
Rynek druku biurowego nieustannie rozwija się w kierunku usług. W dużym stopniu przyjął się już model 
MPS, jednak oferujący go integratorzy nie powinni ustawać w podnoszeniu kwalifikacji w tym obszarze. 
Jeśli zaś chodzi o biurową flotę drukującą, to coraz częściej dyskutuje się na temat cyberzagrożeń. Tu też 
jest miejsce na doradztwo i usługi. Zaawansowane urządzenia drukujące dla biur wspomagają jednocze-
śnie cyfrowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwach – który również wymaga odpowiednich kompe-
tencji ze strony integratorów. Rozwój jest więc konieczny, tym bardziej że sami producenci nieustannie 
proponują partnerom nowości, które mają im pomagać w odchodzeniu od sprzedaży transakcyjnej.
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Świat druku

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

KAROLINA MARSZAŁEK Fo
t. 
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Stosunkowo szybko rośnie świado-
mość klientów biznesowych od-
nośnie do roli floty drukującej 

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

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

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

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

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

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

– przekonuje Piotr Baca, Country Mana-
ger Brothera. 

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

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

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

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

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

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

…współczesne drukarki to wyspecjalizowane komputery do przetwarzania dokumentów,

…rośnie rola aplikacji wspomagających procesy związane z pracą z dokumentem  

   w firmach,

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

   w przedsiębiorstwach,

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

   w zakresie druku,

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

   niż tylko cena rozwiązań,

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

   dodanej, którą docenią,

…zwiększa się rola TCO w rozmowach o wdrożeniu,

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

   dostosowują się do potrzeb partnerów reprezentujących różny poziom kompetencji 

   w zakresie druku (aby wybrać najlepszą dla siebie), 

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

   związanych z zarządzaniem dokumentem i informacją w firmie,

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

   też rola oddzielnych skanerów dokumentowych).
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Świat druku

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdaniem specjalisty

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

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

udziału urządzeń kolorowych względem monochromatycznych, szczególnie w segmencie 

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

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

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

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

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

temu obiegu dokumentów, systemu pracy zespołowej lub rozwiązania wideokonferencyjnego.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIUSZ SAWICKI  Integratorzy systemów druku powinni charakteryzować się przede 

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

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

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

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

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

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

odpowiednio skonfigurować. Integrator powinien proponować klientom gotowe rozwiązania 

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

Szymon Trela, 
Product Manager 
CEE ISD, Sharp

Barbara Boryczka, 
Product Marketing 
Manager, Ricoh

Leszek Bareja, 
Product Manager, 

Xerox

Mariusz Sawicki, 
Business Unit 
Manager, ABC 

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

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

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

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

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

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

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

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

Quocirca:  
papier zostaje

Według badania Print 2025 przepro-

wadzonego przez Międzynarodowy 

Instytut Badawczy Quocirca urzeczy-

wistnienie się idei biura bez papieru jest 

znacznie mniej prawdopodobne niż idei 

biura o zredukowanym zużyciu papie-

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

menedżerów uważa, że drukowanie jest 

ważne dla ich codziennej aktywności 

biznesowej, choć do 2025 r. ta wartość 

ma się zmniejszyć do 64 proc. (odwrót 

od papieru ma najszybciej przebiegać  

w sektorze publicznym). Co jednak cie-

kawe, 41 proc. respondentów spodziewa 

się, że objętość materiałów drukowa-

nych w ich organizacjach będzie wzra-

stać. Według Quocirca małe i średnie 

firmy będą potrzebowały wsparcia za-

ufanych doradców. Apetyt na cyfryzację 

w połączeniu z ciągłym zapotrzebowa-

niem na używanie papieru to pole do 

popisu dla dostawców MPS, MDS i roz-

wiązań workflow.

Zdaniem integratora

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

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

kiej konkurencyjności panujących w prawie każdej branży przedsiębiorstwa biorą pod 

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

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

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

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

wiązań typu jedno biurko – jedna drukarka i zastosowanie urządzeń wielofunkcyjnych 

działających w formule Internetu rzeczy oraz oprogramowania i pakietów dodatko-

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

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

procesów zarządzania dokumentami w firmie oraz bezpieczeństwa przetwarzanych 

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

klientów jest ujednolicenie platformy sprzętowej dostosowanej do potrzeb użytkowni-

ków i wprowadzenie regulacji środowiska druku jako elementu zarządzania. 
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Krajobraz druku w 2019: 
usługi MPS, bezpieczeństwo  

i ekologia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRZYSZTOF JANIEC
MPS Specialist, Epson

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

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

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

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

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

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

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

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

MAREK ZBARACHEWICZ
Senior Sales Manager, Epson

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

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

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

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

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

nawet możliwość doprowadzenia do fi-
zycznego uszkodzenia urządzeń – tłu-
maczył @HackerGiraffe w rozmowie 
z serwisem bbc.com.

