dencję do poruszania się znacznie wolniej.

WYKRYJ, KTO STARA SIĘ 
PRZECHYTRZYĆ SYSTEM 
Sprzedawcy często okopują się na bez-
piecznych pozycjach – celowo tworzą 

zachowawcze prognozy, które potrafią następnie z łatwością 
przekroczyć. Aby temu zapobiec, stwórz algorytm, który bę-
dzie śledzić efektywność prognoz poszczególnych handlowców 
w porównaniu ze średnią dla całej grupy. Powinien on oznaczać 
osoby, które stale osiągają znacznie wyższe wyniki w porówna-
niu z niższymi niż przeciętnie prognozowane. Zachowawcze 
działania nie tylko podważają dokładność prognoz, lecz także 
pozbawiają firmę możliwości wzrostu, który można by było osią-
gnąć dzięki bardziej ambitnym celom sprzedaży.

NAGRADZAJ DOKŁADNOŚĆ 
Nagradzaj osoby plasujące się w górnym kwintylu sprzedaw-
ców, których prognozy najdokładniej odzwierciedlają faktyczną 
sprzedaż w danym okresie. Ponieważ, praktycznie rzecz biorąc, 
żadna firma, z którą się spotkałem, nie nagradza precyzji progno-
zowania, trudno definitywnie stwierdzić, czy będzie to skutecz-
na strategia, lecz bez wątpienia warto ją wypróbować.

Większa niestabilność sprzedaży może spowodować, że pro-
gnozy, które w przeszłości były zawyżone o 8 proc., w później-
szym czasie będą się rozmijać z rzeczywistością o 20 do 50 proc. 
Dokładniejsze prognozowanie sprzedaży ma więc ogromne zna-
czenie tak dla firm i ich akcjonariuszy, jak i całej gospodarki.

rzadko kiedy trwale rozwiązuje problem, ponieważ ludzie wra-
cają do starych nawyków.

Ani arbitralne cięcie prognoz, ani walka z ludzkimi nawykami 
nie zapewnią precyzyjnych prognoz, których potrzebuje twoja 
firma i które są wymagane przez rynki finansowe. Bardziej obie-
cującym sposobem jest reorganizacja systemu tak, aby uwzględ-
niał ludzkie zachowania, które zniekształcają wyniki, i reagował 
na nie. Oto przykłady technik, które mogą ci pomóc w realiza-
cji tego celu.

PERSONALIZUJ I PORÓWNUJ DECYZJE
Posługując się tą samą architekturą co najlepsze platformy ba-
zujące na rekomendacjach konsumentów, takie jak Netflix, 
Spotify czy Amazon, systemy potrafią 
zapamiętać każdy wybór każdego użyt-
kownika, a następnie proponować sperso-
nalizowane rekomendacje na podstawie 
analizy porównawczej z grupą użytkow-
ników. Umożliwiają handlowcom wybór 
cen za pomocą scenariuszy, które oferują 
zróżnicowany asortyment cen, produk-
tów i marż. Menedżerowie widzą następ-
nie, jak często dany scenariusz prowadzi 
do uzyskania zamówienia. Dzięki odpo-
wiedniej liczbie scenariuszy w bazie danych system może reko-
mendować te najlepsze w danej sytuacji konkurencyjnej.

Umożliwia to również wykrywanie zachowań, które są źró-
dłem nieprawidłowych prognoz. Na przykład aby zachęcić użyt-
kowników do szerszego dzielenia się informacjami, system może 
rejestrować częstotliwość, z jaką użytkownicy wprowadzają no-
we transakcje w porównaniu z innymi. Jeśli jeden handlowiec 
jest równie skuteczny co inny, lecz wprowadza do systemu o po-
łowę mniej transakcji, zapewne ukrywa te nieudane. Osoby, które 
ukrywają informacje, należy zachęcać do częstszego ich wpro-
wadzania.

UDOSTĘPNIJ ELASTYCZNE ALGORYTMY
Przeprowadzone niedawno badania wskazują, że ludzie chętniej 
korzystają z rekomendacji algorytmów, kiedy mają możliwość 
(choćby nieznacznego) ich dopasowania. Z kolei uczestnicy ba-
dań, którzy mogli regulować algorytmy prognostyczne, tworzy-
li lepsze prognozy niż osoby, które nie miały takiej możliwości. 
Zapewnienie sprzedawcom prostych scenariuszy, które mogą 
dostosować, nazwać, śledzić i porównywać, umożliwia im do-
strzeżenie, jak różne wyniki konkretnych transakcji wpływają 
na ich cele sprzedaży. Mogą oni następnie odpowiednio skon-
centrować swoje działania sprzedażowe.

STALE MONITORUJ PRAWDOPODOBIEŃSTWO
Zamiast prognozować przychody na podstawie stałych, powią-
zanych z danym etapem wskaźników prawdopodobieństwa, 
śledź postępy i wyniki transakcji oraz korzystaj ze standardo-

System powinien 
uwzględniać ludzkie 
zachowania, które 
zniekształcają wyniki, 
i reagować na nie.
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Aten ułatwia zarządzanie 
przez IP
Aten KVM over IP Matrix System to 

rozwiązanie składające się z eksten-

derów KVM over IP i oprogramowa-

nia CCKM Matrix Management System. 

Umożliwia usprawnienie zarządzania infrastrukturą serwerową, 

jednocześnie zmniejszając koszty operacyjne. Zapewnia monitoro-

wanie i kontrolę komunikacji oraz dostęp do serwerów i komputerów 

przez infrastrukturę sieciową. Oprogramowanie CCKM Manager po-

zwala administratorom na scentralizowany nadzór nad funkcjonowa-

niem systemu. Umożliwia przełączanie sygnałów z dowolnego źródła 

na dowolne stanowisko, a także wyświetlenie sygnałów w formie gra-

ficznej na ścianie wideo. Przełączanie odbywa się intuicyjnie i płynnie, 

także w rozdzielczości 4K z 36-bitową głębią kolorów i częstotliwością 

odświeżania 30 Hz.  

