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I want it all...
I want it now.

Zajrzyj na stronę Vertiv.com/VertivRocks i poznaj cały pakiet rozwiązań.

Teraz resellerzy Vertiv zyskują dodatkowe środki za każdą sprzedaż. 

Rejestracja do Programu Partnerskiego jest bezpłatna. 

Nie jest wymagany minimalny obrót. To proste!  

SPRZEDAWAJ. ZARABIAJ. BEZ KOŃCA.

Odwiedź stronę Vertiv.com/Partner, aby dowiedzieć się więcej.

Bez względu na to, czy dyrygujesz wielką orkiestrą, czy małym kwartetem – Vertiv ma dla Ciebie kompleksową ofertę 

rozwiązań, spełniających potrzeby Twojej infrastruktury IT. Szafa Vertiv™ VR Rack, konsola szeregowa Avocent® ACS 800, 

listwy PDU do montażu w szafie Vertiv™ Geist™ oraz zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 to nie tylko niezawodny sprzęt, 

ale przede wszystkim rozwiązania zaprojektowane do współpracy w pełnej harmonii.
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Ich wiedza i intuicja są ważne  
dla właściwego ukierunkowania 
tego rozwoju.
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w branży IT:

złoto dla odważnych
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Powiedzenie „im gorzej, tym lepiej” zawdzięczamy prawdopodobnie niejakiemu  
Mikołajowi Czernyszewskiemu (taki myśliciel, który miał spory wpływ na Lenina). To-
warzysza Czernyszewskiego bardzo cieszyła pogarszająca się sytuacja rosyjskiego ludu 
za caratu, gdyż wierzył, że rosnąca bieda i zniewolenie ułatwią rozpętanie socjalistycz-
nej rewolucji. Abstrahując od faktu, że choć przewrót się udał, to bieda i zniewolenie, 
zamiast zniknąć, przybrały na sile, trzeba przyznać, że wspomniane powiedzenie ma 
czasem rację bytu. Ostatnio coraz bardziej w przypadku firm IT, i to z dwóch różnych 
powodów.

Pierwszym z nich jest rosnący niepokój w światowej polityce i handlu. Wiele wska-
zuje na to, że będzie się pogłębiać, co doprowadzi do ogólnego spadku popytu i zmusi 
wiele firm do ograniczania kosztów działalności. A tak się składa, że w tym celu, poza 
zwykłym cięciem zatrudnienia, dobrze sięgnąć po nowe technologie. Tak właśnie za-
mierza zrobić m.in. zarząd HP Inc., który z jednej strony zapowiada redukcję swojego 
globalnego „stafu” nawet o dziewięć tysięcy osób, ale z drugiej chce ich brak zrekom-
pensować inwestycjami w nowoczesne systemy automatyzujące wiele wewnętrznych 
procesów. Słowem, zły czas dla światowej gospodarki może być okresem żniw dla tych 
integratorów IT, którzy mają w portfolio rozwiązania służące do automatyzacji, uspraw-
niania pracy i zwiększania wydajności przedsiębiorstw.

Drugi powód, który może przełożyć się na wzrost zamówień na rynku IT, to zapo-
wiadany przez rządzące ugrupowanie szybki wzrost płacy minimalnej. Przedsiębior-
cy bowiem, jeśli tylko będą mogli, poszukają w tej sytuacji rozwiązań, które pozwolą 
im zachować wydajność (a może nawet ją podnieść) po wyrzuceniu z pracy części tak 
hojnie obdarowanych przez rząd nieszczęśników. Niewiele jest bowiem w Polsce firm, 
które mogłyby sobie pozwolić na podnoszenie płac w iście stachanowskim tempie bez 
utraty rentowności. Jedyną rozsądną reakcją jest wówczas – jak najbardziej pożądany 
– wzrost innowacyjności poszczególnych przedsiębiorstw, a w efekcie całej polskiej  
gospodarki. W innym przypadku wielu przedsiębiorcom pozostanie zwinięcie intere-
su. Zresztą nawet gdyby udało im się balansować na granicy rentowności, zabrakłoby 
im w końcu środków na niezbędne inwestycje w dalszy rozwój, co sprawiłoby, że upa-
dek byłby tylko kwestią czasu.

Krótko mówiąc: jak będzie dobrze, to dobrze, a jak niedobrze, to… też dobrze.
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+ Semantive, polska firma specjalizująca się w Big Data i uczeniu maszynowym, znalazła się na 14. pozycji 

w rankingu Deloitte’a – 50 najszybciej rosnących firm technologicznych w Europie Środkowej. Za nią uplaso-

wał się fintech Polski Standard Płatności, operator Blika. W sumie do zestawienia trafiło 11 polskich firm. 

Zwycięzcą w głównym rankingu została litewska spółka Voltas IT – producent inteligentnych, bezprzewo-

dowych samochodowych systemów diagnostycznych i kontrolnych dla kierowców.

+ Huawei w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wypracowało przychody w wysokości 

ok. 85,67 mld dol. Oznacza to wzrost o 24,4 proc. rok do roku. Marża zysku netto w tym okresie wy-

niosła 8,7 proc., co w przeliczeniu na dolary daje sumę ok. 7,45 mld dol. Dobre wyniki mimo ame-

rykańskiego embarga wprowadzonego w maju br. (obecnie jest częściowo złagodzone) Huawei 

tłumaczy poprawą efektywności swoich działań. CEO Ren Zhengfei zapowiedział w sierpniu 

br. „długi, bolesny marsz” – restrukturyzację, która w kolejnych latach ma wzmocnić koncern.

+ Morele.net, Neonet i x-kom znalazły się w gronie top 10 e-sklepów, które uzyskały 

najlepsze oceny klientów w rankingu Opineo.pl. Klienci punktowali szybkość realizacji 

zamówienia, poziom obsługi i jakość zapakowania przesyłki. Mieli też wskazać, czy 

poleciliby dany sklep swoim znajomym. Każde z tych czterech kryteriów było punk-

towane w skali do pięciu punktów. W tym roku Morele.net zostało wiceliderem ran-

kingu. Jednocześnie zdecydowanie poprawił się Neonet, wchodząc do pierwszej 

trójki i wyprzedzając x-kom, który poprzednio był trzeci.

+ Sygnity zawarło ugodę z Enea Operatorem, dzięki czemu zapłaci 

mniejszą karę w związku z nieterminową realizacją umowy na dostawę 

i wdrożenie systemu informatycznego. Kontrakt zawarto w 2016 r. Opro-

gramowanie ma wspomagać zarządzanie majątkiem sieciowym, gospo-

darką nieruchomościami i pracą brygad w terenie dostawcy energii. 

Dzięki porozumieniu kara dla Sygnity spadnie do 550 tys. zł.

+ Grupa Action we wrześniu i w całym III kw. br. za-

notowała wzrost przychodów rok do roku – ze 136 mln zł 

do 145 mln zł. Marża okazała się zaś niższa niż w po-

przednim miesiącu br. – ok. 6,1 proc. wobec ok. 6,5 proc. 

w sierpniu br. We wrześniu ub.r. wysokość marży osza-

cowano na mniej więcej 6,8 proc. W sumie w III kw. br. 

obroty grupy Action wyniosły 409 mln zł (rok  wcześ- 

niej 407,3 mln zł).

 

- IBM w III kw. br. zanotowało spadek zysku o 38 proc., 

do 1,7 mld dol. Z kolei obroty koncernu zmniejszyły się 

o 3,9 proc., do 18 mld dol. To piąty kwartał spadku sprzedaży 

„Big Blue” z rzędu. IBM koncentruje się obecnie na rozwoju no-

wych technologii, jak cloud computing, bezpieczeństwo, analityka, 

sztuczna inteligencja i IoT. Rosnące wpływy w tych obszarach nie 

rekompensują jednak spadku sprzedaży serwerów (-15 proc., głów-

nie z powodu końca cyklu produktowego mainframe’ów z14). Zmniej-

szyły się także wpływy z globalnych usług technologicznych, takich jak 

wsparcie (-5,6 proc.). 

- Neonet w roku obrotowym 2018/2019 (1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 

2019 r.) uzyskał skonsolidowane przychody na poziomie 1,999 mld zł (niecały 

1 proc. mniej niż w roku poprzednim), a zysk netto retailera zmniejszył się w tym 

czasie do 5,7 mln zł wobec 11,89 mln zł rok wcześniej. Celem wrocławskiej spółki 

jest obecnie zwiększenie udziału w rynku sprzedaży artykułów AGD, RTV i IT przez 

rozwój sieci salonów. Detalista nadal koncentruje się na małych i średnich miastach, 

gdzie nie ma konkurencji dużych zagranicznych podmiotów.

- Samsung kolejny kwartał z rzędu zanotował wyraźny spadek dochodów. W III kw. 

br. zysk operacyjny koncernu zmniejszył się o 56 proc., do sumy ok. 6,5 mld dol. Przycho-

dy były zaś niższe o 5,3 proc., sięgając ok. 52 mld dol. Trend wyraźnie mniejszych zysków 

w ujęciu rok do roku trwa już od kilku kwartałów (w II kw. br. spadek również wyniósł 56 proc.), 

w związku z drenażem cen na rynku NAND flash i DRAM, których Samsung jest największym 

światowym dostawcą. Dołek w br. jest tym większy, że w ub.r. padły cenowe rekordy na rynku 

pamięci. Dział półprzewodników generuje ok. 2/3 zysków korporacji.

- Sędzia łódzkiego sądu okręgowego zgubił pendrive z wrażliwymi danymi osób występujących 

w różnych sprawach. Na nośniku były zapisane projekty postanowień, wyroków i uzasadnień do nich. 

Zaginione pliki dotyczą niektórych spraw prowadzonych w X i XIII wydziale gospodarczym, które wpły-

nęły do sądu od kwietnia 2016 r. do sierpnia 2019 r.

- PKP PLK unieważniło przetarg na usługi utrzymania i rozwoju systemu SAP, w którym oferty złożyły 

Hicron (o wartości 6,6 mln zł brutto) oraz konsorcjum KBJ i SID (8,48 mln zł brutto). Umowa miała zostać pod-

pisana na dwa lata, jednak obie propozycje przekroczyły sumę, którą polskie koleje przygotowały na sfinanso-

wanie zamówienia, tj. 5,3 mln zł brutto.
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Resellerzy powinni przeprowadzić 
analizę swojego biznesu pod kątem 

split paymentu, by ocenić, gdzie mogą 
pojawić się problemy – Tadeusz  
Kurek, prezes NTT System.  

Globalny kryzys nie dotknie 
integratorów, bo wtedy ich 
klienci zaczną ciąć koszty, 
inwestując w technologie  

– Steve Brazier,  
CEO Canalys. PO
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Godziwe warunki pracy to obecnie 
większy problem niż zachowania dys-

kredytujące kobiety – Joanna  
Sulowska, prezes IT Club, o sytuacji 

kobiet w branży IT. 
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Allegro: 2 mln zł  
za usługi data center
Przychody Taleksu ze współpracy z Allegro wy-

niosły w I poł. 2019 r. 2,036 mln zł – podał w ra-

porcie poznański operator data center. Lider 

polskiego rynku e-commerce należy do pięciu 

największych klientów Taleksu. W ub.r. w ana-

logicznym okresie zapłacił za usługi związane 

z centrum danych 1,67 mln zł. W lutym 2019 r. 

firmy podpisały aneks do umowy z 2014 r., 

który przedłużył współpracę na kolejne trzy 

lata. Zgodnie z kontraktem Talex świadczy 

dla Allegro usługi kolokacji w swoim ośrodku 

przetwarzania danych i usługi towarzyszące 

(outsourcing IT). Szacunkowa wartość umo-

wy w okresie trzech lat wynosi 11,5 mln zł net-

to. Strony uzgodniły, że rzeczywista wartość 

kontraktu jest uzależniona od faktycznej liczby 

urządzeń Allegro kolokowanych w data center 

Taleksu w czasie trwania umowy oraz od ilości 

i zakresu świadczonych usług.

HPE: zakup za 1,4 mld dol.
HPE kupiło Cray, producenta superkom-

puterów HPC (High Performance Compu-

ting). Wartość transakcji to ok. 1,4 mld dol. 

Taka kwota jest kolejną inwestycją koncernu 

w usługowy model sprzedaży. HPE zamie-

rza zaoferować HPC-as-a-Service, 

a rozwiązania Cray będą częścią tego 

biznesu. Ponadto specjaliści obu marek 

połączą kompetencje w dziedzinie sztucz-

nej inteligencji i uczenia maszynowego, 

by opracować nowe usługi dla HPE Green- 

Lake (biznesu as-a-Service). Celem HPE  

jest zaoferowanie całego portfolio jako usłu-

gi do 2022 r. Obecnie GreenLake ma oko-

ło jednej trzeciej udziału w obrotach firmy.

Rozwój narzędzi sztucznej inteligencji 

i analityki są wśród priorytetów HPE, które 

przewiduje, że duża moc obliczeniowa bę-

dzie potrzebna w tych obszarach (a także 

np. w bezpieczeństwie cyfrowym, do badań 

i rozwoju). Prognozowany jest znaczący 

wzrost rynku HPC – z 28 mld dol. w 2018 r. 

do 35 mld dol. w 2021 r. (bilans obejmuje 

również pamięć masową i usługi).

S4E pozostanie  
niezależną spółką

Krakowski VAD poinformował, że pozosta-

nie samodzielną spółką i będzie kontynu-

ować działalność pod własną marką. Został 

przejęty 1 lipca br. przez grupę Also w ra-

mach transakcji zakupu przedsiębiorstwa 

ABC Data. S4E był jej spółką zależną.

– Produkty, rozwiązania i usługi z oferty  
Also będą idealnym uzupełnieniem nasze-
go portfolio – przekonuje Roman Durka, dy-

rektor zarządzający S4E, który w kwietniu 

br. przejął stery spółki. Zapewnia, że dzięki 

wsparciu grupy Also spółka może poszerzać 

ofertę i realizować projekty nawet dla naj-

większych korporacji i instytucji w Europie.

– Przejęcie S4E wpisuje się w strategię gru-
py Also polegającą na wzmacnianiu naszej 
pozycji jako innowacyjnego dystrybutora 
IT i dostawcy technologii na rynkach Euro-
py Środkowo-Wschodniej – wyjaśnia Hanna 

Osetek-Pasquet, Managing Director w Also 

Polska. W II kw. 2019 r. S4E wypracowało 

33,3 mln zł przychodów, o ponad 50 proc. 

mniej niż w analogicznym okresie ub.r. 

Spółka miała 1 mln zł straty netto, co ozna-

cza poprawę wobec ub.r., gdy wynik wy-

niósł 2,6 mln zł na minusie.

Action: zielone światło do głosowania
Warszawski sąd rejonowy 10 października br. 

uznał postanowienie określające tryb głoso-

wania nad układem 

Action z wierzyciela-

mi za prawomocne. 

Stało się to po ponad 

roku od jego wydania. 

Decyzja sądu umoż-

liwia rozpoczęcie 

procedury głosowa-

nia. Odbędzie się ono 

korespondencyjnie. 

W ciągu maksymalnie 

21 dni wierzyciele dostaną niezbędne informa-

cje, dokumenty i karty do głosowania. Wyniki 

zbierze i przedstawi zarządca masy sanacyjnej 

sędziemu komisarzowi nie później niż w ciągu 

trzech miesięcy, licząc od 10 października br. 

Wszystko powinno być więc jasne najpóźniej 

na początku przyszłego roku. 

Pod głosowanie idą propozycje układowe, 

przedstawione przez Action w sierpniu br.  

Żeby układ przeszedł, „za” muszą być wie-

rzyciele reprezentujący co najmniej 2/3 sumy 

wierzytelności (spo-

śród tych, którzy za-

głosują). Do wyboru 

nie będzie innych, 

alternatywnych pro-

pozycji.

Stawka głosowania 

jest niebagatelna: 

restrukturyzacja za-

dłużenia i zakończe-

nie postępowania 

sanacyjnego, co z kolei ułatwi spółce pozy-

skiwanie finansowania i przywrócenie limitów 

ubezpieczeniowych. Prognoza wyników finan- 

sowych Action do 2028 r., uwzględniająca 

propozycje układowe, zakłada stabilny biz-

nes i zyski spółki w okresie spłaty 240 mln zł 

długu restrukturyzacyjnego. Wielkość wie-

rzytelności objętych układem wynosi blisko 

380 mln zł.

Sojusz dostawców rozwiązań 
backupu i cyberochrony

Sophos, dostawca narzędzi do ochrony sie-

ci i urządzeń końcowych, oraz Arcserve, spe-

cjalista od zabezpieczania danych, ogłosiły 

strategiczne partnerstwo. Zapowiedziano opra-

cowanie wspólnego produktu „wszystko w jed-

nym”. Celem jest stworzenie kompleksowego 

rozwiązania, łączącego oprogramowanie chro-

niące przed ransomware i inne technikizapobie-

gania zagrożeniom (jak deep learning, funkcje 

odzyskiwania danych po awarii) i zabezpiecze-

nia backupu przed atakami.

Połączenie bezpieczeństwa cyfrowego i ochro-

ny danych w jednej ofercie w pełni zaspokoi 

wszystkie potrzeby infrastrukturalne przed- 

siębiorstw – twierdzi Sophos. Idea aliansu

 jest związana z tym, że cyberprzestępcy 

coraz częściej atakują systemy tworzenia kopii 

zapasowych.



Szef Ceconomy musiał odejść
Jörn Werner w mijającym miesiącu ze skutkiem natychmiastowym 

przestał być CEO Ceconomy, spółki kontrolującej Media Markt i Saturn. 

Kierownictwo koncernu powierzono na 12 miesięcy Bernhardowi 

Düttmannowi z rady nadzorczej (krótko zarządzał on również spółką 

na początku br.).