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

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

WOJCIECH URBANEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wnętrzną politykę obiegu dokumentów pod kątem bezpieczeństwa.

KRZYSZTOF JANIEC  Jako dostawca systemów druku obsługujemy naturalnie wszelkie 

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

serwowaliśmy w ostatnich trzech latach widocznego wzrostu liczby reklamacji związa-

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

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

dzo pozytywny symptom, świadczący o rosnącej świadomości użytkowników końcowych.

PIOTR BACA  Resellerzy powinni pomagać klientom w doborze odpowiednich rozwiązań, 

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

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

pobiegające potencjalnemu wyciekowi danych. Strategia ochrony urządzeń drukujących 

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

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

wachlarza produktów. Dzięki temu partner może zaproponować klientowi odpowiednie 

rozwiązanie, dopasowane do indywidualnych potrzeb.

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

Piotr Baca, 
Country Manager, 
Brother

Krzysztof Janiec, 
MPS Sales 

Specialist, Epson

Zdaniem specjalisty
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Nadeszła era inteligentnych 
urządzeń drukujących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

System uwierzytelniania do urządzeń – produkty marki Ricoh oferują w standardzie 

narzędzia do uwierzytelniania dostępu do MFP.

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

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

zaaprobowana cyfrowym podpisem.

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

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

szyfrowanie połączenia i nadpisywanie danych.

Trusted Platform Module – umożliwia sprawne szyfrowanie i chroni ważne dane 

przed nieuprawnionymi osobami.

Urządzenia drukujące przetwarzają obraz dokumentu na wewnętrznym dysku twardym. 

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

rozpoczęciem następnego zadania, a w wypadku nieuprawnionego dostępu do dysku 

twardego drukarki będą niewidoczne.

Bezpieczeństwo danych

AdvertorialAdvertorial AdvertorialAdvertorial
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Cena wciąż 
decyduje

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

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

– mówi MICHAŁ GAC, WICEPREZES ZARZĄDU GMP GROUP.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROZMAWIAŁ 
ANDRZEJ GONTARZ 

Młodzi gracze 
rynkowi powinni 
myśleć  
o konsolidacji.

www.linkedin.com/company/crn-polska

twitter.com/crn_polska

facebook.com/crnpolska

www.crn.pl
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Bezpieczeństwo
druku w firmie

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

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

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

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

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

PIOTR BACA, COUNTRY MANAGER BROTHER POLSKA

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

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

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

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

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

Wyciek danych podczas 
drukowania nie musi 
być normą.
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Świat druku

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

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

KAROLINA MARSZAŁEK
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Druk  
w firmie:   
biznes na emocjach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Integratorzy zajmujący się m.in. wdrażaniem rozwiązań drukujących 

będą musieli wcześniej czy później spojrzeć na tego rodzaju infra-

strukturę przez pryzmat CSR-u, cyfrowej transformacji, technologii 

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

niach drukujących jako elemencie składowym systemów zarządza-

jących w firmach. Mniejsi integratorzy będą w tym celu potrzebowali 

dużego zaangażowania i pomocy ze strony producentów – chociaż-

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

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

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

producentów, muszą iść szkolenia rozwijające u partnerów umiejęt-

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

rzystania emocji i nowych filozofii w handlu. Prawdopodobnie sami 

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

rzyli portfolio przeprowadzonych wdrożeń, w których argumenty 

proekologiczne i prospołeczne rzeczywiście pomogły ich wykonaw-

com w sprzedaży określonych rozwiązań. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Za pośrednictwem 
drukarki można już… 
zamawiać jedzenie.
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Świat druku

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

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

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

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

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

Tusze  
i tonery:  
kurcząca się  
alternatywa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdaniem eksperta

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

Dzięki temu oraz stabilnym warunkom ekonomicznym rynek materiałów eksploata-

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

najważniejszych trendów należy wymienić: znaczący wzrost sprzedaży urządzeń ze 

stałym zasilaniem w atrament, coraz większe zainteresowanie drukiem atramentowym 

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

Wszystko to w konsekwencji prowadzi do osłabienia pozycji producentów materiałów 

alternatywnych. Najbliższa przyszłość przyniesie im nowe wyzwania, przede wszystkim 

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

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

ważnie zmienić udziały na rynku materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laserowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdaniem producenta

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

sprzedaży pudełkowej powoduje, że resellerzy chętniej proponują klientom 

rozwiązania kontraktowe. Świadczy o tym rosnąca liczba umów tego rodzaju 

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

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

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

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

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

transakcyjnym. 