Zaawansowane opcje ochronne umożliwiają instalację systemu w cen-

trach danych, miejscach monitorowania, kontroli i zarządzania siecią.

Cena: zależy od projektu. Gwarancja: 3 lata z opcją rozszerzenia.

EPA SYSTEMY, www.epasystemy.pl 
GRUPA ROMI, www.gruparomi.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, www.roseville.pl PROMOCJA

QNAP: przełączniki 
dla domu i SOHO
Przełączniki gigabitowe QSW-308–1C i QSW-308S to modele nieza-

rządzalne, wyposażone w osiem portów GbE i trzy porty 10GbE SFP+. 

QSW-308–1C ma dodatkowo złącze combo 10GbE SFP+/RJ45, kompa-

tybilne z 10GbE oraz NBASE-T (co zapewnia połączenia w pięciu stan-

dardach: 1, 2,5, 5 i 10 Gb/s oraz 100 Mb/s). 

Port SFP+/RJ45 (miedziany) umożliwia korzystanie z szybszych transfe-

rów sieciowych z wykorzystaniem posiadanych już kabli kategorii 

5e i 6a. Urządzenia nie mają wentylatorów. Ich design sprawia, że pasują 

do wnętrza domów i biur. Przełączniki wyposażono w funkcję auto- 

negotiation (zapewniającą 

optymalną prędkość trans-

ferów w sieci) oraz wykry-

wanie trybu duplex podczas 

podłączania urządzeń.

Cena: QSW-308-1C – 830 zł netto, QSW-308S – 680 zł netto.  

Gwarancja: 2 lata.

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

BenQ: nietypowe  
ekrany reklamowe
BH3801N (38 cali) i BH2801N (28 cali) to  

dwa wyświetlacze o nietypowych proporcjach 

16:5 (1920x600 pikseli) i 16:3 (1920x360 pik- 

seli) oraz jasności 1000 cd/m2. Zaprojektowa-

no je do pracy ciągłej, czyli przez 24 godzi-

ny na dobę, jako nośniki informacji i reklamy 

(w systemach Digital Signage). Są przezna-

czone do instalacji w pomieszczeniach o tem-

peraturze 0–50°C i wilgotności 20–80 proc., 

np. handlowych i gastronomicznych. Można 

je zamontować pionowo albo poziomo.

Urządzenia wyposażono w system Android 

oraz oprogramowanie do projektowania i za-

rządzania wyświetlaniem treści. Mają wbudo-

wane dwa głośniki o mocy 1 W, złącza HDMI 2.0, RS-232, RJ45 (LAN) 

i USB z opcją autoodtwarzania (Plug & Play).

Ceny: zależy od projektu. Gwarancja: 3 lata w trybie door-to-door.

AB, www.ab.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, www.roseville.pl

Zyxel: przełączniki 
do monitoringu
Przełączniki serii PoE GS1300 (3 modele) 

i GS1350 (4 modele) w zależności od wer-

sji urządzenia mają od 6 do 26 portów oraz budżet mocy PoE od 60 

do 375 W, co oznacza, że mogą działać w sieciach z wieloma kamerami. 

Dioda LED PoE informuje, kiedy zużycie energii przez przełącznik zbliża 

się do jego maksymalnej wartości. Każdy model oprócz złączy 1 GbE smart 

jest wyposażony w dodatkowe porty uplink do szkieletowego połączenia 

sieci bez zajmowania portów PoE dla kamer IP. Dzięki trybowi rozszerzo-

nego zasięgu przełączniki umożliwiają transmisję na odległość do 250 m. 

Seria GS1350 to przełączniki zarządzalne, które mają takie funkcje, jak au-

tomatyczne wykrywanie kamer, ciągłość pracy na zasilaniu PoE, ochrona 

przeciwprzepięciowa czy przycisk przywracania poprzedniej konfiguracji.

Ceny: 158,33–458,33 euro netto (ok. 690–2000 zł) w zależności od konfi-

guracji. Gwarancja: dożywotnia z serwisem NBDS.

AB, www.ab.pl
ACTION, www.action.pl
INGRAM MICRO, pl.ingrammicro.eu
ROSEVILLE INVESTMENTS, www.roseville.pl
VERACOMP, www.veracomp.pl
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Stawiamy na  
niezawodność i bezpieczeństwo

CRN PGE Narodowy jest miejscem szczególnym. Oferuje 
wiele możliwości i rozwiązań, które nie są dostępne w in-
nych obiektach, jak chociażby wielkość areny i widowni, 
która pozwala na organizację imprez z udziałem ponad 
50 tys. uczestników. Ponadto wynajmuje powierzchnie biu-
rowe, a do tego dochodzą stałe powierzchnie biznesowe, 
gdzie odbywają się konferencje czy targi. Jak to wpływa 
na funkcjonowanie działu IT? Jakie są najważniejsze zada-
nia dotyczące zarządzania informatyką w takim miejscu? 
MICHAŁ BŁAŻEWICZ Wyzwania i priorytety w obszarze IT 
na PGE Narodowym nie różnią się znacząco od tychże w więk-
szości średnich, dojrzałych podmiotów działających na rynku. 
Do priorytetów należą: jakość usług, bezpieczeństwo, nieza-
wodność, prosta obsługa i automatyzacja. To, co nas wyróżnia, 
to mnogość i różnorodność wykorzystywanych systemów in-
formatycznych. Jest ich ponad 30.