Werner musiał odejść po niecałych ośmiu miesiącach u steru korporacji. 

Miał wdrożyć strategię naprawczą. Zamierzał m.in. zwiększyć centrali-

zację. Zapowiedział reorganizację, cięcie kosztów o ponad 100 mln euro 

rocznie i redukcję zatrudnienia w MSH. Chciał ograniczyć samodzielność 

poszczególnych marketów, a także scalić Ceconomy i MSH. Jednak jego 

pomysły napotkały na opór CEO MSH, którym jest Ferran Reverter. Do-

szło do konfliktu między najważniejszymi figurami w korporacji. Nowy 

lider przegrał walkę o władzę – wynika z informacji niemieckich mediów.

W II kw. 2019 r. (III kw. finansowy) przychody Ceconomy były podobne 

jak rok wcześniej i wyniosły 4,6 mld euro. Wzrost sprzedaży online wyha-

mował do zaledwie 1,7 proc. po dwucyfrowych wzrostach w poprzed-

nich kwartałach, a jednocześnie spadła marża.

Ceconomy zapowiada, że pod nowym kierownictwem strategiczny pro-

ces będzie kontynuowany. Powołano komitet ds. transformacji, którym 

pokieruje Bernhard Düttmann. W jego skład wchodzą menedżerowie 

z zarządów Ceconomy i MSH.

Nowy obowiązek dla firm.  
1 mln zł kary

Powstaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). 

Zgromadzi informacje o osobach sprawujących bezpośrednią lub 

pośrednią kontrolę nad spółkami. Celem jego utworzenia jest, jak 

przekonuje resort finansów, przeciwdziałanie praniu pieniędzy 

i finansowaniu terroryzmu. Ma uniemożliwić przestępcom „ukry-

cie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej” 

– wyjaśnia ministerstwo. 

Rejestr obejmie dane o beneficjentach spółek z o.o., jawnych, ko-

mandytowych, komandytowo-akcyjnych i akcyjnych. Zasadniczo 

chodzi o kontrolujących firmę, np. w zarządzie, oraz udziałowców, 

ale lista osób, które muszą pojawić się w CRBR jest dłuższa (wymie-

nia je art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu).

Dane do CRBR muszą zgłosić menedżerowie uprawnieni do repre-

zentowania spółek. Mają na to czas do 13 kwietnia 2020 r. Za nie-

dopełnienie tego obowiązku grozi nawet 1 mln zł kary. Szefowie 

nowych podmiotów, wpisanych do KRS po 13 października br., 

powinni się jeszcze bardziej pospieszyć. Na przekazanie informacji 

zostaje im siedem dni od uzyskania wpisu do KRS. Również wszel-

kie zmiany trzeba będzie załatwiać w ciągu siedmiu dni.

Informacje do rejestru można zgłosić na stronie crbr.podatki.gov.pl.5,9 mln zł za wyjście Arcusa  
z giełdy

MMR Invest, spółka z siedzibą w Luksemburgu, wezwała do zapisywa-

nia się na sprzedaż akcji Arcusa. Zamierza przejąć 34,43 proc. udziałów. 

MMR Invest jest podmiotem zależnym od Marka Czeredysa, przewod-

niczącego rady nadzorczej Arcusa. Kontroluje już większość udziałów 

– 65,57 proc. Celem wezwa-

nia jest osiągnięcie 100 proc. 

i wycofanie spółki z giełdy. 

Łącznie objęto wezwaniem 

2,52 mln akcji. Zaoferowana 

cena zakupu wynosi 2,34 zł 

za jedną, co oznacza łączny 

koszt całego pakietu w wy-

sokości blisko 5,9 mln zł. 

Zapisy potrwają do 18 listo-

pada br. W razie przekro-

czenia w sumie 90 proc. udziałów w wyniku wezwania przez głównego 

udziałowca jest możliwy przymusowy wykup reszty papierów.

– Powodem planu wycofania akcji Arcusa z Giełdy Papierów War-
tościowych są rosnące koszty w stosunku do korzyści osiąganych 
z obecności na GPW, coraz bardziej restrykcyjne i czasochłonne 
wymogi dotyczące raportowania o działalności spółki oraz brak 
narzędzi umożliwiających zachowanie w pełni tajemnic handlo-
wych – wyjaśnia Marek Czeredys.

W I poł. 2019 r. grupa Arcus zwiększyła przychody o 11,3 proc. wobec 

ub.r., do 68,3 mln zł. Strata netto wyniosła 1,73 mln zł wobec 2,64 mln zł 

na minusie przed rokiem.

REKLAMA
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Mocne wejście Google Cloud do Polski
Gigant został strategicznym partnerem 

Operatora Chmury Krajowej, który włą-

czy do swojego portfolio usługi koncer-

nu. Utworzy on 

w Warszawie 

centrum infra-

struktury i opro-

gramowania 

na Polskę i kraje 

Europy Środko-

wej i Wschodniej. 

Gigant ostrzy so-

bie zęby zwłaszcza na rynek polskich MŚP, 

gdzie wykorzystanie chmury jest obecnie 

znikome. Polscy klienci będą mogli korzy-

stać z usług Google’a, zawierając umowę 

z OChK. Operator Chmury Krajowej 

to spółka powstała w końcu 2018 r. z ini- 

cjatywy PKO BP i Polskiego Funduszu 

Rozwoju. Od września br. oferuje IaaS  

i PaaS dla przedsiębiorstw. Ma ambicję 

stać się wiodącym dostarczycielem usług 

chmurowych dla 

klientów bizneso-

wych na polskim 

rynku. Znaczą-

cym graczem 

usług cloud com-

putingu w Polsce 

ma być również 

rządowa chmura, 

uruchomiona przez Ministerstwo Cyfryza-

cji w styczniu br.

Według danych GUS w 2019 r. 17,5 proc. 

polskich przedsiębiorstw korzysta z ko-

mercyjnych usług chmury obliczeniowej. 

To o 6 punktów procentowych więcej niż 

w zeszłym roku.

HP wstrząśnie biznesem druku
HP odejdzie od dotowa-

nia sprzedaży drukarek, 

w których można używać 

także alternatywnych ma-

teriałów eksploatacyjnych 

– wynika z zapowiedzi 

producenta (według  

crn.com). Tylko sprzęt do-

stosowany do korzystania 

z oryginalnych tonerów i tuszy pozostanie 

objęty subwencjami. Zmiany będą jednak 

wdrażane stopniowo, a cały program jest 

rozpisany na lata. Drukarki nie podroże-

ją więc wyraźnie z dnia na dzień. Dzięki 

temu HP chce monetyzować inwestycje 

w rozwój sprzętu i oprzeć 

biznes druku na bardziej 

zrównoważonym mode-

lu, w którym eksploatacja 

nie jest jedyną miarą roz-

woju, choć pozostaje bar-

dzo ważna.

Zmiany zapowiedzia-

no, gdy kolejny kwartał 

z rzędu spadły przychody HP ze sprzeda-

ży materiałów eksploatacyjnych do dru-

ku. Zmiany w subsydiach do urządzeń nie 

dotyczą usług (MPS), lecz tylko sprzeda-

ży transakcyjnej. HP planuje przyspieszyć 

przejście na MPS.

Komputronik: 
zysk w zapasie

Walne zgromadzenie Komputronika na po-

czątku października br. podjęło uchwałę 

o przeznaczeniu całej kwoty zysku z minio-

nego roku obrotowe-

go (zakończył się  

31 marca br.) na ka-

pitał zapasowy. Tym 

samym nie zostanie 

wypłacona dywiden-

da. Zysk spółki jed-

nostkowo wyniósł 

w tym okresie 9,49 mln zł.

W roku obrotowym 2017 spółka miała 

19,99 mln zł straty. Na pokrycie straty  

z poprzednich lat zostanie przeznaczone 

526 tys. zł z kapitału zapasowego – posta-

nowiło walne zgromadzenie. Ponadto zde-

cydowano o przeznaczeniu zysku spółki  

z 2012 i 2014 r. w łącznej kwocie blisko  

41 tys. zł na kapitał rezerwowy.

Cała grupa Komputronik w roku rozra-

chunkowym 2018 (1 kwietnia 2018 r.  

– 31 marca 2019 r.) wypracowała 7,9 mln zł 

skonsolidowanego zysku netto wobec po-

nad 37 mln zł straty w roku 2017.

Nowy JPK_VAT  
w przyszłym roku

Od 1 kwietnia 2020 r. duże firmy, a od 1 lip-

ca 2020 r. pozostali podatnicy VAT będą 

musieli składać nowy JPK_VAT, obejmu-

jący deklarację i ewidencję podatku. Tym 

samym nie trzeba będzie już wysyłać 

osobno deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Znajdą 

się w nowym jednolitym pliku kontrolnym. 

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, zo-

staną wprowadzone nowe wersje JPK: dla 

podatników rozliczających się miesięcznie 

(JPK_VAT7M) i kwartalnie (JPK_VAT7K).

Zmiana ma uprościć rozliczenia i zmniej-

szyć koszty obsługi dla firm. Resort finan-

sów zapewnia, że nowy JPK przygotowano 

po konsultacjach z przedsiębiorcami. Prze-

konuje również, że dzięki zmianie będzie 

mniej kontroli, skróci się również ich czas.

Struktury dokumentów XML nowego 

JPK są dostępne na portalu podatkowym 

Ministerstwa Finansów.

Also zostawi InterLinka
InterLink, platforma e-commerce B2B, pozo-

stanie głównym systemem sprzedażowym 

dla wszystkich klientów grupy Also w naszym 

kraju. Zapowiedziano również, że po integracji 

spółek przejętych 1 lipca br. od ABC Daty  

z Also Polska zostanie wdrożona unowocześ- 

niona wersja narzędzia.

Also wyjaśnia decyzję unikatowymi funkcjo-

nalnościami InterLinka. Twierdzi również, że to 

ukłon wobec oczekiwań resellerów i integrato-

rów korzystających do tej pory z systemu. 

Za pomocą tej platformy ABC Data realizo- 

wała 85 proc. zamówień, w 2018 r. było 

ich prawie 1 mln. Also Holding zdecydowało się 

w Polsce na wyjątkową strategię, bo ma swój 

własny system e-commerce – Webshop, który 

działa na rynkach, na których jest obecny  

międzynarodowy dystrybutor.

Obecnie InterLink ma 100 tys. zarejestrowa-

nych użytkowników. Dziennie jest ich 7 tys. 

Jego całkowita likwidacja nie byłaby więc w in-

teresie rozwoju biznesu przejętego przez Also.



„Nowy system 
telefoniczny? Wchodzę 

w to! Będzie działał 
od jutra. Obiecuję!”

System telefoniczny w chmurze z instalacją 

plug-and-play. Gdziekolwiek, kiedykolwiek!

Nowa wolność w komunikacji biznesowej. 

Koniec ze skomplikowanymi rozwiązaniami! Postaw na Cloudya – intuicyjny i bezpieczny system 

telefoniczny w chmurze firmy NFON. Komunikuj się za pomocą tego samego numeru na wszystkich 

urządzeniach i korzystaj z atrakcyjnych cen, ponieważ płacisz tylko za rozszerzenia, których faktycznie 

używasz. Ponad 15 000 firm w całej Europie jest już z Cloudya. Teraz Twoja kolej! nfon.com
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Podróbki jadą  
do Europy

Komisja Europejska opublikowała raport pod-

sumowujący działania związane ze zwalcza-

niem importu produktów, które mogą naruszać 

prawa własności intelektualnej. Dane pochodzą 

od organów celnych krajów 

UE za 2018 r. W segmencie 

elektroniki największa oka-

zuje się wartość przechwy-

conych akcesoriów i części 

do telefonów komórkowych 

– 39,2 mln euro, licząc po cenach sprzedaży de-

talicznej. Liczba przejętych produktów przekro-

czyła 1 mln szt. W 2018 r. odnotowano ponad 

4,5 tys. procedur związanych z przechwyceniem 

podejrzanych podzespołów i dodatków do te-

lefonów. Są to m.in. takie działania, jak zniszcze-

nie towaru, wszczęcie śledztwa, pozew do sądu, 

ugoda pozasądowa lub etap przygotowawczy 

sprawy. Trzykrotnie mniejsza niż akcesoriów 

okazała się wartość zatrzymanych podejrza-

nych telefonów komórkowych – 13,9 mln euro 

(98 tys. szt.). W przypadku komputerów wykry-

to 260,7 tys. podejrzanych produktów. Liczba ta 

obejmuje zarówno akcesoria i komponenty, jak 

i gotowe urządzenia. Przejęto również 11,5 tys. szt. 

kartridży i tonerów do drukarek o wartości 

772,7 tys. euro. Większa okazała się wartość 

przechwyconych kart pamięci – 914,1 tys. euro 

(zatrzymano 73,6 tys. szt.). O wiele wyżej wy-

ceniono natomiast podróbki sprzętu AV, w tym 

akcesoriów i części – na 17,4 mln euro (wykryto 

prawie 175 tys. szt.). Według raportu podrób-

ki telefonów i akcesoria do nich, a także wkłady 

do drukarek przyjeżdżają do Europy głównie 

z Hongkongu i Chin. Z kolei fałszowany sprzęt 

komputerowy pochodzi z Indii.

Windows odleciał w chmurę
– Zaczyna się rewolucyjna zmiana związana 
z systemem operacyjnym, podobna do tej, jaka 
nastąpiła kilka lat temu z pakietem Office, któ-
ry dostał drugie życie w chmurze – przekonuje 

Jed Ayres, dyrektor generalny Igel North Ame-

rica, w amerykańskim CRN-ie. Microsoft ogłosił 

dostępność Windows Virtual Desktop (WVD) 

na platformie Azure. Dyrektor uważa, że znacze-

nie wprowadzenia wirtualnego pulpitu systemu 

operacyjnego jest tak wielkie jak rozpoczęcie 

swego czasu wirtualizacji serwerów i będzie 

mieć daleko idące konsekwencje dla dostawców 

usług zarządzanych (MPS). Na rozwoju WVD 

miałyby stracić, zdaniem rozmówców CRN USA, 

przede wszystkim firmy żyjące z zarządzania 

i zabezpieczania Windows – MPS i firmy oferu-

jące ochronę punktów końcowych. – Dostawcy 
usług muszą się obudzić – apeluje dyrektor Igela. 

Według przytoczonych opinii, integratorzy mają 

3–5 lat na zmianę modelu biznesowego bazują-

cego na zarządzaniu i zabezpieczeniu Windows 

oraz na cyklach życia infrastruktury. Powinni 

szukać swojego miejsca w chmurowym mode-

lu dostarczania usług. Do chmurowego systemu 

mogą zachęcić użytkowników niższe koszty 

i bliski koniec wsparcia Windows 7, bo na WVD 

także po 2020 r. będzie można używać nadal 

aktualizowanej „siódemki”.

Sieć OSE ruszyła
Gotowa jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, 

która ma zapewnić dostęp do szybkiego, bez-

piecznego i darmowego internetu wszystkim 

szkołom w Polsce. Jej operatorem jest NASK, 

który do sierpnia br. odebrał od wykonawców 

całość usług kolokacji, świad-

czonych na potrzeby budowy 

węzłów. Centra danych do tego 

celu zostały wybrane w prze-

targach. Na liście znaleźli się: 

T-Mobile, Exea, Inea, Sinersio, 

Politechnika Białostocka, Kie-

lecki Park Technologiczny, Park Naukowo-Tech-

nologiczny Opole, Safe Center i Sprint. Umowy 

z wykonawcami podpisano na 10 lat. Centralny 

węzeł OSE został zlokalizowany w Data Cen-

ter Praga Północ w Warszawie, należącym do 

NASK. Na bazie udostępnionych powierzchni 

kolokacyjnych zainstalowano węzły sieci  

IP/MPLS oraz węzły bezpieczeństwa. Infrastruk-

tura sieci IP/MPLS została stworzona na bazie 

rozwiązań Junipera i wdrożona przez Comp. 

Oferta integratora warta 21,5 mln zł została wy-

brana w przetargu. Z kolei systemy bezpie-

czeństwa zostały dostarczone przez Infradatę 

i zbudowane na bazie produk-

tów Fortinetu, F5 i Infobloksu. 

W postępowaniu dotyczącym 

tego obszaru Infradata złożyła 

ofertę wartą 70,8 mln zł. 

Proces podłączania szkół 

do OSE ma się zakończyć 

w 2020 r. Obecnie umowy na korzystanie 

z sieci podpisało ok. 10 tys. szkół, z tego blisko 

3,5 tys. już używa połączeń, a ponad 3 tys. ma 

potrzebny sprzęt i czeka na udostępnienie sy-

gnału przez operatorów. W sumie do internetu 

o przepustowości 100 Mb/s ma zostać podpię-

tych 19,5 tys. placówek. Koszty utrzymania sieci 

wyceniono na 1,3 mld zł przez 10 lat.

Trend Micro rzuca wyzwanie  
Palo Alto Networks

Trend Micro za 70 mln dol. kupił start-up Cloud 

Conformity. Przejęcie ma rozwiązać proble-

my z błędnymi konfiguracjami i niezabezpie-

czonymi kontami użytkowników w chmurze 

publicznej. Następuje rok po tym, jak Palo Alto 

Networks wchłonęło za 173 mln dol. najwięk-

szego konkurenta w obszarze bezpieczeństwa 

w chmurze, RedLock – informuje crn.com. 

– Wszyscy zostaną za nami w konkurencji 
w chmurze. Jesteśmy najlepsi i musimy utrzy-
mać to miejsce – oznajmił Kevin Simzer, dyrek-

tor operacyjny Trend Micro. 