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

com zamienników, szukając podmiotów naruszających ich prawa, dostawca 

oraz reseller powinien postawić na bezpieczne produkty, takie jak ponownie 

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

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

patentów będzie skłaniał dostawców i resellerów do coraz bardziej ostrożne-

go wyboru materiałów eksploatacyjnych, które oferują klientom. Szansę na 

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

dą współpracować z renomowanymi producentami o ustabilizowanej pozycji 

prawnej dotyczącej przestrzegania praw patentowych.

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

przedsiębiorstwo musi dużo drukować przez cały okres umowy. Jeżeli drukuje 

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

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

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

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

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

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

będzie niepotrzebnie przepłacał za tusze czy tonery.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oraz wysoką wydajnością.
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Asarto: 
bardzo dobra alternatywa

Advertorial
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DEBATA CRN POLSKA

Rynek druku: 
dużo wyzwań, dużo możliwości

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

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

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

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

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

Uczestnicy debaty:

Rafał Gutkowski, Office Services Director, Ricoh

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

Łukasz Rumowski, dyrektor Działu Rozwoju Produktu, Grupa Arcus
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Debata CRN Polska

Rynek druku: 
dużo wyzwań, dużo możliwości

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

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

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

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

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

Zdaniem producenta

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

sprzedaży pudełkowej powoduje, że resellerzy chętniej proponują klientom 

rozwiązania kontraktowe. Świadczy o tym rosnąca liczba umów tego rodzaju 

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

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

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

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

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

transakcyjnym. 

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

com zamienników, szukając podmiotów naruszających ich prawa, dostawca 

oraz reseller powinien postawić na bezpieczne produkty, takie jak ponownie 

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

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

patentów będzie skłaniał dostawców i resellerów do coraz bardziej ostrożne-

go wyboru materiałów eksploatacyjnych, które oferują klientom. Szansę na 

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

dą współpracować z renomowanymi producentami o ustabilizowanej pozycji 

prawnej dotyczącej przestrzegania praw patentowych.

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

przedsiębiorstwo musi dużo drukować przez cały okres umowy. Jeżeli drukuje 

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

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

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

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

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

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

będzie niepotrzebnie przepłacał za tusze czy tonery.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oraz wysoką wydajnością.

Asarto: 
bardzo dobra alternatywa

Advertorial
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DEBATA CRN POLSKA

Rynek druku: 
dużo wyzwań, dużo możliwości

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

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

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

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

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

Uczestnicy debaty:

Rafał Gutkowski, Office Services Director, Ricoh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Robert Kozioł,
Komputronik Biznes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krzysztof Mertowski,
Brother

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

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

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA MARSZAŁEK

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

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

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

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

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

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

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

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

które działają na tym rynku. 
KAROLINA MARSZAŁEK Fo
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Świat druku
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CYPRIAN KLIMKIEWICZ, specjalista ds. handlowych, Olprint

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

Zauważyliśmy zmiany w sprzedaży zwią-

zanej z wydrukiem tradycyjnym, dlatego że 

klienci biznesowi rzeczywiście ukierunko-

wują się na cyfryzację, a jednocześnie opty-

malizują mocno infrastrukturę drukującą  

(co prowadzi jednak do pewnej redukcji 

zakupów maszyn). Równocześnie chętnie 

godzą się na usługi typu MPS, które po-

zwalają im skutecznie kontrolować koszty 

wydruków. Na druku biurowym ciągle się 

jednak zarabia, dlatego producenci mocno 

obstają przy tej dziedzinie. Jako firma bar-

dzo zainteresowana rozwojem sprzedaży 

rozwiązań i usług związanych z digitaliza-

cją dokumentów, najchętniej współpracuje-

my z producentami umożliwiającymi nam 

takie skonstruowanie oferty dla odbiorcy 

końcowego, w której koszt urządzeń druku-

jących i eksploatacji nie stanowi większości 

ceny całego rozwiązania, które proponuje-

my – pozwala rzeczywiście zoptymalizować 

infrastrukturę drukującą w danej organizacji, 

a jednocześnie umożliwia nam działanie we 

wspomnianym cyfrowym kierunku. Wtedy 

druk i cyfrowy dokument nie wykluczają się.