Jakie to są systemy?
Trzeba podkreślić, że nasz dział IT zajmuje się nie tylko sys-
temami informatycznymi, lecz także systemami audio-wideo 
(AV). Te dwa obszary przenikają się i często trudno wskazać 
granice między nimi. Osiem lat temu nowy stadion został wy-
posażony w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, 
co w znacznym stopniu ułatwia świadczenie usług IT dla klien-
tów. Aby utrzymać ją w niepogorszonym stanie, konieczna jest 
jednak stała wymiana niektórych elementów zgodnie z cyklem 
życia produktów.

Które systemy informatyczne mają kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania PGE Narodowego i będącej jego operato-
rem spółki PL.2012+? Jak jest skonstruowane środowisko 
IT i infrastruktura służące do obsługi stadionu i odbywa-
jących się na nim imprez oraz wspierające codzienne funk-
cjonowanie obiektu?
Analiza ryzyka wykazała, że krytyczne systemy to sieć kompute-
rowa i serwery w centrum przetwarzania danych. Od sprawne-
go działania sieci i serwerów zależą dziesiątki innych systemów 

informatycznych, a także możliwość pracy i funkcjonowania 
obiektu. Mamy własną infrastrukturę serwerową i w zasadzie nie 
korzystamy z tej na zewnątrz. Wyjątek stanowi hosting strony 
WWW, notabene zarządzanej w 100 proc. przez dział komuni-
kacji i promocji, a także usługa poczty elektronicznej dla pra-
cowników. Większość systemów jest ważnych dla codziennego 
funkcjonowania stadionu i spółki – ciężko byłoby sobie wyobra-
zić pozbawienie się pełnej kontroli nad nimi. Na uwagę zasługuje 
m.in. system monitorowania sieci i systemów. Jest to oprogra-
mowanie darmowe, ale znakomicie radzi sobie z monitorowa-
niem dostępności i procesów paru tysięcy urządzeń oraz usług.

W czym najbardziej przejawia się na co dzień specyfika wy-
zwań w zarządzaniu ICT na PGE Narodowym? 
Specyficzna dla naszej działalności jest nie tylko wspomniana 
mnogość i różnorodność wykorzystywanych systemów. Istot-
ne jest również to, że rozmiar niektórych z nich jest rekordowy 
w skali Polski, a nawet Europy, jeśli patrzymy z perspektywy 
jednego obiektu. Poza tym poszczególne systemy różnią się 
wymaganym poziomem dostępności. Dla części z nich mamy 
zakontraktowane wsparcie techniczne świadczone przez pod-
mioty specjalizujące się w jednej, konkretnej dziedzinie. Zakres 
wsparcia również nie jest taki sam dla wszystkich systemów. 

Jak jest równoważone zapotrzebowanie na zasoby i roz-
wiązania ICT w codziennym funkcjonowaniu obiektu 
i w momentach zwiększonego obciążenia w czasie imprez 
masowych?
Trzy główne obszary naszej działalności to: utrzymanie syste-
mów, ich rozwój oraz obsługa różnorakich imprez. Dotyczy to 
zarówno systemów IT, jak i AV. Utrzymanie środowiska tele-
informatycznego ma dla nas kluczowe znaczenie i jest dosyć 
pracochłonne. Jakiekolwiek zaniedbanie w tym obszarze wiąże 
się z mniej lub bardziej dotkliwymi konsekwencjami. Obsłu-
ga imprez ogranicza się w zasadzie do skonfigurowania usług, 
monitorowania ich działania i reagowania na ewentualne in-
cydenty. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku syste-

„Od współpracujących z nami firm oczekujemy bezpośredniego kontaktu 
z profesjonalistą znającym naszą specyfikę, a nie numeru telefonu do call center, skąd 
połączenie zostanie przekierowane do przypadkowego inżyniera, który nie dysponuje 

wiedzą o naszej infrastrukturze” – mówi MICHAŁ BŁAŻEWICZ,  
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. IT W PGE NARODOWY.
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mów AV, gdzie w trakcie imprez konieczna jest ich dodatkowa, 
aktywna obsługa. Priorytet mają oczywiście zawsze działa-
nia na potrzeby organizowanych imprez i klientów stadionu.  
To dla nich istnieje ten obiekt i systemy na nim działające, rów-
nież teleinformatyczne i audiowizualne. Ich rozwój angażu-
je z reguły ogromne zasoby, często większe, niż początkowo  
zakładaliśmy. Staramy się jednak tak je rozwijać, aby wyma-
gały jak najmniej obsługi w przyszłości. Dotyczy to zarówno  
rozwiązań technicznych, jak i wdrożonych systemów.

Jak w praktyce odbywa się utrzymanie i rozwój środowi-
ska informatycznego? W jakim zakresie korzystają Pań-
stwo ze standardowych, dostępnych na rynku rozwiązań, 
a na ile stawiają na tworzenie i rozwijanie własnych apli-
kacji lub systemów? Czym jest uwarunkowany wybór ta-
kiego, a nie innego podejścia? 
Jeżeli chodzi o wdrożenia nowych produktów, to odpowiedź 
jest dość oczywista. Jeżeli nie mamy gotowych narzędzi do za-
spokojenia naszych potrzeb, to zawsze w pierwszej kolejności 
szukamy gotowych produktów na rynku. Jest to najtańsze i naj-

lepsze rozwiązanie. Kupując gotowy produkt, wraz z systemem 
informatycznym możemy też dodatkowo nabyć w pakiecie doj-
rzały proces biznesowy, który stanowi często zdecydowanie 
większą wartość niż samo oprogramowanie. W drugim kroku 
staramy się modyfikować produkty istniejące na rynku. Nowe, 
własne rozwiązania tworzymy tylko w ostateczności.