Cloud Confirmity ma zwiększyć bezpieczeń-

stwo chmur hybrydowych, a w tym biznesie, 

jak zauważył dyrektor, wiele się dzieje. Start-up 

specjalizuje się w ochronie usług AWS. Rozwią-

zania dla chmury generują blisko jedną czwartą 

z prawie  1 mld dol. rocznych przychodów Trend 

Micro. W przypadku Palo Alto jest to ponad 

450 mln dol. (oferta Prisma i Cortex), jednak 

Kevin Simzer utrzymuje, że są to fizyczne urzą-

dzenia korzystające z konsoli SaaS, stąd roz-

wiązań obu firm nie da się porównać. Palo Alto 

Networks nie skomentowało tej oceny.
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Nowy prezes 
Beyond.pl
Od 1 października br. prezesem 

Beyond.pl jest Claes Meyer 

 zu Allendorf, duński manager 

z ponaddwudziestoletnim mię-

dzynarodowym doświadcze-

niem w branży IT. Przygotuje 

nową strategię poznańskiej spół-

ki. Poprzednio w Danii był krótko 

związany z Dell EMC, odpowia-

dając za sprzedaż pamięci maso-

wych, oraz z lokalnym oddziałem 

Huawei jako Channel Manager. 

Współpracę z firmami z kanału 

sprzedaży w regionie nordyc-

kim nadzorował również w Pure 

Storage (2016–2018). Wcześniej 

pełnił funkcje menedżerskie w re-

gionalnych i lokalnych oddziałach, 

m.in. w Oracle’u, IBM, HP i Dellu.

Michał Grzybkowski, dotych-

czasowy prezes, a także współ-

założyciel i jeden z głównych 

udziałowców Beyond.pl, pozosta-

je w zarządzie i zapowiada, 

że skoncentruje się na rozwoju 

technologicznym spółki.

Z Lenovo  
do T-Mobile
Kuba Pancewicz został dy-

rektorem zarządzania termi-

nalami i łańcuchem dostaw 

w T-Mobile Polska. Stanowi-

sko obejmie 1 listopada br. 

Zanim dołączył do T-Mobile, 

pełnił funkcję dyrektora generalnego Lenovo Mobile Business 

Group w Polsce i regionie Europy Południowo-Wschodniej 

(od kwietnia 2018 r.). Odpowiadał za markę Motorola (Moto) 

w regionie. 

Na czele nowo utworzonego działu w T-Mobile Kuba Pan-

cewicz będzie odpowiadać za cały proces i strategię zarzą-

dzania urządzeniami zarówno dla obszaru B2C, jak i B2B, 

wprowadzanie innowacji w portfolio i zapewnianie zwrotu 

z inwestycji. Pokieruje również wszystkimi procesami łańcu-

cha dostaw dla T-Mobile Polska. W tej roli skoncentruje się 

na ulepszeniu procesów operacyjnych.

Kuba Pancewicz ma 20-letnie doświadczenie w branży tele-

komunikacyjnej. W latach 2015–2018 kierował Young Digital 

Planet, a przez blisko 16 lat, od 1998 r., był związany z Nokią. 

W latach 2011–2014 odpowiadał za biznes telefonów komór-

kowych w Europie. W latach 90. pracował m.in. w IBM.

Kuba Pancewicz jest absolwentem informatyki na Uniwer-

sytecie Warszawskim i Wydziału Mechanicznego Energetyki 

i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Axis: Magnus Zederfeldt dyrektorem w regionie
Magnus Zederfeldt został nowym dyrektorem regionalnym Axis Communications na Europę Wschodnią.  

Od września br. odpowiada m.in. za wzmacnianie relacji z partnerami firmy w tej części kontynentu. Jednocześnie 

nadal pozostanie dyrektorem ds. rozwoju biznesu sieciowych systemów audio. Magnus Zederfeldt zastąpi na sta-

nowisku Annę Forsberg sprawującą obecnie funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży w regionie EMEA. Nowy regional-

ny lider jest związany z Axis Communications od 2008 r. Przez ostatnich pięć lat pełnił funkcję dyrektora  

w południowej Azji i Pacyfiku. W latach 2010–2014 odpowiadał za program partnerski Axis, a wcześniej również 

za sprzedaż w krajach nordyckich. Ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem.

NTT Ltd. ma  
Country Managera 
w Polsce
Aneta Bartnicka została country 

managerem NTT Ltd. w Polsce.  

To międzynarodowa korporacja, 

która 1 lipca br. połączyła 28 firm 

i marek, w tym NTT Communica-

tions, Dimension Data i NTT Se-

curity. Centrala nowej korporacji 

znajduje się w Londynie. Aneta 

Bartnicka będzie odpowiedzialna 

za realizację celów NTT Ltd. w Pol-

sce (do czasu zmiany nazwy firma 

prowadzi działalność pod nazwą  

Dimension Data Polska).

Nowa Country Manager w czerw-

cu br. została szefową polskiego 

oddziału Dimension Data. Wcze-

śniej przez siedem lat była związana 

z międzynarodowym integratorem, 

pełniąc funkcję dyrektora finanso-

wego, z przerwą w latach 2018– 

–2019, gdy została wiceprezesem 

S4E. Od 2004 do 2011 r. kierowała 

zespołem sprawozdawczości 

i analiz w NextiraOne.



Oszustwo na ponad 100 mln zł  
z VAT-u na telefonach

CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie zor-

ganizowanej grupy przestępczej, dokonującej 

wyłudzeń VAT-u. Według śledczych oszukały 

fiskusa na ponad 100 mln zł. W ręce agentów 

wpadli – w ocenie służb 

– szef grupy i „mózg” 

nielegalnego przedsię-

wzięcia, a także war-

szawski adwokat.

Według CBA kierują-

cy grupą przejął firmę 

z koncesją na obrót pa-

liwami, jednak postawił 

na inną „działalność”. Za pośrednictwem dwóch 

spółek, posługując się fałszywymi fakturami, 

dokumentującymi fikcyjne transakcje kupna-

-sprzedaży prawie 200 tys. telefonów komór-

kowych, wyłudził w ocenie prokuratury ponad 

100 mln zł VAT-u. Lewe faktury na telefony opie-

wały na sumę 434 mln zł. Warszawski prawnik 

pilnował, by legalizować 

działania grupy.

Sprawą zajmuje się pod-

laski wydział prokuratury 

krajowej. Zatrzymania są 

związane ze śledztwem 

dotyczącym zorganizo-

wanej grupy przestęp-

czej, działającej w latach 

2015–2017. Jest ona podejrzana o wyłudzenie 

ponad 150 mln zł VAT-u. Dotychczas w toku po-

stępowania zarzuty przedstawiono 31 osobom.

Wyłudzili środki unijne
21 października w Gdańsku agenci CBA za-

trzymali trzy osoby w związku ze śledztwem 

w sprawie zorganizowanej grupy przestęp-

czej. Według śledczych 

w latach 2008–2016 

grupa m.in. dokonywa-

ła oszustw, składając 

wnioski o dofinansowa-

nie fikcyjnych projek-

tów. Do tej pory zarzuty 

w aferze przedstawiono 

12 osobom. Dotyczą m.in. 

prania pieniędzy pochodzących z przestęp-

stwa i wyłudzania dofinansowania z funduszy 

krajowych i europejskich na sumę 41 mln zł. 

Według prokuratury trzy zatrzymane w Gdań-

sku osoby były związane z dwoma spółkami 

z siedzibą w Gdyni. Zostały one użyte do wy-

łudzenia grantów. Zawarły fikcyjne umowy 

z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, 

wystawiając lewe faktury VAT, aby zawyżyć 

koszty realizacji przedsięwzięć.

Rzekome projekty obej-

mowały m.in. opracowanie 

technologii wyświetlacza 

holograficznego 3D i sys-

temu zarządzania prze-

pływem ciepła w centrach 

danych. Prokuratura usta-

liła, że zatrzymani wzięli 

również udział w oszu-

stwie na szkodę sopockiej spółki. Sprawa miała 

związek z zamówieniem publicznym na hybry-

dowy system przetwarzania i przechowywania 

danych o dużej pojemności. W ocenie CBA za-

trzymani wyłudzili ok. 14 mln zł. Dwaj z nich brali 

również udział w praniu pieniędzy pochodzą-

cych z wyłudzenia o wartości ponad 610 tys. zł.

Znów może zabraknąć procesorów
Niedostateczna podaż procesorów Intela, 

z którą od kilku kwartałów zmaga się branża 

komputerowa, prawdopodobnie znowu da 

się we znaki producentom. Podaż nowych 

14-nanometrowych czipów nie zaspokoi po-

pytu – twierdzi Digitimes, powołując się na in-

formacje z firm z łańcucha dostaw. Skutkiem  

może być przełożenie premier niektórych  

notebooków. 

Z kolei Gartner ocenia, że problemy z podażą 

procesorów Intela nie miały już znaczącego 

wpływu na rynek PC w III kw. br. Na kłopotach 

koncernu skorzystało AMD. Na rynek wcho-

dzi więcej komputerów na platformie tej marki 

niż w poprzednich latach. Według Mercury  

Research udział AMD w rynku procesorów 

x86 do notebooków wzrósł do 13 proc.  

w I kw. br. wobec 8 proc. przed rokiem.
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Podczas jesiennej edycji akade-
mii partnerzy mogli poznać 
nowości, trendy i  prognozy 

obejmujące wiele różnorodnych roz-
wiązań z portfolio dystrybutora. Pre-
zentacje podzielono na trzy bloki 
tematyczne: Data Center, Next Gene- 
ration i Security & Networking. Nowo-
ścią była możliwość umówienia spot- 
kań 1:1 z pomocą aplikacji Meeting 15. 

Przy sporym zróżnicowaniu poru-
szanych zagadnień poszczególne pre-
zentacje łączył wspólny mianownik. Otóż 
przyszłość należy do rozwiązań skrojonych 
na miarę potrzeb klienta, a producenci wy-
chodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, 
przygotowując ofertę, którą partnerzy 
mogą dostosować do oczekiwań różnych 
użytkowników. Integratorzy powinni 
skoncentrować się na transformacji biz-
nesu klienta, a nie technologii i przedsta-
wić mu nie tyle pojedynczy produkt, ile 
całe rozwiązanie. Kompleksowość (po-
legająca m.in. na łączeniu oferty różnych 
dostawców), łatwość zarządzania, skalo-
walność i elastyczność zyskują na znacze-
niu. Rośnie przy tym rola usług, doradztwa 
i wiedzy partnerów. Kluczowe są również 
dane użytkowników i możliwość ich prze-
twarzania. Zachęcano, by partnerzy zain-
teresowali się nowymi i  rozwijającymi 
się technologiami, takimi jak analityka, 
sztuczna inteligencja, IoT, chmura i bez-
pieczeństwo. Często zresztą wszystkie  
je łączy się w jednym rozwiązaniu.

ILE AI POTRZEBUJE KLIENT?
Przykładem rozwiązań „nowej generacji” 
jest Internet rzeczy. Według analityków 
Gartnera platforma IoT osiągnęła swo-

ją dojrzałość w ciągu zaledwie trzech lat.  
Andrzej Bugowski, Director IoT & Analytics, 
East Region w Tech Data, przekonywał, że 
to dobry moment, żeby zainteresować się 
związaną z tym ofertą dystrybutora.

– Ilu z was podczas spotkań z klienta-
mi zadało im pytanie: „Jak wiele sztucznej 
inteligencji jest potrzebnych w twojej fir-
mie?”. Nie przegapcie tego momentu, któ-
ry właśnie nadszedł – radził partnerom  
Andrzej Bugowski. 

Jak informowano podczas prezentacji, 
Tech Data weszła we współpracę z pro-
ducentami, przygotowując rozwiązania 
do transformacji biznesu, obejmujące IoT 
i analitykę, które nierozerwalnie się z sobą 
łączą, a także szersze pakiety, obejmujące 
również infrastrukturę, oprogramowanie 
i usługi. 

Przykładem takiego ekosystemu jest 
portfolio Dell Technologies, sięgają-
ce od przetwarzania brzegowego, przez 
rdzeń sieci, do chmury. Konsekwencją 
zmian w kierunku kompleksowości są też 
alianse kolejnych producentów. Przykła-
dowo platforma IoT Cumulocity od Soft- 
ware AG obejmuje narzędzia analityczne 
i oprogramowanie osadzone na serwerach 
Della, a całość rozwiązania jest „uszyta” 

dla klientów, których obsługą mogą 
zająć się partnerzy i – jak zapewniano 
– da się ją zastosować w każdej bran-
ży na potrzeby monitorowania i analiz.

POZYSKAĆ 70 PROC. 
KLIENTÓW 
Z danych przytoczonych przez Della 
wynika, że tylko 28 proc. klientów już 
teraz podlega transformacji cyfrowej. 
Pozostałym można i warto ją zapropo-

nować. Według Della w infrastrukturze 
serwerowej należy rozwijać się w takich 
trzech kierunkach: bezpieczeństwa, ska-
lowalności i sztucznej inteligencji – auto-
matyki. Na tym koncentruje się producent. 
Sprzęt w budowie centrum danych staje 
się podstawą warstwy software’owej.

– Nowoczesne data center jest jak Shrek, 
który powiedział, że ogry są jak cebula 
i mają warstwy – komentuje Piotr Nowik, 
który odpowiada za dostawców usług 
w polskim oddziale VMware’a.

Według niego zdefiniowane programo-
wo centrum danych składające się z trzech 
warstw (serwerów, pamięci masowych, 
sieciówki) to pierwszy krok w  wejściu 
przedsiębiorstwa do chmury (a to według 
menedżera interesuje wielu klientów), 
bo infrastruktura bazuje na aplikacjach.

Analityka i  chmura stały się również  
niezmiernie istotne w rozwiązaniach bez-
pieczeństwa cyfrowego. Przykładem jest 
Cisco AMP (Advanced Malware Protec-
tion), które ilustruje także trend rozwoju 
kompleksowych i uniwersalnych rozwią-
zań. AMP chroni sieć, pocztę w chmurze, 
punkty końcowe i można go osadzić na 
różnej architekturze. Z kolei Barracuda 
wskazuje na inny w jej ocenie perspekty-

Akademia IT Tech Data: 
wizja przyszłości

Przyszłość będzie należeć do zintegrowanych rozwiązań, chmury, analityki, 
przetwarzania brzegowego i sztucznej inteligencji – wynika z prezentacji w czasie 

październikowej Akademii IT Tech Data w Łodzi.
KRZYSZTOF PASŁAWSKI
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wiczny obszar rozwiązań bezpieczeństwa 
cyfrowego –  Web Application Firewall 
oraz WAF as a Service.

– Każdy sektor potrzebuje tego rozwią-
zania. Każdy serwer WWW powinien być 
chroniony przez WAF, bo kontrolujemy nie 
więcej niż 20 proc. kodu – przekonywał  
Jarosław Prokop, inżynier Barracudy.

Według niego obecnie tylko 10 proc. 
aplikacji webowych jest chronionych 
przez WAF. Rozwiązanie to odpowia-
da za inspekcję ruchu przeglądarkowe-
go, a do tego monitoruje transfery, które 
wracają z serwerów. Jego rolą jest ochro-
na aplikacji, ale i tutaj priorytetem jest 
uniwersalność, co zapewniają funkcje  
load balancera.

PIENIĄDZE W PACZKACH
Pakietowe rozwiązania, które mają uła-
twić partnerom wdrożenia, wprowadzi-
ło również IBM (wspólnie z Red Hatem).  
Są to Cloud Paki –  modularne pakiety 
oprogramowania, bazujące na kontene-
rach, przeznaczone do aplikacji, danych, 
integracji, automatyzacji czy zarządzania 
rozwiązaniami wielochmurowymi. Łączą 
oprogramowanie i sprzęt, a dzięki budo-
wie na bazie serwera rackowego umoż-
liwiają w  razie potrzeby zwiększenie 
mocy obliczeniowej. Przy czym dodatki do  
„paczek” mogą opracowywać partnerzy. 

– Chmura, mobilność, sztuczna inte-
ligencja oraz edge computing i  Internet 
rzeczy definiują to, co się dzieje na rynku, 
a wspólnym mianownikiem są dane. Za-
pewnienie do nich ciągłego dostępu jest 
niezmiernie ważne. Łatwo można zmienić 
dostawcę, jeśli obecny zawiedzie… – przy-
pominał Wojciech Cegliński, Channel 
Manager NEE w Veeam.

Według przytoczonych przez niego ba-
dań coraz więcej firm używa kilku rozwią-
zań do backupu, ale ponad połowa z nich 
chce zmienić dostawcę, więc możliwości 
na rozwój są niemałe. Przy czym trzy czyn-
niki szczególnie decydują o wyborze lub 
o zmianie rozwiązania. Są to: koszty, kom-
pleksowość i wydajność.

Warto wspomnieć, że w czwartym kwar-
tale br. rusza nowy sposób licencjonowania 
– Veeam Universal Licence – dostosowa-
ny do potrzeb, które są związane z rozpro-
szeniem danych w różnych środowiskach.

Podczas akademii często by-
ła mowa o tym, aby klientom 
oferować kompletne rozwiązania. Czy 
na polskim rynku rzeczywiście jest 
na nie duże zapotrzebowanie, czy też  
raczej klienci wolą zamówić, dajmy na 
to, pojedynczy serwer i na tym kończą 
zakupy?
W mojej ocenie mniej więcej połowa roz-
wiązań oferowanych przez nasz zespół 
jest sprzedawanych kompleksowo. Ten 
rynek jednak z pewnością będzie rósł, 
bo tego oczekują klienci. Oczywiście nie 
wszyscy są przekonani do takiej koncep-
cji. Dlatego widzimy potrzebę uświada-
miania przedsiębiorcom zalet i potrzeby 
inwestycji w komplementarne systemy. 
To ważna rola zarówno partnerów, jak 
i producentów.