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

Rośnie znaczenie cyfrowego dokumentu

JACEK TRZECIAK, właściciel JTC i RODO.pl

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

sprzedaż transakcyjna drukarek i maszyn 

MFP w naszym przypadku przeważa, ale 

udział usług – kontraktów związanych 

z drukiem biurowym – zauważalnie rośnie.

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

żych maszyn cena też odgrywa ważną rolę, 

choć równie istotna jest oczywiście funk-

cjonalność. Drukarkę na potrzeby kontraktu 

kupuje się z reguły taniej, niż ma to miejsce 

w przypadku sprzedaży transakcyjnej. 

Tak jest u wszystkich producentów, z któ-

rymi współpracujemy, i takie ich podejście 

pomaga nam w rozwoju biznesu. Pomaga-

ją również rozmaite działania edukacyjne, 

uświadamiające klientom wszelkie zalety 

nabywania urządzeń drukujących w mode-

lu usługowym.

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

urządzenia drukujące dostarczane do insty-

tucji publicznych zyskują na jakości, chociaż-

by z tego względu, że wykorzystywane są 

w nich oryginalne materiały eksploatacyjne, 

co wydłuża ich żywotność i niezawodność.

Rośnie udział rozwiązań atramentowych 
w druku biznesowym. Oprócz producentów, 

którzy od dawna inwestują w tę technologię, 

obecnie mocno rozwija ją też na przykład 

Brother, co zaznaczył podczas ostatnie-

go spotkania z partnerami. Druk atramen-

towy może być atrakcyjny, jeśli weźmie się 

pod uwagę chociażby koszt jednej strony 

czy generalnie koszt materiałów eksploata-

cyjnych. Nie widzę natomiast na razie przy-

szłości dla argumentów odnoszących się na 

przykład do niskiego zużycia prądu w przy-

padku rozwiązań drukujących, co jest często 

podkreślane właśnie wtedy, gdy mowa o ma-

szynach działających w technologii atramen-

towej. Ma to znikome znaczenie dla klientów, 

praktycznie nie zwracają oni na to uwagi.

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

dbania na tym polu klient może pewnego 

dnia zastać zaszyfrowane wszystkie dane  

na serwerze, a tym samym ponieść napraw-

dę ogromne straty finansowe i wizerunkowe. 

Nawet nie ma co tego porównywać z wy-

sokością rachunków za prąd. Wątek bez-

pieczeństwa jest tym, co może odciągnąć 

klienta od kierowania się ceną w przypadku 

urządzeń drukujących. Obok JTC działa dru-

ga moja firma – RODO.pl, która zajmuje się 

wdrożeniami pod kątem przepisów ochrony 

danych osobowych. Uświadamiam klientom, 

jak łatwo jest dostać się do sieci przedsię-

biorstwa m.in. przez nieodpowiednio zabez-

pieczony interfejs drukarki czy urządzenia 

wielofunkcyjnego. Oczywiście większe orga-

nizacje charakteryzuje wyższa świadomość 

potencjalnych zagrożeń, dużo do zrobienia 

jest natomiast w tych mniejszych. Do RODO 

przygotowywaliśmy się na trzy lata przed 

wejściem w życie polskiej ustawy. Już wte-

dy zacząłem brać udział w konferencjach 

poświęconych tej tematyce i szkolić ludzi. 

Dzięki temu mamy naprawdę świetnych fa-

chowców w tej dziedzinie. Robimy szeroko 

pojęte audyty związane generalnie z bezpie-

czeństwem sieci i całej infrastruktury.

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

podpisem elektronicznym będą musiały dys-

ponować wszystkie firmy i instytucje, dlatego 

interesujemy się tym tematem. Od jakie-

goś czasu funkcjonują pieczęci elektronicz-

ne i urzędy czy firmy mogą nimi stemplować 

każdy dokument. Zakładam, że w niedalekiej 

przyszłości, skanując i wysyłając dokument 

z drukarki, będzie można od razu zrobić to 

razem z elektronicznym podpisem, np. przez 

dotknięcie kartą, a nawet dowodem osobi-

stym do odpowiedniego czujnika w urzą-

dzeniu czy w jakikolwiek inny sposób. Warto 

mieć to na uwadze, myśląc o rozwoju biznesu. 