Jakie są najważniejsze, strategiczne kierunki rozwoju 
ICT? W jaki sposób będą dalej rozwijane systemy i narzę-
dzia informatyczne dla potrzeb PGE Narodowego? Co jest 
dla Państwa głównym stymulatorem i impulsem do dzia-
łań w tym zakresie?
Podstawowym stymulatorem rozwoju naszych systemów są 
potrzeby klientów i pracowników. Główne założenia strategii 
rozwojowej to: niezawodność, automatyzacja i bezpieczeń-
stwo za rozsądną cenę. 

Co konkretnie planują Państwo w najbliższym czasie?  
Jakie rozwiązania, projekty, systemy są wdrażane obecnie 
lub będą wdrażane w niedalekiej przyszłości?
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Obecnie jest wymieniana szkieletowa sieć teleinformatyczna, 
a także zapory sieciowe. To największy infrastrukturalny pro-
jekt w obszarze IT od czasu wybudowania stadionu. Wspieramy 
również dział finansów we wdrożeniu systemu ERP dla spółki. 
Poza tym rozważamy instalację systemu do monitorowania sta-
nu i lokalizacji mebli w oparciu o czytniki ręczne i tagi w tech-
nologii RFID UHF. W następnym roku planujemy wymienić 
sieć Wi-Fi na połowie stadionu i system AAA (Authentication, 
Authorization and Accounting – uwierzytelnienie, autoryzacja 
i rejestracja dostępu).

Jakich specjalistów ICT potrzebują Państwo w tej chwili 
najbardziej lub jakich zamierzają zatrudnić w najbliższym 
czasie? Jakie kompetencje informatyczne są lub będą nie-
bawem przez Państwa najbardziej poszukiwane?
W zespole IT pracuje obecnie osiem osób, które lubią swoją 
pracę, co jest bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania 
całego środowiska teleinformatycznego 
na stadionie i w spółce. Przygotowanie 
i obsługa imprez to często praca w nie-
standardowych godzinach. Nie planu-
jemy obecnie zatrudniać dodatkowych 
pracowników. Docelowo zaś chciałbym, 
aby każdy istotny system mógł być ob-
służony przez więcej niż jednego pra-
cownika. Na realizację tego zamierzenia 
potrzebujemy jednak jeszcze czasu. 
W razie chwilowych potrzeb posiłkuje-
my się firmami zewnętrznymi. Cały czas mamy również kilka 
umów wsparcia technicznego kluczowych systemów.

Czego w pierwszej kolejności oczekuje Pan od dostawców 
IT, resellerów, integratorów? Jak ocenia Pan ich ofertę 
rynkową pod kątem przydatności do zaspokojenia potrzeb 
kierowanego przez Pana działu IT?
Spółkę obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. To 
często utrudnia wybór najlepszego wykonawcy i produktu, 
szczególnie przy bardzo skomplikowanych systemach, gdzie 
jest cała masa zmiennych, możliwości i wariantów. Należy bar-
dzo dobrze znać rynek, aby stworzyć skuteczny opis przed-
miotu zamówienia. Od dostawców IT oczekujemy przede 
wszystkim, że zgłoszą się do przetargów/konkursów, dadzą 
dobrą cenę i dostarczą produkt zgodny z OPZ lub lepszy.

Na co firmy informatyczne powinny zwracać uwagę, my-
śląc o współpracy z Państwem? Co powinny uwzględniać 
w swoich ofertach, żeby były one trafione pod kątem Pań-
stwa potrzeb i oczekiwań oraz znalazły zainteresowanie 
u Pana czy Pana współpracowników?
Potrzebujemy bezpośredniego kontaktu z profesjonalistą zna-
jącym naszą specyfikę, a nie numeru telefonu do call center, 
gdzie połączenie zostanie odebrane przez niemerytorycznego 
pracownika, a następnie sprawa trafi do przypadkowego inży-
niera, który często nie zna naszej infrastruktury czy wykorzy-
stywanych przez nas rozwiązań. Trudno mi jednak powiedzieć, 

jaki element oferty będzie ostatecznie decydujący w konkret-
nym przypadku. Na pewno cenne są zawsze referencje wraz 
z numerem telefonu do osoby, która może je potwierdzić, opo-
wiedzieć o produkcie i współpracy. Chętnie zapoznajemy się 
również z wersją demonstracyjną gotowych systemów, więc 
warto dołączyć taką informację do oferty, jeżeli to możliwe.

Na czym polega analiza składanych ofert? W jaki sposób 
odbywa się ocena przesyłanych przez firmy propozycji 
co do ich zgodności z założonymi kryteriami wyboru? 
Obowiązująca nas ustawa o zamówieniach publicznych w prak-
tyce oznacza, że duża część pracy związanej z wyborem usłu-
godawcy czy dostawcy spada na nasz zespół. Opis przedmiotu 
zamówienia musi być precyzyjny i szczelny, a zatem i obszer-
ny. W przypadku zakupu oprogramowania dobrze jest, jeże-
li zawiera większość poglądowych makiet. Nie możemy tak 
po prostu opowiedzieć firmom o naszych potrzebach i prosić 

je o propozycje oferowanych rozwiązań. 
Jeżeli oferta spełnia wymagania posta-
wione w OPZ, wówczas z reguły przy jej 
ocenie najważniejsza jest cena. Możemy 
również dodatkowo punktować opcjo-
nalne funkcje.