Jednak czy klienci nie patrzą głównie 
na cenę?
Sektor komercyjny nie kieruje się wy-
łącznie ceną, lecz stara się dostosować 
środowisko do swoich potrzeb. Dlatego 
partnerzy nie powinni koncentrować się 
na cenniku, lecz na oczekiwaniach użyt-
kowników i najlepiej, gdy mogą je za-
spokoić kompleksowo. Trzeba przede 
wszystkim rozmawiać z klientem – takie 
jest moje doświadczenie z firmy integra-
torskiej, w której pracowałem. Są jesz-

cze tacy partnerzy, którzy mówią 
nam: znalazłem klienta, zapytajcie 

go, czego potrzebuje, a ja mu to sprze-
dam. Nie tędy droga. To partner musi 
znać biznes przedsiębiorcy i związane 
z tym oczekiwania, proponować, co moż-
na ulepszyć, rozbudować, wymienić itd. 
Partnerzy muszą być aktywni. Tym, któ-
rzy nie poszerzają wiedzy, będzie coraz 
trudniej na rynku.

W jakich sektorach obserwujecie 
obecnie zapotrzebowanie na komple-
mentarne rozwiązania?
W małych i średnich firmach, w których 
pracuje 50-100 osób. W rozwiązania in-
frastrukturalne inwestują również start- 
-upy. Często zaczynają od chmury, jed-
nak gdy zaczynają rosnąć, chcą mieć 
część zasobów u siebie. Na innowacje 
jest także otwarty sektor produkcyjny, 
a to ogromny rynek. Oprócz tego obser-
wujemy duże zainteresowanie w sekto-
rze medycznym, zarówno publicznym, 
jak i  prywatnym. Partnerzy powinni 
skoncentrować się na pewno na back- 
upie danych, bo to wciąż w dużej mierze 
niezagospodarowany temat w przedsię-
biorstwach, a także na bezpieczeństwie 
oraz analityce i IoT.

>>> Trzy 
 pytania do…

Piotra Zneykusa,  
Business Development 
Managera, Team Leadera
Dell Enterprise, Tech Data 

Rosnące znaczenie integracji danych, 
uniwersalności i  zaawansowanej anali-
tyki pokazują również zmiany w  Hita-
chi. Dwa lata temu powołano korporację 
Hitachi Vantara, która łączy rozwiązania 
infrastrukturalne z platformą analitycz-
ną end-to-end Pentaho. Z kolei Microsoft 
przybliżył wdrażanie gotowych rozwiązań 
od Azure Site Recovery do SAP on Azure. 
Usługa ASR umożliwia odzyskiwanie 
po awarii lokalnych i wirtualnych maszyn.

SIŁA WOLI
Podczas akademii poruszano nie tylko te-
maty techniczne. Można było usłyszeć 
wskazówki, jak skutecznie zaplanować 
i realizować udane wdrożenia. Jak wynika 

z prezentacji Lenovo, istotna jest siła woli 
i świadomość, jakie słabości trzeba prze-
zwyciężyć. Jedną z nich jest „magia chwili 
bieżącej”, czyli niezdolność do odraczania 
gratyfikacji. Przykładowo w przeprowa-
dzonym badaniu zapytano ankietowa-
nych, czy wolą 100 dol. teraz, czy 110 dol. 
za tydzień, i aż 80 proc. wybrało ten pierw-
szy wariant.

Konsekwencją takiego podejścia w biz-
nesie jest to, że ludzie niechętnie podejmu-
ją wysiłek, wiedząc, że nagroda jest 
odsunięta w czasie. Remedium powinno 
być dzielenie dużego projektu na małe eta-
py tak, aby nagroda (realizacja zadania, 
przychód) przyszła możliwie szybko, po-
nieważ perspektywa nawet wielkiego suk-
cesu za kilka lat mało kogo mobilizuje. 
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Chociaż polski rynek 
pod względem wy-
korzystania usług 

chmurowych przez firmy 
i instytucje wyraźnie odstaje 
od czołowych rynków euro-
pejskich, ze skandynawski-
mi na czele, to w obszarze 
wszystkich trzech chmur 
lokalny oddział producenta 
zanotował aż dwucyfrowy wzrost w roku 
fiskalnym 2019. Mark Loughran, dyrektor 
generalny polskiego oddziału Microsoftu, 
dziękował za to partnerom, podkreślając 
przy tym, że wraz z nimi w ciągu najbliż-
szych 5–7 lat chce zwiększyć skalę lokalne-
go biznesu nawet 10-krotnie.

W związku z tym Wojciech Życzyński, 
szef kanału partnerskiego Microsoftu, 
podkreślił, że producent zdecydował się 
na wzmacnianie kompetencji technicz-
nych swoich partnerów i będzie znacząco 
inwestować w związane z tym programy. 
Microsoft coraz mocniej stawia przy tym 
na sprzedaż produktów i usług stworzo-
nych nie tylko przez polskich dewelope-
rów czy integratorów współpracujących 
z polskimi klientami, lecz także europej-
skimi i światowymi. Ułatwia to wprowa-
dzony w ubiegłym roku program IP co-sell, 
w którego ramach partnerzy Microsoftu 
tworzą swoje innowacyjne usługi z myślą 
o jego platformie chmurowej. Handlowcy 
producenta są odpowiednio premiowa-
ni za sprzedaż takich rozwiązań, co nie-
wątpliwie pomogło w przeprowadzeniu 
około 200 wdrożeń o łącznej wartości kil-
kudziesięciu milionów dolarów.

– Jednym ze wskaźników sukcesu IP 
co-sell, poza wymiarem finansowym, jest 
wzrost ubiegłorocznego biznesu w modelu 

CSP o całe 100 proc. A to dopiero począ-
tek, bo najbliższych kilkanaście miesię-
cy to będzie przełom w adopcji chmury 
na polskim rynku. Przy czym żeby zaspo-
koić nadchodzący popyt, bardziej będzie 
potrzebna współpraca między partnera-
mi, a nie konkurowanie – mówi Krzysztof 
Florczak, odpowiedzialny w polskim od-
dziale Microsoftu za sprzedaż rozwiązań 
partnerskich.

Ponieważ transformacja biznesu z mo-
delu on-premise do chmurowego to du-
że wyzwanie, Microsoft opracował mapę 
23 takich obszarów technologicznych, 
w  których klienci będą potrzebować 
wsparcia, doradztwa i będą realizować 
projekty transformacyjne w najbliższej 
przyszłości. 

– Większość klientów deklaruje, że nie 
ma wystarczających kompetencji i proce-
sów, by w pełni korzystać z usług chmuro-
wych. Rozwój rynku chmurowego w Polsce 
jest również hamowany przez deficyt spe-
cjalistów z kompetencjami w tej dziedzi-
nie. To szansa dla partnerów, by wypełnić tę 
niszę swoimi usługami. Dlatego Microsoft 
planuje masywne inwestycje w programy 
szkoleniowe dla partnerów i  ich klien-
tów. Każdy partner może skorzystać z ma-
py zidentyfikowanych obszarów rozwoju 
i wybrać najkorzystniejszą dla siebie ścież-

kę budowy kompetencji 
i usług – zapewniała Anna 
Filutowicz, odpowiedzial-
na w polskim oddziale Mi-
crosoftu za rozwój kanału 
partnerskiego.

W bieżącym roku Mi-
crosoft jeszcze bardziej 
niż zwykle postawił na 
zachęcanie partnerów do 

współpracy. Sprzyjały temu wydzielone 
przestrzeń i czas – pod hasłem Partner Mi-
xer – z możliwością umawiania spotkań 
1:1 między integratorami, deweloperami 
i pracownikami firmy. W części Expo swo-
je oferty prezentowało kilkunastu partne-
rów Microsoftu, w tym Also, Asseco, Jabra, 
Sophos i T-Mobile. Wśród nich nie zabra-
kło nieco mniej znanych polskich marek, 
jak CodeTwo. Firma ta odniosła między-
narodowy sukces, zdobywając już ponad 
80 tys. klientów na całym świecie, oferując 
im autorskie usługi zarządzania podpisa-
mi e-mail, migrację poczty do Office 365 
i  tworzenie kopii zapasowych. Kolejną 
wartą uwagi firmą partnerską jest Billon, 
który działa w  dziedzinie rozwiązań 
blockchain i w tym celu poszukuje partne-
rów handlowych do obsługi klientów w ta-
kich obszarach jak finanse czy edukacja. 

Podczas drugiego dnia konferencji 
przedstawiciele Microsoftu prezentowali 
opracowane z partnerami rozwiązania dla 
poszczególnych sektorów rynku (w tym 
handlu i przemysłu), a zaproszeni goście 
omawiali swoje doświadczenia we wdra-
żaniu rozwiązań chmurowych na rzecz 
cyfrowej transformacji swoich firm i in-
stytucji. Wydarzenie zakończyło się roz-
daniem nagród dla najlepszych partnerów 
producenta w minionym roku fiskalnym.

Microsoft ONE: 
chmura łączy partnerów

„Najbliższych kilkanaście miesięcy to będzie przełom w adopcji chmury na polskim 
rynku” – to jedno zdanie, które padło podczas sesji otwierającej tegoroczną 
konferencję partnerską Microsoftu, dobrze oddaje jej atmosferę i przebieg.

TOMASZ GOŁĘBIOWSKI
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Niski poziom  
adopcji chmu-
ry w  Polsce to 

zdaniem integratorów 
stan przejściowy. We-
dług Marka Rotera, dy-
rektora zarządzającego 
DXC Technology, jedną 
z barier wciąż stanowi 
brak odpowiednich re-
gulacji prawnych, ale 
to właśnie zaczyna się 
zmieniać. We wrześniu 
światło dzienne ujrza-
ła uchwała Rady Mini-
strów w sprawie „Wspólnej Infrastruktury 
Informatycznej Państwa”. Jak podkreślał 
Marek Roter: – Dokument ten częściowo 
porusza dotychczasowe tematy tabu w sek-
torze publicznym, jak IaaS, PaaS czy rzą-
dowa chmura obliczeniowa. To dobry krok, 
bo ustawodawca podaje klasyfikacje syste-
mów, a więc które z nich i w jaki sposób mogą 
być używane, także w ramach chmury. Zo-
stały zatem otwarte pewne drzwi. Przed-
stawiciel DXC Technology dodał przy tym, 
że w najbliższym czasie mają ukazać się re-
gulacje umożliwiające firmom korzystanie 
ze wspólnej infrastruktury państwa.

O tym, że na infrastrukturze w chmu-
rze będzie można sowicie zarobić także 
na polskim rynku, jest przekonany Piotr 
Grzegorski, partner w  firmie SE16N, 
która specjalizuje się w  rozwiązaniach 
technologicznych SAP. W 2019 r. SE16N 
podjęła decyzję o współpracy z Micro- 
softem – partnerem o ogromnym poten-
cjale, jaki niosą z sobą systemy SAP na 
platformie Azure i  ich migracja na nią. 
Pierwsze sukcesy obie firmy mają już za so-
bą. We wrześniu SE16N przeprowadziło 
na potrzeby firmy AmRest migrację sys-
temu SAP na platformę Azure dla kilku-
set użytkowników. Najbliższe pięć lat to 
wzmożony okres takich zmian w firmach 
z uwagi na ograniczenie do 2025 r. wspar-
cia rozwiązań SAP ECC. – SAP funkcjonuje 

w segmencie dużych i średnich firm, w któ-
rym Microsoft jest bardzo aktywny i silny. 
Chcemy to wykorzystać i w przyszłości ko-
jarzyć się klientom Microsoft i SAP z hasłem 
„SAP na platformie Azure” – zapewniał 
Piotr Grzegorski.

Przygotowania do spodziewanego  
boomu trwają również u  największego 
polskiego integratora. – Teraz nawet tak 
duże przedsiębiorstwa jak nasze transfor-
mują się do modelu chmurowego i nie bo-
ją się tego – podkreślał Marcin Lebiecki,  
dyrektor pionu Cloud & Data Center 
w Asseco. – Zdajemy sobie przy tym spra-
wę, że musimy nadrobić spory dystans, 
bo  przez wiele lat koncentrowaliśmy się 
na projektach on-premise, więc dlatego re-
alizujemy i  planujemy duże inwestycje 
w migrację i tworzenie nowych aplikacji wy-
korzystujących chmurę. Jesteśmy przy tym  
olbrzymią firmą, działającą na wielu ryn-
kach i świadczącą usługi dla wielu klientów. 
Ponieważ nie da się rozwijać wszystkich 
kierunków jednocześnie, musieliśmy roz-
sądnie wybrać partnera, z  którym czuje-
my się dobrze i posuwamy się do przodu. 
W  tym kontekście współpraca z  Micro- 
softem i jego sposób podejścia do partnerów 
jest godny polecenia i inspirujący. 

Z kolei Małgorzata Domańska-Skrok, 
dyrektor CSP w APN Promise, zwraca-
ła uwagę na znaczące zwiększenie poten-

cjału biznesowego, który 
wiąże się z chmurą. – Da-
je nam ona możliwość dzia-
łania w  zupełnie nowych 
obszarach i  jest podstawą 
cyfrowej transformacji, któ-
ra już nie jest wyborem, ale 
koniecznością niosącą z sobą 
wiele korzyści zarówno dla 
klientów, jak i integratorów. 
Jednak żeby to wykorzystać, 
należy zadbać o  właściwą 
organizację firmy, wprowa-
dzić niezbędne, sprzyjające 
chmurze procedury i nie bać 

się wprowadzania kultury innowacji – za-
chęcała Małgorzata Domańska-Skrok. 
Jej zdaniem kolejnym ważnym aspektem 
jest otwarcie się producenta na współpra-
cę z innymi istotnymi vendorami, w tym 
Oracle, Adobe i Red Hat. – Microsoft, udo-
stępniając swoją platformę innym przedsię-
biorstwom, umożliwił całej rzeszy klientów 
migrowanie aplikacji do chmury bez ko-
nieczności dodatkowych kosztów związa-
nych z ich przebudową – wyjaśniła. 

Jednym z wątków debaty była kwestia 
wielochmurowości, która może się wyda-
wać atrakcyjna dla klientów, ale z punk-
tu widzenia dostawców jest niezwykle 
kosztowna i wymagająca. Wyjątkowym 
przykładem jest w tym wypadku Accen-
ture, które aż 93 proc. swoich systemów 
przetwarza w trzech różnych chmurach 
publicznych, w czym największy udział 
ma chmura i  rozwiązania biurowe Mi-
crosoftu. Jak stwierdził Mariusz Chudy, 
dyrektor zarządzający w  Accenture 
odpowiadający za Intelligent Cloud & 
Infrastructure: – To unikatowe doświad-
czenie, kiedy niemal wszystkie dane są 
zapisywane w zewnętrznych centrach da-
nych. Dzięki temu, że wszyscy w przedsię-
biorstwie używamy tych samych narzędzi 
chmurowych, mamy to samo doświadcze-
nie użytkownika, nawet jeśli znajdujemy się 
w zupełnie innych miejscach.

Debata z udziałem partnerów Microsoftu dowiodła, że to może być przełomowy rok 
dla postrzegania chmury nie tylko przez integratorów, lecz także ich klientów.

Czas przełomu

DEBATA ODBYŁA SIĘ PODCZAS PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI MICROSOFT ONE 2019. 

JEJ PEŁNY ZAPIS MOŻNA ZNALEŹĆ NA CRN.PL. 
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Tegoroczne spotkanie Dagmy 
z partnerami odbyło się w hote-
lu Heron, położonym w malow-

niczym Gródku nad Dunajcem.
– W  spotkaniach zazwyczaj uczestni-

czy około 40 największych partnerów. To 
dla nich doskonała okazja, żeby spotkać się 
z kadrą zarządzającą Dagmy, a także przed-
stawicielami producentów. Opowiadamy 
o kluczowych planach, omawiamy też kwe-
stie związane z codziennym prowadzeniem 
biznesu. Ale z drugiej strony z uwagą wsłu-

chujemy się w głosy partnerów – mówi Paweł 
Jurek, wicedyrektor ds. rozwoju w Dagmie. 

W  trakcie części konferencyjnej re-
sellerzy dowiedzieli się o planowanych 
zmianach w portfolio produktów Eseta ad-
resowanych do użytkowników enterprise. 
Poza tym mogli zapoznać się z nowym pro-
duktem służącym do szyfrowania całych 
powierzchni dyskowych.

Ostatnio jednym z największych pro-
blemów nękających firmy i instytucje 
państwowe jest wyciek danych. Takie  

incydenty uderzają po kieszeni zarówno 
niewielkie przedsiębiorstwa, jak i korpo-
racje. Dagma od dwóch lat oferuje system 
DLP Safetica, który jest przystosowany 
do pracy w małych i średnich przedsię-
biorstwach. Do Gródka nad Dunajcem 
przyjechali przedstawiciele producenta 
– Ota Čermák, Global Business Develop-
ment Manager, i Matej Zachara, CISSP 
Chief Security Officer. Wspólnie z mene-
dżerami Dagmy zaprezentowali możliwo-
ści systemu.

Wrześniowe spotkanie było także okazją 
do pogłębienia wiedzy na temat portfolio 
Barracuda Networks, w tym rozwiązań za-
bezpieczających usługodawców korzysta-
jących z Office 365. Dystrybutor pochwalił 
się także nowymi funkcjami, które pojawi-
ły się w internetowej strefie dla partnerów, 
służącej do składania zamówień i pozyski-
wania najistotniejszych informacji doty-
czących współpracy.

Coroczne spotkanie z Dagmą to obo-
wiązkowa pozycja w kalendarzu reselle-
rów blisko związanych z dystrybutorem.