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

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

waniu faktur. Obecnie, jeśli organizacja 

digitalizuje fakturę w sposób niezmienny, za-

chowując wszelkie dane dotyczące nadaw-

cy, odbiorcy, i ma możliwość podpisania jej 

podpisem cyfrowym, to dokument papiero-

wy może trwale usunąć. Zmiany prawne ge-

neralnie mają bardzo duży wpływ również na 

to, jak klienci podchodzą do technologii – ta 

zmiana dała nam do ręki dość przekonujący 

argument w rozmowach odbiorcami, którzy 

obecnie coraz chętniej bazują na dokumen-

tach w postaci cyfrowej. 

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

je jednostki państwowe – szpitale, urzędy, 

które dysponują wolumenem dokumentów 

w wersji papierowej i muszą je zeskano-

wać oraz w odpowiedni sposób poopisy-

wać, aby zasilić archiwum, a także spełnić 

wymogi związane z przesyłaniem danych 

do innych jednostek państwowych. Olprint 

postawił na cyfrowe repozytorium niemiec-

kiego producenta ELO Digital Office. To 

jest cały system umożliwiający organiza-

cję obiegu dokumentów oraz zarządzanie 

procesem biznesowym. To główny produkt, 

z którym idziemy do klientów, zresztą  

z coraz lepszym skutkiem. Żeby nie być  

gołosłownym: jakieś dwa lata temu rozma-

wialiśmy o nim z jednym z klientów. Wte-

dy tworzenie systemów obiegu cyfrowych 

dokumentów oraz archiwizacyji spotyka-

ło się z dużo mniejszym zrozumieniem niż 

teraz. Temat nie zdołał wówczas nabrać 

rozpędu, ponieważ dział IT klienta stwier-

dził, że sam może stworzyć potrzebną mu 

aplikację, dzięki której archiwizowane ma-

teriały będą się zgrywać na FTP, a pracow-

nicy będą mieli do nich dostęp. Niedawno 

jednak klient do nas wrócił, twierdząc, że 

dorobił się już kilku terabajtów danych zgra-

nych na FTP i obecnie nie jest w stanie ich 

skutecznie przeszukiwać – właściwie nikt 

już się nie orientuje w zawartości składowa-

nych plików. Przedsiębiorstwo wróciło więc 

do tematu profesjonalnego archiwum, któ-

re zapewni zarządzanie takim wolumenem 

dokumentów i ich szybkie wyszukiwanie.

Kolejny z naszych klientów zwrócił uwagę, 

że osoba z innego przedsiębiorstwa, z którą 

on współpracuje i regularnie się rozliczają, 

w trakcie rozmowy potrafi natychmiast zna-

leźć fakturę w cyfrowym archiwum, nawet 

niekoniecznie posługując się jej numerem, 

ale jakimś słowem, frazą. Dzięki temu ma 

bieżący dostęp do danych i zawsze dokład-

nie wie, o czym mówi. Nasz klient natomiast 

– z racji tego, że nie dysponuje takim rozwią-

zaniem – zawsze musi prosić o papiery inną 

osobę w firmie. Ewidentnie odczuł prze-

wagę jednego sposobu pracy z dokumen-

tem nad drugim. I jeszcze jeden przykład, 

zgoła odmienny. Rozmawialiśmy z głównym 

księgowym w jednym z większych przed-

siębiorstw o cyfryzacji dokumentów i gene-

ralnie odejściu od drukowania. Przyznał, że 

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

ność kadry w wieku 50, 60 plus to poważna 

przeszkoda na drodze tak głębokich zmian 

w przedsiębiorstwie. Z nimi praca wyłącznie 

na cyfrowych dokumentach na razie się nie 

uda. To realia, z którymi się zderzamy.