Na jakie perspektywiczne technolo-
gie i rozwiązania będą Państwo sta-
wiać w przyszłości? Na ile przydatne 
z Państwa punktu widzenia są tren-

dy typu Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, wirtualna 
i rozszerzona rzeczywistość. W jakim zakresie i w jakich 
miejscach już z nich Państwo korzystają, a gdzie zamierza-
ją w nie inwestować w przyszłości? 
Z wirtualnej rzeczywistości korzystamy już w udostępnianej 
publicznie aplikacji mobilnej. Jest w niej m.in. model 3D areny, 
z którego można korzystać także w trybie rozszerzonej rzeczy-
wistości (AR). Na interaktywnej mapie wszystkich poziomów 
stadionu są dostępne informacje na temat sugerowanych dróg 
dojścia do wybranego miejsca. Istnieje też możliwość spraw-
dzenia widoku z dowolnego sektora jeszcze przed zakupem 
biletów. Jednym z pierwszych systemów, który w przyszłości 
będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję, będzie system 
monitoringu wizyjnego stadionu. Taki system jest w stanie ana-
lizować obraz z 500 kamer naraz, na bieżąco się uczy i nigdy 
się nie męczy.

Czy zamierzają Państwo, ewentualnie na jakich warunkach 
i w jakim zakresie, korzystać z rozwiązań chmurowych? 
Obecnie nie planujemy inwestycji w rozwiązania chmurowe, 
ponieważ nie mamy takich potrzeb. Decyzję o tym będziemy 
musieli podjąć dopiero za dwa lata, gdy dostawca serwerów wy-
korzystywanych w naszym data center przestanie je wspierać.

ROZMAWIAŁ 
ANDRZEJ GONTARZ 

To, co nas wyróżnia,  
to mnogość i różnorodność 
wykorzystywanych 
systemów.
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Były emocje, była rywalizacja, był doping (wspaniali kibice!), było fair play  
– wszystko, czego potrzeba, zarówno w sporcie, jak i w biznesie.

TOMASZ GOŁĘBIOWSKI

Branżowy triathlon: mamy wyniki!

Tegoroczne zawody największych 
branżowych twardzieli odbyły się 
po raz pierwszy w formule IT & Bu-

siness i do tego w nowym miejscu – w Głę-
boczek Vine Resort & SPA nad wyjątkowo 
malowniczym jeziorem Forbin. Jednak to, 
co najważniejsze, czyli wspaniała rodzin-
na atmosfera i przyjazna rywalizacja bez 
niepotrzebnej „spiny”, jest niezmiennie 
wizytówką tego wydarzenia. Na dystan-
sie olimpijskim zmierzyło się 34 zawodni-
ków, a w sprincie na mecie stanęło ponad 
20 triathlonistek i triathlonistów z takich 
firm, jak Asseco, Asus, D-Link, Komputro-
nik, Ingram Micro, Microsoft, Samsung 
i in. Sygnał do rozpoczęcia zawodów dał 
Miłosz Sowiński, wicemistrz Polski na dy-
stansie olimpijskim i rekordzista naszego 
kraju w zawodach Ironman (czas uzyska-
ny w Bahrajnie w 2018 r. – 4:45:27). Z ko-
lei już po zakończeniu zmagań zawodnicy 
spotkali się z Łukaszem Grassem, autorem 
książki „Najlepszy. Gdy słabość staje się si-
łą” o Jerzym Górskim, pierwszym polskim 
zdobywcy mistrzostwa świata w podwój-
nym triathlonie.

– To, co chciałbym podkreślić, to wspa-
niałe historie naszych zawodników, którzy 

WYDARZENIA

jeszcze kilka lat temu nie wychodzili zza 
biurek, borykali się z nadwagą i byli nało-
gowymi palaczami. A teraz tryskają ener-
gią, zdrowiem i zajmują miejsca na podium 
w wyjątkowo wymagającej, ale też dającej 
niesamowitą radość dyscyplinie sportowej. 
Takie metamorfozy są dla mnie osobiście 
najbardziej satysfakcjonujące, bo dowodzą, 
że chcieć to móc – mówi Marcin Sowiński, 
pomysłodawca i dyrektor zawodów. 

Warto podkreślić, że w tym roku kon-
kurencją samą w sobie okazała się strefa 
zmian ze względu na długi i stromy pod-
bieg od wyjścia z wody do stanowiska z ro-
werami. Można się było spotkać z opinią, 
że to najtrudniejszy taki element topo-
grafii terenu na wszystkich tegorocznych 
polskich zawodach triathlonowych. Tym 
bardziej gratulacje należą się zwycięzcom 
Pucharu CRN Polska w kategorii „Naj-
szybsza zmiana” (czas mierzony od wyj-
ścia z wody do jazdy rowerem i od zejścia 
z roweru do rozpoczęcia biegu). W tym 
roku bezkonkurencyjni okazali się: Mar-
cin Michalewicz z Cloud2B.pl na dystan-
sie olimpijskim (z czasem 1:18) i Sławomir 
Pruchniewski z Asseco Active Team na dy-
stansie sprint (1:46). Brawo!

Na CRN.pl można obejrzeć galerię z te-
gorocznych zawodów.