– Oprócz tego, że poznajemy plany roz-
woju produktów i usług z portfolio dystry-
butora, możemy w  kuluarach wymienić 
się doświadczeniami z  innymi uczestni-
kami imprezy. Dzięki temu, że Dagma jest 
wyłącznym dystrybutorem Stormshielda 

Dagma nagrodziła partnerów
Dagma po raz 11. spotkała się z partnerami handlowymi. Dystrybutor podczas 

wieczornej gali wyróżnił resellerów sprzedających rozwiązania Eseta i Stormshielda.
WOJCIECH URBANEK
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i Eseta, uzyskujemy wsparcie i obsługę na najwyższym poziomie. Nie chcemy 
bazować jedynie na odsprzedaży produktów, więc sukcesywnie wprowadzamy 
usługi wdrożenia i konfiguracji systemów bezpieczeństwa. Dlatego oczekuje-
my, że dystrybutorzy umożliwią nam zdobywanie odpowiednich kwalifikacji 
– mówi Dariusz Maroń, właściciel firmy Servcomp.

LIDERZY STORMSHIELD I TYTANI SPRZEDAŻY ESET
Punktem kulminacyjnym spotkania było rozdanie nagród dla najaktywniej-
szych partnerów Dagmy. Podczas tegorocznej gali Dagma po raz kolejny 
nagrodziła tych z nich, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali najwyż-
sze wyniki sprzedaży rozwiązań zabezpieczających firmy Eset. Drugi rok 
z rzędu nagrodzono również tych resellerów, którzy w ostatnim roku naj-
skuteczniej sprzedawali rozwiązania firmy Stormshield.

TYTANI SPRZEDAŻY  
ESET 2019

(KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA)
Action, Arkanet, AT Computers, 
Ikaria, Marken, Miecznet, Net 

Complex, Point, Servcomp, Vida. 

LIDERZY STORMSHIELD 2019
  Reseller roku – Servcomp
  Wschodząca gwiazda –  Centrum 

Komputerowe Planeta
 Integrator roku – Perceptus
 Najaktywniejszy partner  

– Nowa System

Statuetki Liderów Stormshield 2019, czyli wyróżnień przyznawanych part-
nerom, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali najwyższe wyniki sprzedaży 
rozwiązań producenta, zostały przyznane w czterech kategoriach: „Reseller 
roku” (najlepszy wynik sprzedaży rozwiązań Stormshielda we wspomnia-
nym okresie), „Wschodząca gwiazda” (największy wzrost obrotu sprzedaży 
rozwiązań Stormshielda), „Integrator roku” (wdrożenie największej liczby 
urządzeń Stormshield) i „Najaktywniejszy partner” (dla firmy, która wyjąt-
kowo skutecznie generuje kolejne okazje sprzedażowe). Z kolei statuetki  
Tytanów Sprzedaży Eset są przyznawane 10 partnerom z najlepszymi wyni-
kami sprzedaży rozwiązań zabezpieczających tego producenta.
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Zawsze podążamy 
własnymi ścieżkami

CRN Dagma jest często utożsamiana 
z Esetem. Czy nie jest tak, że fawory-
zujecie tego producenta, przywiązu-
jąc mniejszą wagę do promocji innych 
marek?
PAWEŁ JUREK To raczej mylne wrażenie. 
Podejrzewam, że może być ono związa-
ne z dużą wartością rynku ochrony anty-
wirusowej i mocną pozycją Eseta na tym 
rynku. Jesteśmy jedynym dystrybutorem 
Eseta w Polsce. W związku z tym na na-
szych barkach spoczywa wiele związa-
nych z tym obowiązków, takich jak akcje 
marketingowe adresowane do klientów 
końcowych bądź wsparcie dla partnerów. 
Z kolei nie mamy wyłączności na dystry-
bucję produktów Barracudy czy Progetu, 
co zwalnia nas z realizacji niektórych za-
dań. Dlatego być może, patrząc z boku, 
można odnieść wrażenie, że faworyzu-
jemy jednego dostawcę, ale tak nie jest. 
Chciałbym dodać, że jako jedyni w Pol-
sce dystrybuujemy też produkty Storm-
shielda i  Safetica. Strategia związana 
z ich promocją i rozwojem jest podobna 
do tej realizowanej wspólnie z Esetem. 
Bycie jedynym dystrybutorem pozwala 
nam lepiej dopasować program partner-
ski do lokalnych realiów, o co często pro-
szą partnerzy.

Dwa lata temu zapowiadaliście, że Eset 
będzie miał rozwiązania dla rynku en-
terprise. Są już pierwsze wdrożenia?
Jeszcze niedawno mówiliśmy o planach 
związanych z wejściem na ten segment 
rynku, a dziś już na nim jesteśmy. Eset 
ma w ofercie system EDR, który prze-
znaczony jest właśnie dla dużych firm. 
To  otwiera naszym partnerom drzwi 
do największych klientów. Realizujemy 
już pierwsze projekty związane z wdra-
żaniem rozwiązań EDR. Zatem dotrzyma-

liśmy słowa. Teraz czekamy na informacje 
zwrotne od klientów. 

Wspomniał Pan, że EDR jest rozwią-
zaniem dla dużych i  średnich firm.  
A co z małym biznesem? Czy jest ska-
zany na archaiczne antywirusy, a mo-
że na rynku pojawią się rozwiązania 
„EDR light”?
Nie zgodzę się z  tezą, że antywirusy to 
rozwiązanie archaiczne. Dobre oprogra-
mowanie antywirusowe ma wiele warstw 
ochrony i wykorzystuje analizę behawio-
ralną. Oczywiście EDR posiada większe 

możliwości wykrywania zagrożeń aniżeli 
antywirusy, ale zazwyczaj tego typu funk-
cje są nieprzydatne dla małych podmiotów. 
Oprogramowanie antywirusowe to pewne-
go rodzaju automat, potrafiący samodziel-
nie zakwalifikować określone działanie lub 
kod jako szkodliwy lub nie. Jego użytkow-
nik otrzymuje informacje tylko o podejrza-
nych incydentach. Z kolei EDR zapewnia 
śledzenie całej aktywności na stacji robo-
czej. Tego typu narzędzia wymagają obsłu-
gi ze strony wyspecjalizowanego zespołu 
analityków pracujących z udostępnionymi 
logami. Niemniej EDR staje się modnym 
akronimem i niewykluczone, że na rynku 
zadebiutują uproszczone produkty typu 
„EDR light”. Ale mam poważne wątpliwo-
ści, czy zagwarantują one małym firmom 

taki poziom bezpieczeństwa jak EDR-y 
w dużych przedsiębiorstwach mających 
zespół analizy incydentów.

EDR szybko zdobywa popularność. 
Jednakże resellerzy wykazują rosną-
ce zainteresowanie systemami DLP.  
Jesteście przygotowani, aby dostar-
czyć na rynek rozwiązania chroniące 
klientów przed wyciekiem danych?
Dwa lata temu wprowadziliśmy do sprze-
daży rozwiązanie Safetica, które jest prze-
znaczone dla MŚP. Nie ukrywam, że dość 
rzadko konkurujemy z innymi producenta-
mi DLP. Lwia część małych i średnich firm 
nie ma pojęcia o istnieniu wyspecjalizowa-
nych systemów zapobiegającym wyciekom 
danych. W związku z  tym wykonujemy 
mnóstwo pracy związanej z edukacją ryn-
ku, żeby nasi partnerzy odwiedzali uświa-
domionych klientów. Wdrożenie DLP 
wymaga od firmy zdefiniowania wie-
lu procesów, co w przypadku mniejszych 
podmiotów staje się często barierą nie 
do pokonania. A Safetica jest stosunkowo 
łatwa w implementacji i poradzą sobie z nią 
nawet niewielkie przedsiębiorstwa. Jest to 
możliwe dzięki temu, że system wdraża się 
nieco inaczej niż rozwiązania przeznaczo-
ne dla korporacji.

Niewielka świadomość klientów na te- 
mat systemów ochrony stanowi pro-
blem. Ale innym niepokojącym zjawi-
skiem jest brak wiary użytkowników 
w skuteczność produktów zabezpiecza-
jących. Ciekawym przykładem jest ry-
nek amerykański, gdzie spółki wykazują 
rosnące zainteresowanie ubezpiecze-
niami przed cyberatakami. Jak wytłu-
maczyć tego typu postawy?
Kiedyś bezpieczeństwem zajmował się 
wyłącznie informatyk i nikt zbytnio nie 

„Producenci z kierunków politycznie nieakceptowalnych w ostatnich latach tracą 
udziały w rynku” – mówi PAWEŁ JUREK, WICEDYREKTOR DS. ROZWOJU W DAGMIE.

Lwia część MŚP nie 
ma pojęcia o istnieniu 
wyspecjalizowanych 
systemów zapobiegających 
wyciekom danych. 
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interesował się jego pracą. Niemniej 
przez ostatnie lata sytuacja się zmieniła. 
Ludzie lepiej identyfikują różne rodzaje 
ryzyka i zagrożenia, a tym samym inaczej 
zarządzają bezpieczeństwem. Menedże-
rowie zaczynają rozumieć, że narzędzia 
techniczne nie gwarantują stuprocen-
towego zabezpieczenia i szukają dodat-
kowych sposobów ochrony danych. Ale 
jestem przekonany, że nie dokonują wy-
boru na zasadzie „ubezpieczenie lub  
firewall”. Tego typu firmy patrzą znacznie 
szerzej niż informatyk. Tak o cyberbez-
pieczeństwie zaczynają myśleć w Polsce 
duże przedsiębiorstwa i duże instytucje 
z sektora rządowego. Niestety, tego same-
go nie można powiedzieć o właścicielach 
małych i średnich firm.

W portfolio Dagmy przeważają syste-
my opracowywane przez europejskich 
producentów. Czy kraj pochodzenia 
ma znaczenie przy wyborze produk-
tów bezpieczeństwa?
Ten czynnik z roku na rok nabiera znacze-
nia. Szczególnie widać to na przykładzie 
rozwiązań cyberbezpieczeństwa wdra-
żanych w agencjach rządowych. Coraz 
więcej danych jest przetwarzanych cy-
frowo, a klienci chcą być pewni, że wy-
brali odpowiednio zabezpieczony system 
od sprawdzonego dostawcy. Zresztą pro-
ducenci z kierunków politycznie nieak-
ceptowalnych w ostatnich latach tracą 
udziały w rynku. Niektórzy, jak chociaż-
by Stormshield, posiadają certyfikaty  
NATO i UE, co przekłada się na pozycję 
ich produktów w Europie. 

Na Waszej stronie internetowej zna-
lazłem zdanie, że szukacie rozwiązań 
wyjątkowych i unikatowych, wprowa-
dzających nową  jakość. Czy w ten sposób 
nie utrudniacie sobie zadania? Reselle-
rzy wolą sprzedawać znane marki…

Ten kij ma dwa końce. Można wprowa-
dzić do oferty produkt, który cieszy się 
dużą popularnością na rynku. Ale najczę-
ściej znajduje się on w portfolio innych 
dystrybutorów. Taka sytuacja prowa-
dzi do ostrej konkurencji między re-
sellerami. Nawet duże zaangażowanie 
w sprzedaż oprogramowania bądź urzą-
dzeń przynosi im niewielki zysk. Dzięki 
naszej strategii możemy dać partnerom 
więcej niż klasyczni dystrybutorzy. Kie-
dy w  2008  r. wprowadzaliśmy markę 
Stormshield, w  Polsce działało wielu 
innych dostawców UTM-ów. Obecnie 
urządzenia tego producenta znajdują się 
w ścisłej czołówce najpopularniejszych 
systemów UTM na polskim rynku. Mamy 
nadzieję, że podobnie będzie z rozwiąza-
niami Safetica.

Współpraca z resellerami nie zawsze 
układa się modelowo. Czasami docho-
dzi do zgrzytów. Kilka miesięcy temu 
na forum CRN.pl pojawiły się wpisy  

resellerów skarżących się, że podbiera-
cie im klientów. To igranie z ogniem… 
Znamy tę sprawę. Niestety, nie mieliśmy 
dostępu do danych resellerów, którzy zgła-
szali swoje uwagi, stąd trudno było wyja-
śnić jeden czy drugi przypadek. Mogę 
przypuszczać, że taka sytuacja może wy-
nikać z faktu, że reguły dotyczące wspar-
cia przy przedłużeniach licencji nie były do 
końca jasne dla tych, którzy rzadko z nami 
pracują. Nie było więc dla nich zrozumia-
łe, w  jakiej sytuacji mogło dojść do  te-
go, że przedłużenie licencji sprzedał inny 
partner. Swoje przypuszczenia opieram 
na tym, że z jednej strony mieliśmy kilka 
głosów niezadowolenia na waszym forum, 
z drugiej – wielu aktywnych partnerów mó-
wi nam, że mamy najstabilniejszy na rynku 
system premiowania za wznowienia licen-
cji. Skąd ten kontrast? Wyciągnęliśmy z te-
go wnioski i chcemy na nowo, lepiej mówić 
o zasadach wspierania współpracujących 
z nami firm IT przy przedłużeniach licen-
cji. Oczywiście, jeśli ktoś uważa, że został 
wprowadzony w błąd, pozostaję do jego 
dyspozycji – chętnie zbadamy każdą taką 
sytuację. Traktujemy takie sygnały poważ-
nie i podejmujemy kroki, aby w przyszłości 
zapobiec podobnym przypadkom. 

Jakie konkretnie są to działania?
Cały czas rozwijamy portal dla resellerów, 
który działa już od kilku lat. Staramy się, że-
by również partnerzy, którzy rzadko z na-
mi handlują, sprawnie się po nim poruszali 
i reguły współpracy były transparentne.  
Od niedawna każdy reseller może kontro-
lować stan sprzedanych licencji, spraw-
dzić, kiedy wygasają, a za pomocą jednego 
kliknięcia je przedłużyć. Liczę, że dzięki 
wprowadzanym do portalu innowacjom 
partnerzy poczują się pewniej i unikniemy 
nieporozumień.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH URBANEK

www.crn.pl facebook.com/crnpolska twitter.com/crn_polska www.linkedin.com/company/crn-polska
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Nowe narzędzia och- 
ronne Acronisa zo-
stały zaprojekto-

wane zgodnie z promowaną 
od roku filozofią. Według 
producenta jest ona jedy-
ną, która może zapewnić 
bezpieczeństwo w pełnym 
wymiarze. Określono ją 
skrótem SAPAS, pochodzą-
cym od wyrazów: safety 
(ochrona, czyli gwarancja 
wykonania zawsze dostęp-
nej kopii zapasowej), accessibility (łatwy dostęp do danych z do-
wolnego miejsca i w dowolnym czasie), privacy (prywatność, 
czyli blokada możliwości uzyskania dostępu do danych przez 
osoby nieuprawnione), authenticity (autentyczność, czyli zapew-
nienie łatwej możliwości udowodnienia, że wykonana kopia jest 
w 100 proc. wierna oryginałowi) i security (zabezpieczenie przed 
zagrożeniami zewnętrznymi i złośliwym kodem).

– Uważamy, że prawo do ochrony cyfrowej tożsamości osób i za-
bezpieczenia ich danych powinno być tak samo gwarantowane 
jak prawo dostępu do powietrza, wody, jedzenia czy schronienia 
– mówił otwierający konferencję Serguei Beloussov, założyciel 
i CEO Acronisa.

Przedstawiciele producenta podkreślają, że zawsze koniecz-
ne jest całościowe spojrzenie na kwestie zabezpieczeń, bowiem 
zintensyfikowane działania w jednym obszarze często powodu-
ją nieskuteczność lub pojawienie się luk w innym. Przykładowo, 
gdy wykonywanych jest wiele kopii danych, a w oryginalnym 
pliku zostanie wprowadzona zmiana, wyzwaniem staje się we-
ryfikacja, czy została odzwierciedlona we wszystkich kopiach, 
co utrudnia spełnienie warunku łatwej dostępności kopii. Z dru-
giej strony przechowywanie wielu kopii danych utrudnia zagwa-
rantowanie ich prywatności, bo rośnie ryzyko wycieku. Z kolei 
w sytuacji, gdy zostanie zagwarantowana pełna prywatność 
(przechowuje się tylko jedną zapasową kopię danych), rośnie ry-
zyko utraty takich danych, gdy zostanie także uszkodzona kopia,  
a poza tym trudno jest zapewnić weryfikację ich autentyczno-
ści, bo to z założenia wiąże się z koniecznością wykonywania 
dodatkowych kopii.

Dlatego by zagwaranto-
wać pełne bezpieczeństwo, 
specjaliści Acronisa przepro-
wadzili wiele działań mają-
cych na celu zintegrowanie 
oferowanych rozwiązań za-
równo w  kwestii wymiany 
informacji między nimi, jak 
i  uspójnienia zarządzania 
regułami polityki bezpie-
czeństwa. Został ujednoli-
cony interfejs użytkownika 
(w tej chwili jest identycz-

ny we wszystkich narzędziach Acronisa dla przedsiębiorstw), 
stworzono też pakiety aplikacji, dzięki którym partnerom ma być 
łatwiej w stworzeniu oferty odpowiadającej potrzebom klienta.

W nowych rozwiązaniach Acronisa jest wykorzystywanych 
ponad 300 patentów (zarejestrowanych lub zgłoszonych i ocze-
kujących na rejestrację). Dotyczą one m.in. wykorzystania me-
chanizmu blockchain do zapewniania autentyczności danych 
w rozproszonej architekturze i kontroli ich prywatności. Nato-
miast do tworzenia kluczy szyfrujących, Acronis wykorzystuje 
kwantowe generatory liczb losowych, w planach zaś jest wyko-
rzystanie innych narzędzi kwantowego przetwarzania danych, 
gdy tylko pojawią się na rynku.

Aktywnie jest też wykorzystywana sztuczna inteligencja, głów-
nie do analizy behawioralnej, automatycznej klasyfikacji i sorto-
wania danych, a także przeprowadzania autonomicznych operacji. 
Głównym zadaniem stworzonego przez inżynierów Acronisa sil-
nika jest obserwacja zmian zachodzących w systemie kompute-
rowym: zachowania użytkownika, nietypowego wykorzystania 
pamięci lub komunikacji w sieci, modyfikacji plików, np. w wyni-
ku działania ransomware’u itp. Gdy zostanie wykryte podejrza-
ne zdarzenie, uruchamiają się dodatkowe narzędzia (np. służące 
do zwalczania malware’u), by z jak największą precyzją ocenić 
ryzyko zagrożenia dla danych użytkownika.