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

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

środowiska oraz potrzeb klienta i proponując 

najbardziej optymalne rozwiązanie. Interesu-

ją nas klienci, którzy szukają kompleksowej 

obsługi w zakresie druku. Świadomość takich 

usług wśród odbiorców biznesowych 

jest duża, choć wciąż zdarza się nam wyja-

śniać, czym jest umowa serwisowa. Jednak 

siła argumentów sprawia, że nie musimy klien-

tów do tego modelu współpracy długo prze-

konywać. Mamy odpowiednie doświadczenie, 

scenariusze, wyliczenia, które pokazują korzy-

ści z powierzenia nam kompleksowej opieki 

nad infrastrukturą drukującą. Klient zaczyna 

doceniać takie elementy obsługi jak: pro- 

aktywność w zamawianiu materiałów eksplo-

atacyjnych, doświadczenie i solidny serwis, 

który potrafi zapewnić krótki czas reakcji na 

zgłoszenie usterki i szybką naprawę, przy za-

chowaniu wysokiej jakości usługi.

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

się generalnie na modelach większych, prak-

tycznie odchodząc od urządzeń A4 – wbrew 

obecnemu trendowi, zgodnie z którym ry-

nek zmierza właśnie w stronę „A czwórek”. 

Nie zapewniają one satysfakcjonującej mar-

ży, chyba że realizuje się zamówienie na na-

prawdę dużą skalę. Dla nas jednak liczy się 

nie ilość, a jakość i silne relacje z klientami. 

To relacje sprawiają, że są oni w stanie zapła-

cić wyższą cenę za wysoką jakość komplek-

sowej obsługi. Mamy pracowników z ponad 

20-letnim doświadczeniem, a także klientów, 

którzy są z nami od początku działania firmy. 

Wielu poleca nas kolejnym i w ten sposób bu-

dujemy naszą przewagę rynkową.

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

szych klientów stanowią instytucje publiczne, 

którym pomagamy wdrożyć zarządzanie wy-

drukiem i które obsługujemy w ramach umów 

serwisowych w modelu MPS. Wśród tych od-

biorców również rośnie świadomość korzyści 

płynących z dzierżawy urządzeń drukujących. 

To bardzo wygodne i dla instytucji,

Rynek publiczny docenił MPS

Świat druku
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  i dla nas. Po trzech, czterech latach klienci 

z rynku publicznego mają problem, co zrobić 

z używanymi urządzeniami po tym, jak zastą-

piono je nowymi – nie mogą ich sprzedać, bo 

przeważnie nie mają wdrożonych odpowied-

nich procedur. Natomiast kiedy dzierżawa wy-

gasa, urządzenia wracają, a my przywracamy 

je do optymalnego stanu technicznego i mo-

żemy oferować jako poleasingowe. Na takie 

rozwiązania jest wysokie zapotrzebowanie na 

rynku, a niektórzy klienci pytają tylko o tego 

typu maszyny. Choć warto zaznaczyć, że fir-

ma, jako partner kilku producentów rozwiązań 

drukujących, musi znaleźć właściwy balans 

między biznesem, który opiera na urządze-

niach nowych, a tym bazującym na sprzęcie 

używanym, poleasingowym. 

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

rach i instytucjach rośnie, a co za tym idzie 

następuje rozwój systemów OCR. Skanować 

można już nie tylko do formatu PDF, ale i do 

dokumentów Worda, Excela czy Power  

Pointa. Odsetek skanów ma coraz większy 

udział w ogólnym wykorzystaniu urządzeń 

drukujących w przedsiębiorstwach, więc in-

tegratorzy współpracujący z klientami w mo-

delu usługowym będą z czasem próbowali 

ująć skany w cenie „kliku”. Niemniej jednak 

wydruk tradycyjny (papierowy) będzie 

jeszcze istniał długo, równolegle z elektro-

nicznymi dokumentami.

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

stują podstawowe funkcje tych urządzeń, coraz 

więcej mamy wdrożeń, których istotnym ele-

mentem jest drukowanie i skanowanie mobilne. 

Panele sterujące nowych modeli przypominają 

tablety i zapewniają podobne możliwości, łącz-

nie z opcją instalowania dodatkowych aplikacji 

ze sklepu internetowego producenta. Jednak 

zainteresowanie klientów takim oprogramowa-

niem jest na razie niewielkie. Pod tym względem 

wszystko jeszcze przed nami. Producenci naj-

częściej oferują konkurencyjne cenowo opro-

gramowanie do wydruku podążającego. Rośnie 

liczba tych, którzy dysponują starannie dopra-

cowanym software’em własnego autorstwa.