Najlepsi z najlepszych

Dystans olimpijski (kobiety)
Gizela Rakowska (Videolicious) 2:40:55 

Maria Peńsko (Samsung) 2:42:48 

Dystans olimpijski (mężczyźni)
Marcin Michalewicz (Cloud2B.pl) 2:15:13 

Bernard Bocian (Komputronik) 2:18:46 

Tomasz Rachwalik (Dell Technologies) 

2:19:32 

Dystans sprint (kobiety) 
Emilia Dryżałowska (Billennium Squad) 

1:21:48 

Anna Nowak (Worldpeople) 1:31:43 

Magdalena Wolska (Microsoft) 1:33:51 

Dystans sprint (mężczyźni)
Sławomir Pruchniewski (Asseco Active 

Team) 1:09:37 

Grzegorz Gierasimiuk (Samsung) 1:13:19 

Marek Piekarski (Fides Travel) 1:13:36 

Klasyfikacja drużynowa (dystans olimpijski) 
Komputronik (Jakub Jeziółkowski, 

Filip Kałas, Radosław Olejniczak, 

Patryk Szachewicz) 5:50:44 

Ingram Micro (Paweł Rybarczyk, 

Marcin Sowiński, Kinga Szczypkowska, 

Jarosław Szafrański) 5:53:08

Billennium Squad (Paweł Ćwieka, 

Emilia Dryżałowska, Michał Smęt, 

Adam Wojciuk) 6:02:06 

Klasyfikacja drużynowa (dystans sprint) 
Synerise (Peter Bodis, Eugeniusz 

Licznarowski, Marcin Rachwał) 7:43:55

Samsung (Jakub Kiedrowicz, 

Oskar Olczak, Maria Peńsko) 7:49:19 

Jak Emeryci (Michał Laskowski, Krzysztof 

Pawlicki, Maciej Różalski) 8:24:35



CRN nr 9/201968

Ireneusz Dąbrowski

WRZUTKA Z AUTU

Na razie  
bliżej horroru 

niż idylli.

W DNIU 22 SIERPNIA MINISTERSTWO CYFRYZACJI OGŁOSIŁO SPOŁECZ-
NE KONSULTACJE DOKUMENTU, O OBJĘTOŚCI 120 STRON, DOTYCZĄCEGO 
WDRAŻANIA W NASZYM KRAJU ZASTOSOWAŃ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 
(CZYLI Z ANGIELSKA AI). FAKT TEN NIE MOŻE POZOSTAĆ MI OBOJĘTNY, 
I TO Z CO NAJMNIEJ KILKU, JEŚLI NIE KILKUNASTU POWODÓW, RÓŻNEJ 
ZRESZTĄ NATURY. SĄ WŚRÓD NICH MERYTORYCZNE, EKONOMICZNE, PO-
LITOLOGICZNE, SEMANTYCZNE, A WRESZCIE FILOZOFICZNE.

Zacznę od semantyki i filozofii. Pojęcie „sztuczna inteligencja” składa się z połą-
czenia dwóch znaczeń, aby określić trzecie – do niedawna nieznane – pojęcie. Rze-
czownik w tej zbitce to określenie zdolności organizmu lub osoby do uczenia się, 
adaptacji, kojarzenia faktów, znaczeń i emocji oraz właściwego reagowania na zmien-
ne bodźce pochodzące z otoczenia. Tutaj nie ma żadnych podtekstów ani wartościo-
wania. Z przymiotnikiem w tym wyrażeniu jest trudniej, choć wydaje się, że słowo 
samo z siebie jest klarowniejsze i bardziej zrozumiałe. „Sztuczny” to po prostu nie-
istniejący w stanie naturalnym, wymyślony. Ale z wartościowaniem tego pojęcia, to 
znaczy określeniem, czy sztuczny to przymiotnik odczuwany pozytywnie, obojętnie, 
czy negatywnie, jest kłopot.

Kłopot dlatego, że występuje w różnych związkach i oznacza różne dla emocji czło-
wieka desygnaty. Na przykład „sztuczny miód” czy „sztuczne masło” (czyli marga-
ryna) to określenia o przykrym dla nas skojarzeniu, bo określają coś, czego człowiek 
nie potrafi dobrze naśladować. Są to tzw. z niemiecka erzace, czyli nieudolne substy-
tuty, używane w okolicznościach biedy lub kryzysu ekonomicznego. Zauważono ten 
niekorzystny marketingowo efekt określania niektórych produktów spożywczych 
słowem „sztuczny” i w tym obszarze nikt nie mówi o „sztucznym cukrze”, tylko o sło-
dziku albo o „sztucznej żelatynie”, tylko o zagęstnikach lub substancjach żelujących. 

W medycynie mamy wiele różnych rozwiązań o niemiłym znaczeniu, ale akcepto-
wanych i docenianych wartościach wynikających z ich skuteczności w sytuacjach, 
kiedy natura, czyli organizm ludzki, zawodzi. Mogą do tej grupy zaliczać się pojęcia 
takie, jak sztuczna szczęka, sztuczna nerka, sztuczne serce itp. Nauka walczy o wy-
tworzenie sztucznej krwi czy sztucznej skóry i oby te wysiłki zostały zwieńczone 
sukcesem jak najszybciej. Ale mamy też wyrażenia co najmniej obojętne emocjonal-
nie, a określające to, co jest ważne dla człowieka i użyteczne, bez czego dziś ludzkość 
nie mogłaby liczyć około 8 mld osobników. Zaliczam do nich nawozy sztuczne i two-
rzywa sztuczne. Nie miejsce tu, aby uzasadniać ich znaczenie. Ze słowem „sztuczny” 
kojarzą się też zachowania i z reguły są to określenia o negatywnej konotacji, bo jak 
odbieracie czyjś sztuczny uśmiech czy sztuczną radość?