Na rozwój swojej działalności producent we wrześniu br. uzy-
skał 147 mln dol. dofinansowania z funduszu Goldman Sachs. 
Pieniądze te zostaną przeznaczone na akwizycje mniejszych 
podmiotów, rozbudowę działu badań i rozwoju oraz intensyfi-
kację działań biznesowych w USA.

Podczas wrześniowej konferencji Acronis Cyber Protection Forum zarząd firmy 
zaprezentował nową strategię, w której ramach stawia już nie tylko na oprogramowanie 

do backupu, lecz także na sprzedaż rozwiązań cyberochronnych. 
KRZYSZTOF JAKUBIK, SINGAPUR 

czas wrzeeśśniiowej konferencji AAccrronis Cyber Protection Forum zarządd fi

SAPAS  
zapewni cyberochronę
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Tworzymy nową kategorię produktów
„Chcemy doprowadzić do swego rodzaju rewolucji w kwestii rozwiązywania 

problemów użytkowników. Oczywiście nie wyobrażamy sobie osiągnięcia tego 
sukcesu bez partnerów, których liczbę planujemy znacznie zwiększyć” 

– mówi SERGUEI BELOUSSOV, ZAŁOŻYCIEL I CEO ACRONISA.

CRN Do jakiej kategorii można zaliczyć 
nowe produkty ochronne Acronisa? 
SERGUEI BELOUSSOV Rozwiązania te zapewnia-
ją funkcje obecne dotychczas w produktach 
należących do różnych kategorii, związa-
nych z zabezpieczaniem danych przed utra-
tą, wyciekiem, nieautoryzowaną zmianą lub 
ochroną przed włamaniami. Dlatego uważa-
my, że tworzymy nową kategorię produktów 
– cyberochronę – i tak też nazywa się nasza 
nowa rodzina produktów: Acronis Cyber  
Protection. Uznaliśmy, że użytkownika stoją-
cego w obliczu problemów nie powinno ob-
chodzić, dlaczego one wystąpiły, ale zasłużył 
na możliwość jak najszybszej eliminacji ich skutków. Dla przy-
kładu, zabezpieczamy go przed atakiem ransomware, ale jeśli da-
ne już zostały zaszyfrowane, gwarantujemy ich jak najszybsze 
odzyskanie. Naszym celem jest zabezpieczenie przed incyden-
tami wszelkiego rodzaju i jak najszybsze przywrócenie danych 
lub urządzeń do pracy, a także ewentualne późniejsze dochodze-
nie, co się stało, jeśli użytkownik będzie zainteresowany takimi 
informacjami.

Czy w Waszej ofercie pojawią się także rozwiązani do ochro-
ny infrastruktury IT? 
Nie, stawiamy głównie na ochronę urządzeń końcowych. Nie zaj-
mujemy się, przynajmniej na razie, rozwiązaniami zabezpieczają-
cymi przeznaczonymi do serwerowni, centrów danych lub sieci.

Czy wszystkie nowe produkty są dostępne już teraz?
Silnik chroniący przed  złośliwym kodem implementujemy 
w naszych rozwiązaniach już od dwóch lat, ale dopiero teraz 
wprowadzamy na rynek oddzielne, bazujące na nim narzędzie. 
W październiku udostępnimy wersję beta, a pod koniec roku 
do sprzedaży trafi wersja finalna. Cały czas podkreślam, że nie 
należy tego oprogramowania traktować jako osobny produkt, 
chociaż technicznie można zainstalować go oddzielnie. To jest 
element całości i został tak pomyślany, aby największe korzyści 
i finalny, zamierzony przez nas efekt użytkownik zyskał, korzy-
stając z różnych narzędzi w tym samym czasie.

Wchodzicie na rynek, na którym znajduje się około tysiąca 
producentów. Czym chcecie zaskarbić sobie przychylność 
klientów?

Użytkownikom indywidualnym chcemy  
pokazać, że zabezpieczanie ich kompute-
rów i innych urządzeń IT może być szybkie 
i proste. Uważamy, że obecnie ludzie nie sto-
sują ochrony, bo jej nie rozumieją. Nie tylko 
nie potrafią wdrożyć narzędzia zabezpie-
czającego, ale panikują, gdy wyskoczy im 
jakiś komunikat, bo nie wiedzą, co on zna-
czy, więc siłą rzeczy nie wiedzą, jak zareago-
wać. Można to porównać do higieny jamy 
ustnej. Wyobraźmy sobie, jak wyglądała-
by sytuacja, gdyby codzienne mycie zębów 
trwało trzy godziny, przynajmniej raz w ty-
godniu musielibyśmy spędzić kilka godzin 

u stomatologa, a co najmniej raz w miesiącu wykonywać zabieg 
w narkozie. Tak wygląda dziś ochrona komputerów osobistych.

Z dotarciem do klientów instytucjonalnych powinno być  
zatem łatwiej?
Tu także chcemy doprowadzić do swego rodzaju rewolucji. 
Uważamy, że zapewniamy świeże podejście do kwestii roz- 
wiązywania problemów użytkowników, którzy dzięki temu nie 
muszą za bardzo się angażować i wykazywać wiedzą techniczną. 
Aby poszerzyć swoją obecność w firmach, oprócz oprogramowa-
nia już teraz mamy w ofercie sprzętowy appliance służący do back- 
upu, a wkrótce rozbudujemy go o narzędzia cyberochronne. 
Oczywiście nie wyobrażamy sobie osiągnięcia tego sukcesu bez 
partnerów, których liczbę planujemy znacznie zwiększyć.

W jaki sposób zamierzacie przekonać tak wielu partnerów 
do współpracy?
Przede wszystkim widzimy, że rynek się zmienia, coraz mniej 
jest tradycyjnych resellerów, firmy przekształcają się w małych 
integratorów lub dostawców usług. My wpisujemy się w ten trend 
i chcemy ułatwić partnerom proces transformacji. Dlatego nasze 
rozwiązania mogą być instalowane u klienta, a także wykorzysty-
wane przez partnera do świadczenia usług – zarówno on-premise, 
jak i w chmurze publicznej. Wszystkie licencje mogą też być  
kupione w dwóch modelach – wieczystym lub subskrypcyjnym. 
Poza tym cały czas utrzymujemy zasadę, że sprzedajemy wyłącz-
nie przez kanał partnerski.

ROZMAWIAŁ 
KRZYSZTOF JAKUBIK 
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Według Steve’a Braziera, CEO 
Canalysa, w dobie turbulencji 
gospodarczych, rosnącej nie-

pewności na światowych rynkach i zwią-
zanym z tym zmniejszeniem przychodów 
przedsiębiorcy będą ciąć koszty, inwestując 
w nowe technologie. To oznacza, że wpraw-
dzie część producentów zaliczy spadki 
sprzedaży, ale dla integratorów może 
to być czas żniw związanych z cyfro-
wą transformacją ich klientów. Równie 
optymistyczne podejście prezentu-
je Joyce Mullen, szefowa globalnego 
kanału partnerskiego Dell Technolo-
gies. Przyznała, że sytuację na rynku 
komplikuje dodatkowo kwestia no-
wych modeli biznesowych związanych 
z chmurą. To jednak oznacza jej zda-
niem, że pojawiają się nowe możliwo-
ści w związku z początkiem długiego cyklu 
zakupowego ze strony firm inwestujących 
w cyfrową transformację. 

Jednocześnie na rynek pracy wchodzą 
ludzie z pokolenia Z, którzy tym różnią 
się od millennialsów, że w pracy wyjątko-
wo ważny jest dla nich dostęp do nowo-
czesnych technologii. Aż 91 proc. z nich 
twierdzi, że stosowane w firmie rozwiąza-
nia IT mają dla nich znaczenie przy podej-
mowaniu decyzji o miejscu zatrudnienia. 
Niewiele mniej, bo 77  proc., deklaruje, 
że chętnie podjęłoby się roli technolo-
gicznego mentora dla współpracowników. 
Warto dodać, że co trzeci człowiek uro-
dzony po 1990 r. zapewnia, że robi wszyst-
ko, co konieczne, aby chronić swoje dane. 
To z kolei dobra wiadomość dla dostaw-
ców systemów bezpieczeństwa.

– Te dwa czynniki, a więc nowa genera-
cja pracowników i przedsiębiorców oraz cy-
frowa transformacja, będą napędzać naszą 

branżę przez co najmniej dekadę – przewi-
duje Joyce Mullen.

Steve Brazier wiąże nadzieje na dalszy 
rozwój kanału sprzedaży IT także z szyb-
ką adopcją Internetu rzeczy w światowej 
gospodarce. W jego opinii dla integratorów 
oznacza to ogromny potencjał biznesowy, 

a główne wyzwanie polega tu na tym, żeby 
znaleźć odpowiedź na pytanie, które urzą-
dzenia, z czym i jak będą się łączyć, by po-
stawić na te właściwe.

– Liczba możliwych dróg rozwoju jest 
coraz większa. Zatrudniajcie etycznych 
hakerów, których usługi są coraz bardziej 
pożądane przez użytkowników bizneso-
wych. I nie pozostawiajcie w tyle kwestii 
sztucznej inteligencji, która już teraz zaczę-
ła realnie pomagać firmom w rozwoju biz-
nesu – mówi szef Canalysa.

PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ
Według Canalysa w najbliższych latach 
możemy spodziewać się też kilku kon-
kretnych wydarzeń. Zdaniem anality-
ków w  ciągu najbliższych 12 miesięcy  
Google przejmie co najmniej jednego waż-
nego producenta oprogramowania lub 
sprzętu. Od jakiegoś czasu spekuluje się, 
że znakomitym uzupełnieniem dla oferty 

Google Cloud byłby Nutanix. Akwizycja 
miałaby pomóc koncernowi Sundara Pi-
chai na rynku chmury publicznej, na któ-
rym Google ustępuje miejsca Microsoftowi 
i Amazon Web Services. Z tego też powodu 
miałaby dotyczyć dużego gracza i koszto-
wać fortunę. 

– Google jest bogaty. Mają mnóstwo 
pieniędzy – podkreślał w  tym kon-
tekście Steve Brazier. Może to jednak 
nie wystarczyć, bo obecny na Cana-
lys Channels Forum Sammy Zoghla-
mi, wiceprezes Nutanixa w regionie 
EMEA, podkreślał, że jednym z sukce-
sów koncernu jest współpraca z wie-
loma dostawcami chmury i  dlatego 
zależność tylko od jednego z nich to 
nie jest pomysł zgodny z długofalową 
strategią tej firmy.

Kolejna prognoza dotyczyła AWS, któ-
re w ciągu trzech najbliższych lat ma być 
jednym z czterech największych dostaw-
ców serwerów w  modelu on-premise 
w Europie Zachodniej i USA, wypierając 
jednego z największych obecnie graczy. 
W tym samym okresie, zdaniem Braziera, 
chińskie firmy staną się światowymi lide-
rami w takich dziedzinach jak Artificial 
Intelligence, Smart Cities, 5G czy Exascale 
Computing. Ma to być efekt wojny celnej 
ze Stanami Zjednoczonymi, która zdopin-
gowała Chińczyków do przyspieszenia 
prac nad własnymi, unikatowymi roz-
wiązaniami niezależnymi od technologii 
amerykańskich. Według Steve’a Braziera 
w kolejnych latach będziemy obserwo-
wać także postępującą konsolidację wśród  
integratorów IT.

Na koniec CCF pojawił się miły polski ak-
cent – polski integrator Cloudware otrzy-
mał tytuł Cloud Partner of the Year 2019.

CCF: dobre prognozy
dla integratorów

Główne przesłanie tegorocznego Canalys Channels Forum  
jest dla integratorów wyjątkowo pozytywne. W przeciwieństwie do niektórych 

producentów ich przyszłość ma się rysować w świetlanych barwach. 
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI, BARCELONA

STEVE BRAZIER (PO PRAWEJ) W ROZMOWIE Z ENRIQUE LORESEM, 

NOWYM CEO HP INC.
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 Fundusz Apollo Global zaoferował przejęcie Tech Daty 

za 5 mld dol. – wynika z ustaleń Reutersa. Według nieoficjal-

nych informacji ten sam fundusz w ub.r. negocjował zakup In-

gram Micro od chińskiej grupy HNA (za 7,5 mld dol.). W 2016 r. 

Tech Data przejęła Avnet Technology Solutions za 2,6 mld dol., 

powiększając portfolio, bazę klientów i poprawiając wyniki. 

W poprzednim roku finansowym 2019 Tech Data osiągnęła 

37,24 mld dol. obrotów, co oznacza wzrost o 11 proc. w po-

równaniu do 2018 r. Zysk netto był trzykrotnie wyższy i wy-

niósł 341 mln dol.

 Fundusz Thoma Bravo chce z kolei kupić Sophos, za które-

go oferuje 3,82 mld dol. W ocenie rady nadzorczej producenta  

to dobra propozycja. Przebija rynkową cenę spółki sprzed ujaw-

nienia oferty o 37 proc. Pięć lat temu brytyjską firmę kupił fun-

dusz Apax Partners za 830 mln dol. W roku finansowym 2019, 

zakończonym 31 marca br., jego obroty wzrosły o 11 proc., 

do 711 mln dol. Firma miała 54 mln dol. zysku (w po-

przednim roku – 41 mln dol. straty).

 Oracle zamierza powiększyć zatrudnienie 

o mniej więcej 2 tys. specjalistów na całym 

świecie, by przyspieszyć rozwój biznesu 

chmurowego. Nowi fachowcy zajmą się 

w ośrodkach w USA i  Indiach m.in. roz-

wojem oprogramowania, a także zarzą-

dzaniem operacjami w chmurze. W sumie 

Oracle zatrudnia na świecie ok. 140 tys. osób. 

Koncern zapowiedział niedawno, że do końca 

2020 r. utworzy 20 kolejnych regionów chmu-

rowych z centrami danych (m.in. w Europie). 

Obecnie firma ma 16 takich regionów.

 Steven Mnuchin, sekretarz skarbu USA, zapowiedział pod-

wyżkę ceł na sprzęt produkowany w Chinach (w tym komputery 

i smartfony), jeżeli nie dojdzie do porozumienia między dwo-

ma krajami. Wyższe taryfy miałyby obowiązywać od 15 grud-

nia br. Szansa, że obie strony się dogadają, nie jest jednak duża, 

bo USA w zamian za rezygnację ze wspomnianych ceł naciskają 

Chiny na możliwość zwiększenia dostaw swoich produktów rol-

nych. Analitycy uznają taki scenariusz za mało realny.

 Departament handlu USA wydłużył „czarną listę” firm ob-

jętych zakazem współpracy z przedsiębiorstwami ze Stanów 

Zjednoczonych. Sankcje objęły Dahua i Hikvision – producen-

tów kamer do monitoringu ze światowej czołówki, SenseTime 

– najdroższy na świecie start-up specjalizujący się w rozwiąza-

niach sztucznej inteligencji, a także inne firmy z sektora AI: iFly-

tek, Megvii i Yitu. Rządowi USA nie podobają się również obecne 

na rynku od prawie 20 lat chińskie korporacje: Meiya Pico – spe-

cjalizująca się w informatyce śledczej i cyberbezpieczeństwie, 

a także Yixin – dostawca rozwiązań automatyki przemysłowej.

 HP Inc. zapowiedziało dużą redukcję zatrudnienia – w ciągu 

najbliższych trzech lat pracę w koncernie straci od 7 do  9 tys. osób 

na całym świecie. Zaoszczędzone w ten sposób środki mają 

umożliwić producentowi większe wydatki na innowacje, jak druk 

A3, druk 3D, komputery premium i sprzedaż kontraktowa (usługi). 

Restrukturyzacja ma też pomóc koncernowi w uproszczeniu mo-

delu operacyjnego i większej cyfryzacji.

 Lee Jae Yong, w obliczu kolejnego procesu w sprawie korup-

cji, zapowiedział, że nie będzie już stał na czele Samsung Electro-

nics. Pozostanie za to wiceprezesem korporacji. Faktyczny lider 

całej grupy Samsunga i wnuk założyciela korporacji ponownie sta-

nie przed sądem jako oskarżony w sprawie korupcyjnej, w którą 

jest również zamieszana była prezydent kraju. W 2017 r. Lee spę-

dził w związku podejrzeniami rok w areszcie. Został skazany na 

pięć lat więzienia. W 2018 r. wskutek apelacji wyrok zmniejszono 

do dwóch i pół roku w zawieszeniu. Latem 2019 r. sąd najwyższy 

uchylił jednak to postanowienie, dlatego proces ruszy od nowa, 

prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu.

 Avaya nie zostanie jednak sprzedana 

i rozkręci wspólny biznes z nowym sojusz- 

nikiem – RingCentral. Współpraca ma 

ułatwić producentowi rozwój i eks-

pansję na rynku chmurowych rozwią-

zań do zintegrowanej komunikacji 

(UCaaS), w których specjalizuje się 

nowy sojusznik. Oprogramowanie 

RingCentral zostanie wykorzysta-

ne w nowej platformie do komunika-

cji i współpracy – Avaya Cloud Office 

Platform. Rynek zintegrowanej komuni-

kacji jako usługi (UCaaS) rośnie w tempie 

19 proc. rocznie, podczas gdy cały rynek UC 

 – o 9 proc. – według Synergy Research.