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

pewne niedogodności, ponieważ zmieniają-

ce się ceny materiałów wymuszają na sprze-

dawcy konieczność okresowych renegocjacji 

umów, co nie jest wygodne ani dla integrato-

ra, ani dla klienta. Tymczasem kontrakty na 

Zachodzie zaczynają się przekształcać, dla-

tego że tamtejszym firmom zależy na stałych 

cenach rozliczeń. Podstawą umowy o świad-

czeniu usług w zakresie druku firmowego 

staje się kontrakt serwisowy, a materiały eks-

ploatacyjne klient dokupuje według własnego 

zapotrzebowania. Takie rozwiązania otwierają 

rynek MPS dla klientów o zupełnie innych po-

trzebach, jak franczyzobiorcy czy osoby pra-

cujące zdalnie.

Ostatnio zakończyliśmy wdrożenie w Polsce, 

w którym zastosowaliśmy powyższy model. 

Chodzi o duże przedsiębiorstwo z branży far-

maceutycznej, zatrudniające ponad 300 pra-

cowników rozsianych po całym kraju. Klient 

nie korzystał z outsourcingu druku, dlatego 

każdy z pracowników materiały eksploata-

cyjne zamawiał we własnym zakresie, płacąc 

firmową kartą. Natomiast w przypadku awarii 

urządzenia jego naprawę koordynował dział 

IT przedsiębiorstwa, co znacznie wydłuża-

ło czas reakcji. Zmiany dokonane z pomocą 

Ediko miały zwiększyć efektywność systemu 

firmowego druku u tego specyficznego od-

biorcy i dostosować go do potrzeb każdego 

pracownika. Klient podkreślał, że zatrudnieni 

różnią się pod względem intensywności ko-

rzystania z urządzeń drukujących. Dlatego też 

zależało mu, aby nadal mogli sami zamawiać 

niezbędne do pracy materiały, jednak pod 

nadzorem centralnego systemu i w możliwie 

uproszczonym modelu rozliczeń. W systemie 

MPS Space, który wykorzystaliśmy, musieli-

śmy więc powiązać ze sobą trzy elementy: 

dane pracownika, model wykorzystywane-

go przez niego urządzenia oraz firmową kar-

tę płatniczą. Obecnie pracownik z poziomu 

przeglądarki internetowej może podjąć dwie 

główne akcje: aktywować moduł zakupowy 

(widzi tam tylko te materiały eksploatacyjne, 

które pasują do jego urządzenia, a po zatwier-

dzeniu zakupu odpowiednia kwota jest od ra-

zu przesyłana z jego firmowej karty płatniczej; 

w moduł zakupowy wbudowana została funk-

cja śledzenia przesyłki) i wezwać serwis.

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

odbiorców biznesowych wciąż pokutuje 

przekonanie, że to drukarki laserowe są efek-

tywniejsze, szybsze i tańsze w użytkowaniu. 

Obecnie nie jest to do końca prawdą. Przede 

wszystkim drukarki atramentowe potrafią zu-

żyć nawet 80 proc. mniej energii elektrycznej 

od laserowych, co – jeżeli mówimy o ma-

szynach, które włączone są non stop – daje 

w rocznym rozrachunku naprawdę pokaźne 

oszczędności. Ponadto nowoczesne urzą-

dzenia mają tylko jeden element eksploata-

cyjny – pojemnik z tuszem. W samej drukarce 

jest więc mniej komponentów, które mogą 

się zepsuć. Należy do tego dodać, że drukar-

ki atramentowe dogoniły już te laserowe pod 

względem prędkości wydruku, a systemy za-

stosowane np. w najnowszych drukarkach HP 

umożliwiają urządzeniu samodzielne zastę-

powanie uszkodzonych dysz natryskujących 

tusz. Opisane powyżej wdrożenie przepro-

wadziliśmy jednak z użyciem atramentowych 

urządzeń Epsona.

Jako dostawca usług MPS koncentrujemy 
się na innowacjach. Mając kompetencje 

w monitorowaniu i zarządzaniu monitoro-

wanym sprzętem, idziemy o krok dalej. Roz-

wijamy technologię, która zdecydowanie 

rozszerzy nasze portfolio MPS o rozwiązania 

z dziedziny MCS, czyli Manage Content 

Services. Mamy też własny, dojrzały system 

służący do kontrolowania floty urządzeń  

– MPS Satellite. Naszą ambicją było skutecz-

ne uruchomienie sprzedaży zagranicznej, 

co udaje nam się realizować.

Rozszerzamy portfolio usług
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