Piszę to wszystko, aby przybliżyć czytelnikom problem emocjonalnego stosunku 
do pojęcia „sztuczna inteligencja”. Sztuczna, czyli jaka? Lepsza? Tak bliżej margary-
ny czy sztucznej nerki? W okolicach fałszu i zakłamania ( jak sztuczny uśmiech) czy 
sztucznej szczęki (niewygodnej i kłopotliwej, ale dla wielu zbawiennej)? Ten stosunek 
to ważna rzecz, bo będzie decydować, czy sztuczna inteligencja będzie miała pozy-
tywne publicity, czy będzie tępiona. Od tego zależy też szybkość jej rozwoju i popular-
ność. A co za tym idzie – użyteczność. Dziś słabo jest to określone i nie wiem, czy ktoś 
nad tym się zastanawia, jak algorytmy samoadaptacyjne i samouczące się, bo do tego 
w praktyce na dziś sprowadza się pojęcie AI, powinny być lokowane w świadomości 
społecznej. Na razie górą są obrazy w stylu walki robotów i czarnej substancji skupia-
jącej w sobie całą moc i decyzje o losie świata, czyli bliżej horroru niż idylli.

Sztuczna, czyli jaka?
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Przejdźmy do aspektów ekonomicznych. Tu kluczowym pytaniem jest: „A po co 
nam sztuczna inteligencja?”. Złośliwie można powiedzieć, że kto nie ma własnej, 
chce debatować o sztucznej. Czyli przypadek bezzębnego staruszka, którego pro-
blem sztucznej szczęki nurtuje codziennie. Ale kto z młodych chce gadać o prze-
wadze implantów nad sztuczną szczęką? Nikt, bo to nie ich świat. Wydaje mi się, 
że wszczynanie dziś, nawet tylko środowiskowej, debaty o sztucznej inteligencji jest 
przedwczesne i skłaniałbym się do zdania, że więcej w tym elementów politycznych 
niż technicznych i merytorycznych. Zwłaszcza zaś próby przekucia debaty na dzia-
łania i programy rządowe uznałbym za wręcz szkodliwe. Rynek IT w Polsce może 
nie jest super, może ma wady i ewidentne braki, ale nie można zarzucić mu jednego 
– że został zaprojektowany lub wymyślony w gabinetach polityków. Politycy raczej 
myśleli i chyba ciągle myślą, jak ten rynek kontrolować albo jak tę branżę wyzyskiwać.

Tymczasem rozwój IT nie jest problemem rządowym. Znane sprzed lat przykła-
dy wątpliwych systemów globalnych i kontredanse z nimi związane wszyscy mamy 
jeszcze w pamięci. Śmiem twierdzić, że w Polsce nie stworzono ani jednego systemu 
lub rejestru obejmującego dane masowe, który nie byłyby zainfekowany podejrze-
niami aferalnymi, nie mówiąc już o terminowości i skuteczności wdrożenia. Zanim 
weźmiemy się do dyskusji o sztucznej inteligencji, zadajmy sobie może raczej pyta-
nie: dlaczego mamy takie słabe efekty na tym polu? I nie jest rozwiązaniem proble-
mu tworzenie własnych działów czy firm pracujących na potrzeby jednego resortu, 
jak to się dzieje w przypadku Ministerstwa Finansów. Firma stworzona dla rozwią-
zywania potrzeb tego resortu wszak zanotowała znaczącą stratę finansową. Ale nie 
mnie sądzić, zresztą takich informacji nie widziałem, czy choć drogo, to przynajmniej 
wypełniła swoją misję celową. Czy zleceniodawca jest zadowolony z wyników me-
rytorycznych jej funkcjonowania? Tego, myślę, możemy nigdy się nie dowiedzieć.

Inną przesłanką skuteczności konsultacji jest wiara uczestników w ich sens i za-
ufanie do ich organizatora co do jego prawdziwej otwartości i gotowości zaakcep-
towania, choćby w jakiejś mierze, ich wyników. Tutaj aktualna większość rządząca, 
odpowiadająca za kształt i skuteczność kierowania losami Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej, ma umiarkowane zaufanie (aby nie powiedzieć dosadniej). Poważniejsze 
sprawy były procedowane nie tylko bez konsultacji, w wariackim tempie, a nawet 
były podejmowane rozwiązania przy wyraźnym i głośno artykułowanym sprzeciwie 
interesariuszy. Rodzi się więc pytanie: te konsultacje w sprawie AI to nowe otwar-
cie? Nowy styl pracy rządzących ze środowiskami zainteresowanych, realna potrze-
ba zaczerpnięcia wiedzy na przedmiotowy temat od tych, którzy lepiej się orientują 
niż pracownicy administracji rządowej, czy tylko przynęta dla naiwnych, która znik-
nie zaraz po wyborach 13 października? Tego nie wiem ani nie śmiem rozstrzygać. 
Po prostu dzielę się swoimi wątpliwościami co do możliwości interpretacyjnych.

Jest ich jeszcze więcej, a przykład istotnego dla przyszłości branży, ale marginal-
nego z punktu widzenia taktyki sprawowania władzy na zasadzie „tu i teraz” albo 
„500+ wszystko załatwi” może stanowić doskonałe pole sprawdzenia intencji i spo-
sobu współpracy rządzących z rządzonymi. Temat AI jest w gruncie rzeczy tema-
tem obojętnym politycznie. To nie jest problem sądów, szkolnictwa, emerytów czy 
służby zdrowia, gdzie zainteresowanych można liczyć w miliony. Oczywiście skut-
ki takiej czy innej polityki będą oddziaływać na całe społeczeństwo, ale akurat w tej 
dziedzinie, podobnie jak w przypadku produkcji parówek, nie musi się ono oriento-
wać w kuchennych ani recepturalnych zawiłościach.