 Rich Hume, CEO Tech Daty, podczas niedawnej konferencji 

dla partnerów wskazał cztery obszary dalszego rozwoju dys-

trybutora. Pierwszym filarem są inwestycje w nowe technolo-

gie, ze szczególnym naciskiem na chmurę, bezpieczeństwo, 

usługi nowej generacji, Internet rzeczy i analitykę. Drugi filar  

to rozwój portfolio z pomocą inwestycji w sektor MŚP oraz 

w biznes mid-market przez tworzenie i łączenie rozwiązań. 

Trzecim kierunkiem jest optymalizacja globalnego zasięgu 

dystrybutora, a czwartym filarem jest cyfrowa transformacja 

biznesu Tech Daty. Rich Hume zapowiedział, że dystrybutor 

będzie inwestować w swoją platformę chmurową StreamOne, 

by ostatecznie przekształcić ją w wirtualną platformę dystry-

bucyjną, obejmującą rozwiązania PaaS, IaaS, SaaS, a więc cały 

ekosystem dla dostawców usług.

 Canon Production Printing to nowa nazwa dotychczasowej 

marki Océ, która należy do grupy Canon Group od 2010 r. i ofe-

ruje produkty dla branży poligraficznej. Po rebrandingu mar-

ka Canon Production Printing obejmie kompleksowe portfolio 

produktów i usług we wszystkich obszarach druku wielkofor-

matowego. Zmiana oficjalnie wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.
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Transformacja cyfrowa, która ma 
na celu poprawę wydajności 
i wyników, powoduje wzrost za-

potrzebowania na programy działające 
z maksymalną wydajnością. Należą do nich 
m.in. aplikacje Internetu rzeczy (IoT), 
gromadzące dane z  różnych czujników 
i urządzeń. Rozmaite branże, od produk-
cji, przez dystrybucję zasilania, zarządza-
nie ruchem, aż po sprzedaż detaliczną, 
opiekę medyczną, a nawet edukację, wy-
korzystują tę technologię do zwiększania 
satysfakcji odbiorców produktów i usług. 
Jej zastosowanie obniża koszty, poprawia 
bezpieczeństwo i operacyjność oraz jakość 
obsługi użytkowników końcowych.

IoT często wymaga wysokiej przepusto-
wości sieci, małych opóźnień i niezawod-
ności, co sprawia, że staje się konieczne 
użycie rozwiązań edge computing.

TRZEBA BUDOWAĆ MOSTY
Edge computing łączy końcowego od-
biorcę treści, aplikacji i danych z central-
ną infrastrukturą, która najczęściej ma 
postać chmury obliczeniowej. Niemniej 
może to być także firmowe data center. 

– To podejście będzie zyskiwać na zna-
czeniu z  uwagi na ograniczenia zwią-
zane z  przepustowością i  opóźnieniami 
w  transmisji. Nie można też zapominać 
o regulacjach zabraniających przesyłania 
do chmury określonych danych. Zniesienie 
tego rodzaju barier wymaga budowania mo-
stów, których funkcję pełni infrastruktura 
typu edge – mówi Cezary Gutowski, kie-
rownik wsparcia sprzedaży Secure Power 
w Schneider Electric.

Producent pomaga integratorom w do-
starczaniu optymalnych rozwiązań dla 
edge computingu. Preinstalowane zesta-
wy ułatwiają życie zarówno resellerom, 
jak i klientom. Często firmy zgłaszające 
zapotrzebowanie na tego typu infrastruk-
turę nie mają narzędzi potrzebnych do jej 
obsługi.

Schneider Electric zapewnia swoim partnerom maksymalnie uproszczony dobór 
komponentów niezbędnych do tworzenia infrastruktury brzegowej. Mogą oni także 

skorzystać z gotowych i kompletnych mikrocentrów danych. 

– Przykładowo sieć handlowa chce 
zainstalować w  każdej placówce taki 
sam, niewielki system IT. Wówczas naj-
lepszą opcją jest wdrożenie wcześniej 
przygotowanego rozwiązania, z którego 
uruchomieniem poradzi sobie nawet oso-
ba o małej wiedzy technicznej – twierdzi 
Cezary Gutowski.

I ŁATWIEJ, I ZYSKOWNIEJ…
Schneider Electric udostępnia na portalu 
partnerskim narzędzie Local Edge Confi-
gurator. W ten sposób reseller otrzymuje 
dostęp do gotowych, optymalnych dla da-
nego przypadku zestawów. Konfigurator 
konsoliduje informacje o komponentach 
infrastruktury brzegowej i mikrocentrów 
danych, umożliwiając – przez mechanizm 
bazujący na regułach – precyzyjne konfi-
gurowanie systemów. LEC korzysta z bi-
bliotek zarówno produktów Schneider 
Electric, jak i innych producentów (dos- 
tarczających serwery i pamięć masową, 
sprzęt sieciowy, rozwiązania konwer-
gentne i  hiperkonwergentne). Dzięki 
temu można zaplanować i dobrać kom-
pletny system IT (z szafami, chłodzeniem, 
dystrybucją energii, ochroną zasilania 
i monitorowaniem środowiska).

Użycie LEC to dla resellera także do-
datkowe profity. Korzystając z tego na-
rzędzia, automatycznie uzyska on wycenę 
projektową – korzystniejszą w porówna-
niu z rabatem uzyskiwanym ze sprzedaży 
pojedynczych produktów.

CORAZ WIĘKSZA OFERTA  
MIKROCENTRÓW DANYCH
Micro data center jest kompletnym i bez-
piecznym środowiskiem składającym się 
z wszystkich wymaganych przez aplikacje 
elementów do przetwarzania i przechowy-
wania danych oraz komunikacji. Z reguły 
zamyka się w jednej obudowie wyposażonej 
w niezbędne zasilanie, chłodzenie i monito-
rowanie. System jest zbudowany i w pełni 
przetestowany w fabryce producenta.

Portfolio Schneider Electric dla mikro-
centrów danych obejmuje wiele produk-
tów, co zapewnia dobranie rozwiązania 
uszytego na miarę i najlepiej dostosowane-
go do potrzeb klienta. Mogą to być ekono-
miczne micro data center do wykorzystania 
w tradycyjnych środowiskach IT. W ofer-
cie znajdują się także jednostki dźwięko- 
szczelne i estetyczne, a tym samym ideal-
ne do pomieszczeń biurowych. Są też bez-
pieczne, szczelne systemy z  aktywnym 
chłodzeniem, przeznaczone dla środowisk 
przemysłowych, oraz zintegrowana infra-
struktura w ognioodpornym, odpornym 
na warunki atmosferyczne kontenerze.

Obecnie producent udostępnia kolej-
ne innowacyjne rozwiązanie – pierwszy 
na rynku model 6U do zamontowania na 
ścianie (oszczędność miejsca), zapro-
jektowany do  uruchamiania większych 
serwerów obsługujących aplikacje edge 
computing. 

Edge computing niemal od ręki 

Więcej informacji: 
CEZARY GUTOWSKI, KIEROWNIK

 WSPARCIA SPRZEDAŻY, 

SECURE POWER, SCHNEIDER ELECTRIC, 

CEZARY.GUTOWSKI@SE.COM 
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DEBATA CRN POLSKA

Cyberbezpieczeństwo:  
jak zapewnić klientowi spokój?

Choć rośnie świadomość zagrożeń wśród klientów, to na projekty w dziedzinie bezpieczeństwa 
największy wpływ mają dwie kwestie: zapewnienie zgodności z regulacjami oraz szkody 

spowodowane atakiem bądź zaniedbaniem. Czy jest szansa, by to zmienić? Co zrobić, by ochrona 
zasobów informatycznych w przedsiębiorstwach stała się przemyślana, a nie tylko doraźna? 
Na pewno jest do tego potrzebna zarówno kompetentna kadra, jak i odpowiednie narzędzia 

i procesy, więc tym samym następuje… zderzenie z rzeczywistością. W każdym z tych obszarów 
klienci zmagają się bowiem obecnie z deficytem. Warto szukać odpowiedzi na pytanie, w jaki 

sposób producenci wraz z partnerami mogą pomóc im go zmniejszyć.

CRN Jak w ostatnich kilku latach zmieniał się segment cy-
berbezpieczeństwa? Jak w związku ze wzrostem zagrożeń 
ewoluuje podejście do ochrony systemów IT? 
MARIUSZ KOCHAŃSKI Kiedyś retoryka, którą uprawialiśmy wobec 
klientów, była taka: jeśli kupisz to rozwiązanie i tamto, to ci się 
nie włamią. Wszyscy dostawcy byli w tym spójni. Od dobrych 
kilku lat możemy obserwować zmianę przekazu. Dziś wobec 
wielkiej skali zagrożeń brzmi on: każdy zostanie zaatakowany 
i te firmy i instytucje, które będą na to przygotowane, wcześniej 
zorientują się, że dzieje się coś złego. A rozpoznanie ataku jest 
obecnie znacznie trudniejsze niż kiedyś, bo pojawiły się zupeł-
nie nowe rodzaje zagrożeń, polegające chociażby na wycieku 
danych czy przejmowaniu mocy obliczeniowej. W rezultacie 
żaden producent nie daje dziś gwarancji „kup moje rozwiąza-
nie i na 100 proc. będziesz zabezpieczony”. A takie przypad-
ki, jak niedawno ujawniony wyciek danych z British Airways 
i rekordowa, sięgająca niemal 200 mln funtów kara dla tych li-

nii lotniczych, pokazują, że nawet przedsiębiorstwa z wielkim 
budżetem na ochronę IT nie mogą dziś czuć się bezpiecznie. 
Z drugiej strony wzrasta u nas świadomość zagrożeń, na co mają 
wpływ odgórne inicjatywy – nowa ustawa o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa i lista firm o infrastrukturze krytycznej. 
Kiedyś ochrona była domeną tylko informatyków, a teraz także 
urzędnicy zaczynają się zastanawiać, co by się stało, gdyby ich 
miasto padło ofiarą jakiegoś ataku.
MACIEJ KOTOWICZ Akcenty w rozmowach z klientami prze-
suwają się z zabezpieczania przed czymś na minimalizowa-
nie skutków. Inaczej mówiąc, użytkownik jest coraz bardziej 
świadomy, że może być zaatakowany, i chce wiedzieć, co się 
w związku z tym może stać. Kilkanaście lat wcześniej nasze 
próby edukowania klientów i tłumaczenia, że kupowane roz-
wiązanie nie zapewni im w pełni bezpieczeństwa, bo zawsze 
może coś się stać, i że jest jeszcze potrzebna polityka bezpie-
czeństwa, nie zawsze spotykały się ze zrozumieniem. Dziś  
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Żeby nie patrzeć na rozwią-
zania i  problemy silosowo, 
w oderwaniu od siebie, tylko 
przez procesy, polityki i narzę-
dzia, próbować radzić sobie 
z realnym wyzwaniem, jakim 
jest cyberbezpieczeństwo.

Mam jednak wrażenie, że 
o heterogeniczności środo-
wiska inaczej będzie mówić 
dostawca, który wychodzi 
do rynku z bogatą ofertą bez-
pieczeństwa, a inaczej pro-
ducent specjalizowanego, 
punktowego rozwiązania…
PAWEŁ RYBCZYK Nie chodzi 
o to, że jedna marka musi za-
stąpić wiele innych. Moim 

zdaniem jednoczesne wykorzystywanie wielu rozwiązań róż-
nych producentów nie jest takim problemem jak braki w obszarze 
strategii bezpieczeństwa. Polscy klienci nie tworzą wieloletnich 
strategii, w których ramach byłyby dobierane nie tyle produkty, 
ile narzędzia pozwalające im zwiększać ochronę.
MATEUSZ PASTEWSKI Zgadza się. Security jest tak wielką branżą, 
że nie ma jednego dostawcy, który może pójść do klienta i po-
wiedzieć, że może rozwiązać wszelkie jego problemy z bez-
pieczeństwem. Zresztą nikt by nie chciał, żeby taki producent 
funkcjonował. Jesteśmy skazani na to, żeby się integrować w ra-
mach jednego ekosystemu.
MARIUSZ KOCHAŃSKI Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na py-
tanie, czy iść w kierunku systemu bardziej homogenicznego 
i unikać wielu vendorów, czy przeciwnie, kierować się zasadą 
„best of breed” i dobierać najlepsze w swojej klasie rozwiązania, 
nie oglądając się na to, że pochodzą od różnych producentów. 
W tym pierwszym przypadku zyskuje się bardziej zunifikowane 
interfejsy, można się łatwiej wyszkolić, ale trzeba się liczyć z ry-
zykiem, że producent nie dopracował wszystkich swoich roz-
wiązań, bo zarabia na wielu. W tym drugim przypadku można 
się spodziewać, że producenci tylko jednego rozwiązania dba-
ją o to, by było jak najlepsze, bo tylko z niego mają pieniądze,  
ale dokładanie kolejnych marek do systemu skutkuje trudniejszą 
integracją i wieloma certyfikacjami, które trzeba zrobić, a potem 
jeszcze odnawiać. Ale jeśli nie ma jednoznacznej odpowiedzi,  
to trzeba po prostu iść do klienta, poznać jego potrzeby i przed-
stawić mu różne scenariusze.
JAKUB JAGIELAK Integrator ma za zadanie dostarczyć klientowi 
kompleksowe rozwiązanie ochronne. Problem w tym, że na ryn-
ku znajduje się ogromna liczba produktów – szacuje się, że Pol-
sce jest ich oferowanych grubo ponad tysiąc. Ta sytuacja ma 
swoje odbicie w  infrastrukturze funkcjonującej u  klientów. 
Średnio każdy z nich ma wdrożonych około 25 rozwiązań od 
różnych dostawców. Po pierwsze, trudno zarządzać takim skom-
plikowanym środowiskiem. Po drugie, jest ono bardziej podat-
ne na awarie, a po trzecie, jeśli rozwiązania są od różnych  

mam wrażenie, że klientów 
uświadamiać już nie trzeba. 
Raczej dyskutować z nimi, czy 
ich polityka jest dobrze skon-
struowana, co jeszcze trzeba 
w niej zmienić i o co ją rozsze-
rzyć, wykraczając także poza 
obszar IT.
PAWEŁ RYBCZYK Dziś, przystę-
pując do rozmów z klientami, 
w  wielu wypadkach można 
nawet przyjąć założenie, że 
oni już są zaatakowani, i zapy-
tać ich, czy zdają sobie z tego 
sprawę. To duża zmiana. Poza 
tym kiedyś jako zabezpieczenie 
kupowało się pojedyncze pro-
dukty, a  dziś takie podejście 
niczego nie rozwiązuje. Sku-
teczne będą dopiero narzędzia złożone w pewien ekosystem, 
który dostarczy i stworzy integrator ze swoją wartością doda-
ną. Nowością jest automatyzacja w poszukiwaniu zagrożeń, bez 
której trudno byłoby sobie poradzić z tak wielkim jak obecnie 
wolumenem danych.

A więc już nie tylko prewencja, lecz także umiejętność re-
agowania na atak, który prędzej czy później musi nastąpić. 
Radzenie sobie z nim w taki sposób, by szkód nie było albo 
były minimalne. W jaki sposób się to robi?
JAKUB JAGIELAK Klienci, z którymi rozmawiamy i próbujemy 
wspólnie ustalać strategię bezpieczeństwa, zwykle dochodzą 
do wniosku, że trzeba ją podzielić na trzy obszary: prewencji, 
detekcji i odpowiedzi na to, co ewentualnie się wydarzy w re-
zultacie ataku. Zauważam, że prewencji nie poświęca się już 
tak dużo uwagi jak pozostałym dwóm. Wynika to z tego, że dziś 
trudno nawet ustalić, kiedy, kto, jak i po co może przeprowadzić 
atak. Są przecież i tacy, którzy robią to tylko dla sportu, szkoląc 
się w przełamywaniu zabezpieczeń. Za to detekcja, a zwłaszcza 
odpowiedź na atak pochłaniają obecnie najwięcej czasu. W przy-
padku detekcji producenci oferują naprawdę dobre rozwiązania, 
które skutecznie podnoszą poziom bezpieczeństwa. Najwięcej 
do zrobienia jest w obszarze odpowiedzi na atak i tutaj dużą 
rolę odgrywają automatyzacja procesów i odpowiednie kadry.
MATEUSZ PASTEWSKI Przy czym klienci dochodzą do wniosku, 
że dodawanie kolejnych warstw i rozwiązań wcale nie mu-
si w znaczący sposób zwiększać bezpieczeństwo. W pewnym 
momencie zawsze pojawia się kwestia zarządzania ryzykiem 
i tego, czy rzeczywiście dysponuje się odpowiednimi kadrami 
i procesami zdolnymi obsłużyć takie skomplikowane środowi-
sko. Niektórzy polscy klienci, z którymi rozmawiamy, mają u sie-
bie rozwiązania nawet 20–25 różnych producentów rozwiązań 
zabezpieczających. Nasuwa się więc pytanie, jak w efektywny 
sposób zarządzać chociażby alarmami generowanymi przez  
te systemy. To właśnie w tym obszarze można ostatnio zaobser-
wować największą zmianę w świadomości polskich klientów. 

O skutkach cyberataków trudno usłyszeć – nikt się tym 
nie chce chwalić. Bo dla firmy to strzał w kolano, 

a dla jej CSO – ujma na honorze. Mimo że weszła ustawa, 
która ma zmusić wszystkich do ujawnienia, że był wyciek. 

Dlatego trzeba więcej mówić o skutkach ataków. 
Łukasz Nowatkowski, G DATA Software
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producentów, to bardzo rzadko się wzajemnie komunikują. Dla-
tego rolą integratora jest zaprojektowanie systemu tak, by ogra-
niczyć liczbę dostawców i sprawić, by wdrożone rozwiązania 
wymieniały z sobą informacje w celu zwiększenia poziomu bez-
pieczeństwa. Umiejętne skonstruowanie takiego systemu polega 
na tym, żeby ochrona w poszczególnych obszarach – punktach 
końcowych, serwerach czy sieci – była z sobą skorelowana i da-
wała spójny obraz zagrożeń i ich skuteczną detekcję. Dołoże-
nie kolejnego rozwiązania nie musi skutkować podniesieniem 
poziomu bezpieczeństwa. Stąd bardzo istotna jest umiejętność 
dobrania odpowiednich narzędzi do konkretnego przypadku.