Ciekawi mnie tylko jedno. Dlaczego akurat wybrano do konsultacji ten obszar? 
Czyżby ktoś naprawdę się przestraszył, że efektywne wykorzystanie sztucznej inte-
ligencji może prowadzić do uzyskania jakiejś przewagi nad tymi, którzy nią nie dys-
ponują? A może obawiają się, że ta inteligencja, w którą ich wyposażyła natura, może 
być niewystarczająca w starciu z zastępami uzbrojonymi w jej sztuczne substytuty 
czy rozszerzenia? To się okaże niebawem. Inicjatywę będę obserwować i raportować 
czytelnikom, jakie są jej losy i czy przetrwa dłużej niż do wyborów.

Kto nie ma 
własnej,  

chce 
debatować  

o sztucznej...
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

Obrazki 
zaczynają 

rządzić  
światem 
biznesu.

CHŁODNYM OKIEM

Julia leży na macierzy
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE COFAJĄ NAS DO PRZESZŁOŚCI. CO BARDZIEJ 
ZŁOŚLIWI TWIERDZĄ, ŻE WRACAMY WRĘCZ DO EPOKI PALEOLITYCZNYCH 
RYSUNKÓW NASKALNYCH.

Dawno, dawno temu ludzie pierwotni komunikowali się za pomocą obrazków ma-
lowanych na ścianach jaskiń. Po ponad 200 tys. lat historia zatoczyła koło i ludzie 
współcześni komunikują się za pomocą obrazków, tyle że wyświetlanych na ekranach 
OLED. Wchodzę do autobusu i widzę młodzieńców wgapionych w ekrany. Zakochani 
na randkach, zamiast rozmawiać, przeglądają obrazki na smartfonach. Aż 20 proc. re-
spondentów biorących udział w badaniu Psychology Today stwierdziło, że woli wyjść 
z domu boso niż bez smartfona. Tyle samo deklaruje, że ich ukochane urządzenie wpa-
dło im do toalety. Tego typu przykłady można mnożyć w nieskończoność. Obrazkowe 
pokolenie bardzo trafnie podsumowuje Sokół w kawałku „Reszta życia”: „Zdjęcie, film, 
wyretuszowany slajd. Nie przeżywamy nic, ale mamy dobry kadr ”…

Obrazki zaczynają też powoli rządzić światem biznesu. Niedawno usłyszałem 
od znajomego marketera, że producenci elektroniki konsumenckiej stawiają teraz 
na tzw. influencerów. Wystarczy, że celebrytka lub celebryta pokaże na Instagramie 
swoją fotkę z komputerem marki X, a tysiące followersów ustawia się w kolejce po pro-
mowane urządzenie. To świetny sposób, tym bardziej że w erze obrazków tylko naj-
więksi głupcy tracą czas na czytanie recenzji. Jeśli opływająca w luksusach gwiazda 
korzysta z danego modelu notebooka, to musi być rzeczywiście najlepszy wybór.

Co więcej, uważam, że w podobnym kierunku powinni podążać producenci serwe-
rów i macierzy dyskowych. Nie warto marnować czasu ani pieniędzy na przygotowanie 
długich specyfikacji czy zamieszczanych na ich stronach nudnych case study. Tego i tak 
nikt nie czyta. O wiele większą moc oddziaływania na klientów będzie miało zdjęcie 
Julii Wieniawy leżącej na macierzy dyskowej z krótką adnotacją: „To skrzynka, w któ-
rej przechowuję kilkadziesiąt tysięcy selfie. Ty też możesz jej zaufać”. 

Jednakże przy tego typu prezentacjach trzeba pamiętać o wyeksponowaniu logoty-
pu, bowiem followersi bywają gapowaci i nie dostrzegają subtelnych różnic. Tak było 
w przypadku jednej z fanek Małgorzaty Rozenek-Majdan, która zarzuciła, że dzieci 
Perfekcyjnej Pani Domu są zbyt wystylizowane i występują na zdjęciach w sweterkach 
z wielkim logo Ralpha Laurena. „Przepraszam, ale Staś i ja w Gucci” – szybko zareago-
wała polska Victoria Beckham.

Tak czy inaczej w epoce obrazkowej życie celebrytów, konsumentów i marketerów 
staje się coraz łatwiejsze. John Wanamaker ponad 100 lat temu wypowiedział słynne 
zdanie: „Wiem, że połowa pieniędzy wydawanych na reklamę jest wyrzucana w błoto. 
Problem w tym, że nie wiem, która połowa”. Współcześni specjaliści od marketingu 
nie marnują kasy, ponieważ mają dostęp do nieporównywalnie większej ilości danych 
niż ich poprzednicy. Znają liczbę followersów, lajków i wyświetleń. 

Też chcę być trendy i myślę o założeniu własnego konta na Instagramie. Na szczę-
ście nie wymaga to tajemnej wiedzy. Gorzej z pozyskiwaniem followersów. Dlatego 
też zacząłem szukać w sieci porad podpowiadających, jak zdobyć rzesze fanów. „Re-
alizacja 24 godziny na dobę. 100 followersów już od 14,99 zł” – doradza jeden z serwi-
sów internetowych. Życie w obrazkowym świecie jest rzeczywiście proste i wspaniałe.



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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Nowa wolność w komunikacji biznesowej. 

Koniec ze skomplikowanymi rozwiązaniami! Postaw na Cloudya – intuicyjny i bezpieczny system 

telefoniczny w chmurze firmy NFON. Komunikuj się za pomocą tego samego numeru na wszystkich 

urządzeniach i korzystaj z atrakcyjnych cen, ponieważ płacisz tylko za rozszerzenia, których faktycznie 

używasz. Ponad 15 000 firm w całej Europie jest już z Cloudya. Teraz Twoja kolej! nfon.com

„Świetna jakość 
połączenia, ale 

muszę już lecieć”.

System telefoniczny w chmurze

z systemem fail-safe. Gdziekolwiek, kiedykolwiek!