Wyrażone na początku opinie potwierdzają wzrost świa-
domości klientów. Mam jednak wrażenie, że chodzi o du-
że przedsiębiorstwa, a z tymi mniejszymi wcale nie jest tak 
dobrze. I wcale nie chodzi mi o te najmniejsze, w których 
ochrona zaczyna się i kończy na darmowym antywirusie…
ŁUKASZ NOWATKOWSKI Absolutnie się z tym zgadzam. Firmy 
używające do 100 komputerów często zupełnie nie zdają so-
bie sprawy, co się dzieje w ich sieciach. Nie mają świadomo-
ści zagrożeń i wprowadzonych polityk bezpieczeństwa. A jeśli 
ustawa RODO narzuca karę nawet 4 proc. od rocznych obrotów 
za wyciek danych osobowych, to czy nie znajdzie się haker, któ-
ry takie dane ze źle chronionego przedsiębiorstwa wykradnie 
i zaproponuje, że nikt się o tym nie dowie za ułamek ustawo-
wej kary? W przypadku małych firm ataki ransomware to dzi-
siaj katastrofa. Nie mają backupu, a jeśli już, to na tym samym 
serwerze co podstawowe dane. Tyle mówi się teraz o ukierun-
kowanych atakach, ale dotyczą one tylko dużych firm. A tak 
naprawdę atakowane jest wszystko, bo cyberprzestępcy nie 
są wybredni. Małe przedsiębiorstwa padają ofiarą ataku, bo 
– dajmy na to – prezes chce mieć otwarty port RDP do swojego 
serwera. Dlatego tacy klienci wciąż muszą być edukowani i po-
winny docierać do nich firmy, które zaoferują im usługi zarzą-
dzane w modelu MSSP (Managed Security Service Provider). 

 
Pojawiła się w dyskusji kwestia kosztów bezpieczeństwa. 
W idealnym świecie mogłoby one być też postrzegane jako 
korzyść biznesowa, element przewagi firmy klienta na kon-
kurencyjnym rynku. Czy w realnym nie ma na to szans?
MARIUSZ KOCHAŃSKI Podstawowym zadaniem każdego zarzą-
du jest alokacja zasobów, a one ze swej natury są skończone. 
Właściciel kupi tylko to, co jest niezbędne. Jeśli zwiększy kosz-
ty, to konkurencja zaoferuje lepszą cenę za alternatywny pro-
dukt. Dlatego w rozmowie z klientem trzeba znaleźć to, czego 
on się naprawdę boi. Dam przykład: podczas spotkania pewien 
reseller zapytał właściciela hurtowni, co jest dla niego najcen-
niejsze. Okazało się, że lista klientów. Bezpieczeństwo go nie 
interesowało, bo miał zaufanych długoletnich pracowników. 
Nie zdawał sobie sprawy, że lista klientów może wyciec do  
konkurencji bez ich udziału. Gdy mu to uświadomiono, zdał 

Nie ma obecnie lepszego, a w zasadzie żadnego innego rozwią-
zania dla nich. Małej firmy nie stać na zatrudnienie własnego 
specjalisty od bezpieczeństwa. A taki jest potrzebny, bo jeden 
informatyk od wszystkiego nie wystarczy.
MARIUSZ KOCHAŃSKI W sektorze małych przedsiębiorstw nie ma 
już dzisiaj dylematów, czy pracownikom trzeba kupić kompute-
ry, czy telefony komórkowe. Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo, 
to nie doczekaliśmy się jeszcze tego, by właściciel niewielkiej fir-
my traktował koszt z nim związany na równi z kosztem benzyny 
czy wynajmu lokalu. Zanim tak się stanie, ktokolwiek zwróci się 
do niego – czy to będzie jego informatyk, czy firma zewnętrz-
na – usłyszy pytanie: po co mi to i dlaczego tak drogo? Rozmo-
wa będzie trudna, bo on nie zdaje sobie sprawy, ile może stracić, 
jeśli firma nie będzie zabezpieczona. I to niekoniecznie musi 
oznaczać, że zadziała marketing polegający na straszeniu klien-
ta. Właściciel małej firmy ponosi tylko te koszty, co do których 
jest przekonany. Trzeba się sporo natrudzić, by za takie uznał te 
związane z bezpieczeństwem. Co może się wydać zabawne, po-
myśli o ochronie firmy dopiero wtedy, gdy ransomware zainfe-
kuje telefon jego dziecka i przepadną rodzinne zdjęcia z wakacji.
JAKUB JAGIELAK Właśnie tak to działa. Ludzie nie boją się tego, 
że utracą dane firmowe, tylko prywatne, i jest to potwierdzone 
badaniami.
PAWEŁ RYBCZYK Nie ma wiele sensu tłumaczenie małej firmie, 
która ma jednego informatyka albo nie ma go wcale, złożonych 
problemów związanych z bezpieczeństwem. Może do niej do-
trzeć tylko MSSP czy inny zaufany partner, który zajmie się spra-
wami IT. Dlatego w tym wypadku dostawca musi docierać nie 
do klienta końcowego, tylko przekonywać o wartości swojego 
rozwiązania integratora obsługującego lokalny rynek małych 
przedsiębiorstw.
MACIEJ KOTOWICZ Obszar oddziaływania dostawców na klienta 
końcowego w zasadzie jest ograniczony do dużych firm i instytu-
cji. Gdy schodzi się w dół, do MŚP, to żaden producent nie jest do-
brze przygotowany do tego, żeby dostarczyć partnerom najlepszy 
komunikat dla tych klientów. Nie wyjaśni z wszystkimi szczegó-
łami, jak trzeba sprzedawać. Tę wiedzę nabywają sami resellerzy, 
świadomi nie tyle możliwości konkretnych produktów, ile w ogó-
le rozwiązań najbardziej odpowiednich dla danego przypadku.

Możemy próbować sprzedać wszystko, co mamy. Strzelamy 
wtedy na oślep – może z czymś trafimy. Tylko że dojdziemy 
do momentu, kiedy klient poczuje, że chcemy go naciągnąć. 

Możemy też próbować podejść od strony doradczej. 
Jakub Jagielak, Atende



CRN nr 10/2019 31

kowanie naszych partnerów pod kątem takiego rodzaju biznesu. 
Niejednokrotnie dla partnera, który przez całe lata działał na za-
sadzie „sprzedaj i zapomnij”, przejście na nowy model nie będzie 
łatwe. Musi zmienić podejście do klienta – teraz będzie mieć z nim 
ciągły kontakt, a nie tylko w czasie realizacji projektu. Będzie wy-
syłać mu raporty – raz w tygodniu czy miesiącu. Ta zmiana to dla 
firmy IT spore wyzwanie, ale też korzyści z możliwości elastycz-
nego dopasowywania swojej usługi do tego, co klient potrzebuje. 
PAWEŁ RYBCZYK Korzystamy z modelu subskrypcyjnego także 
jako narzędzia handlowego. Choć nasze rozwiązanie wpisuje 
się w schemat on-premise, to żeby skrócić proces testów i po-
równywania do wielu konkurencyjnych produktów, proponuje-
my wraz z partnerami kupno najmniejszej paczki subskrypcji, 
włącznie z wdrożeniem. Znając wartość swojego rozwiązania, 
liczymy na to, że po półrocznym albo rocznym okresie sub-
skrypcyjnym nastąpi migracja do pełnego rozwiązania on-pre-
mise. I to działa.
ŁUKASZ NOWATKOWSKI Również chcemy, by wybór naszego 
oprogramowania w roli systemu zabezpieczającego odbywał 
się w modelu Managed Services. Nasi partnerzy są zaintere-
sowani dostępem do zaawansowanych funkcji chmurowych. 
Jest to tym bardziej korzystne dla nich, że są rozliczani według 
liczby wykorzystywanych licencji i mogą przenosić je między 
użytkownikami. A przede wszystkim dlatego, że to oni świad-
czą usługę cyberochrony, zarządzając infrastrukturą klienta. 

Nawet w modelu abonamentowym wciąż pozostaje sprawa 
nakłonienia klienta do zakupu rozwiązania… 
MACIEJ KOTOWICZ Bez względu na to, w jakim modelu cyber- 
ochrona będzie oferowana – MSSP, on-premise czy hybrydowym 
– trzeba klienta przekonać, udowodnić mu, że może być poten-
cjalnym celem ataku. Nie ma co ukrywać, że każdy próbuje ofe-
rować to, co się najłatwiej sprzedaje i przynosi zysk, ale wciąż 
nie wykorzystuje się scenariuszy sprzedażowych: jak pokazać 
produkt klientowi, żeby przyciągnąć jego uwagę na pięć 

sobie sprawę, że potrzebuje zabezpieczeń. I to była dla niego 
korzyść biznesowa. Ogólnie wartość biznesowa bezpieczeń-
stwa jest ściśle związana z reputacją. Dlatego trzeba prowa-
dzić dialog z osobami decyzyjnymi wokół tego, ile jest warta 
dobra opinia o ich firmie i jak zagrożenia informatyczne mogą 
ją zniszczyć. Celem dla naszej branży jest pokazanie na pozio-
mie biznesowym, dlaczego wydatki na cyberbezpieczeństwo 
są kosztem niezbędnym.
JAKUB JAGIELAK Z punktu widzenia firmy bezpieczeństwo za-
wsze będzie kosztem, to nie jest ani nigdy nie będzie inwestycja. 
Z mojego punktu widzenia, czyli integratora zwracającego się 
do klienta końcowego, rozwiązania ochronne udaje się sprze-
dać w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, kiedy regulator 
powie, że trzeba je kupić, i wtedy wszyscy na wyścigi rzucają 
się np. po SIEM albo inny produkt. Po drugie wtedy, gdy poja-
wia się realny problem, jak wyciek danych, i została naruszona 
integralność systemu. W tych dwóch sytuacjach klientowi roz-
wiązuje się worek z pieniędzmi i idzie na zakupy. Jeśli nie ma 
zagrożenia, a my nie jesteśmy w stanie mu go pokazać, możemy 
zapomnieć o sprzedaży.
ŁUKASZ NOWATKOWSKI Jeśli mówimy o korzyściach biznesowych, 
to nie dotyczą one tylko relacji z klientem końcowym, lecz także 
między producentami a partnerami. Partner też będzie wybierać 
oprogramowanie i sprzęt, który przyniesie mu największy zysk. 
Dzisiaj wszyscy patrzą na cenę i partner nie będzie wyjątkiem.

No właśnie, jaką rolę w oferowaniu bezpieczeństwa gra 
cena?
MARIUSZ KOCHAŃSKI Jeśli cena miałaby być najważniejszym 
kryterium, to nie sprzedawano by samochodów klasy BMW czy 
Volvo. Zresztą Volvo to tutaj dobry przykład, bo właśnie jego bez-
pieczeństwo ma usprawiedliwiać wyższą cenę tego samochodu. 
My jako branża, jeśli chcemy sprzedawać drożej, musimy poka-
zywać, co klient dostanie, jeśli zapłaci więcej.
MATEUSZ PASTEWSKI Wątek motoryzacyjny to bardzo dobra 
ilustracja tego, jak bardzo powinniśmy zmienić sposób, w jaki 
producenci i integratorzy rozmawiają z naszymi klientami o cy-
berbezpieczeństwie. Zdecydowana większość ludzi jeżdżących 
nowymi bmw czy mercedesami tak naprawdę nie ma pieniędzy, 
żeby pójść do salonu i kupić taki samochód. Wszyscy oni korzy-
stają z nich w ramach modeli usługowych, płacąc jakąś sumę 
co miesiąc. Są wtedy w stanie pozwolić sobie na produkt kla-
sy premium i taka jest także przyszłość naszej branży. Wyko-
rzystując model MSSP, integrator może mówić do klienta, który 
nie ma zasobów i ludzi: nie musisz kupować na własność naj-
lepszych produktów, bo to ja rozwiążę twój problem związany 
z bezpieczeństwem. Do wynajmowanego produktu partner mo-
że dodawać swoją usługę. Nie widzę innej opcji, żeby zmienić 
podejście do cyberbezpieczeństwa w Polsce jak ta, by OPEX za-
stąpił CAPEX. Modeli działających na tej zasadzie może być wie-
le – polegających na zaimplementowaniu u klienta rozwiązań 
rozliczanych w abonamencie, a także bazujących na chmurze, 
do których partner będzie dokładać swoje usługi zarządzane. 
MACIEJ KOTOWICZ Obserwuję zainteresowanie klientów modelem 
subskrypcyjnym. Dlatego naszą rolą jako dostawców jest wyedu-

Z mojej perspektywy sytuacja stała się lepsza dzięki RODO, 
ponieważ część prezesów zapragnęła mieć pewnego 

rodzaju bilans otwarcia w kontekście bezpieczeństwa IT. 
To spowodowało, że wzrosła liczba audytów, firmy zaczęły 

sprawdzać, w którym miejscu się znajdują. 
Paweł Rybczyk, Wallix
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minut. Błąd, który popełnia-
ją sprzedawcy u integratorów, 
a czasami także sami dostaw-
cy, to próba zaprezentowania 
wszystkiego. Pokazania klien-
towi bardzo wielu funkcjonal-
ności i na koniec zadania mu 
pytania, co mu się z tego podo-
ba. Jeśli trafimy w potrzeby, to 
dobrze. Bardzo często strzały 
są jednak chybione. Dlatego 
dobrą praktyką jest dawanie 
integratorom gotowych mo-
deli. Przykładem mogą być 
warsztaty PoC u  klienta, ale 
połączone z elementem sprze-
dażowym – jak pokazywać ko-
rzyści z rozwiązania z punktu 
widzenia biznesu.
ŁUKASZ NOWATKOWSKI Resellerzy muszą być dobrze wyeduko-
wani i w pewnych rzeczach wyspecjalizowani. Inaczej będzie 
się rozmawiać z najbardziej rozwijającym się dzisiaj sektorem 
e-commerce, gdzie wszystko działa w chmurze – tam są zapisa-
ne wszelkie dane klientów. Firmy tak działające to często wielkie 
biznesy. Inaczej zaś będzie się docierać do przedsiębiorcy, który 
mówi: moje dane będą bezpieczne w tym pokoju, za 4 tys. zł ku-
piłem do niego klimatyzację, wstawiłem UPS-a, przecież nikt mi 
tam nie wejdzie. Oczywiście nie ma on pojęcia, że na jego serwe-
rze już jest coś zainstalowane i wykrada mu dane.
JAKUB JAGIELAK Możemy próbować sprzedać wszystko, co ma-
my. Strzelamy wtedy na oślep – może z czymś trafimy. Tylko 
że dojdziemy do momentu, kiedy klient poczuje, że chcemy go 
naciągnąć. Możemy też próbować podejść od strony doradczej. 
Starać się być opiekunem klienta, mówiąc do niego: widzimy, 
że tu masz problem, i mamy na niego sposób. W wyborze odpo-
wiedniego rozwiązania ważna będzie współpraca integratora 
z producentem albo dystrybutorem. Kluczowe jest znalezienie 
tego problemu, ale trzeba też przekonać klienta, że jest on real-
ny, co nie musi być łatwe. Na jednej z konferencji tłumaczyłem, 
czego potrzebujemy, żeby pokonać bezpiecznie przejście dla 
pieszych. Odpowiedź jest prosta: procedury – spojrzeć w prawo, 
w lewo itd. A dlaczego potrzebujemy procedury? Bo czujemy się 
zagrożeni, ktoś może na nas najechać. Jeśli nie będzie poczu-
cia zagrożenia, to rozmowa z klientem będzie bardzo trudna.
ŁUKASZ NOWATKOWSKI Tyle że do procedury na przejściu dla pie-
szych się stosujemy, bo widzieliśmy skutki wypadków – w te-
lewizji czy nawet osobiście. A o skutkach cyberataków trudno 
usłyszeć – nikt się tym nie chce chwalić. Bo dla firmy to strzał 
w kolano, a dla jej CSO – ujma na honorze. Przecież on nie przy-
zna się do tego, mimo że weszła ustawa, która ma zmusić wszyst-
kich do ujawnienia, że był wyciek. Dlatego trzeba więcej mówić 
o skutkach ataków.
PAWEŁ RYBCZYK Z mojej perspektywy sytuacja stała się lepsza 
dzięki RODO, ponieważ część prezesów zapragnęła mieć pew-
nego rodzaju bilans otwarcia w kontekście bezpieczeństwa IT. 

To spowodowało, że wzrosła 
liczba audytów, firmy zaczę-
ły sprawdzać, w którym miej-
scu się znajdują. Wynik audytu 
mógł pokazać, jak bardzo są 
zapóźnione. Oczywiście z te-
go powodu raczej nie uda nam 
się ich przekonać, że powinny 
kupić i wdrożyć rozwiązania 
za wiele milionów. Jeśli jednak 
integrator przedstawi im plan 
inwestycji w zabezpieczenia, 
odniesie sukces.

Przejdźmy do wspomnianego 
wyboru rozwiązania. Spotka-
łem się z opiniami integrato-
rów, że kiedy klient robi sobie 
short listę produktów bez-

pieczeństwa, które go interesują, kieruje się opiniami nieza-
leżnych testów i rankingów, np. kwadrantów Gartnera. Czy 
potwierdzacie takie obserwacje?
MATEUSZ PASTEWSKI Jeśli rynek producentów jest skomplikowa-
ny dla integratorów, to dla klientów tym bardziej. Dlatego będą 
oni zawsze szukać jakiegoś benchmarku, który im wskaże, kto 
jest liderem w danej kategorii, kto dopiero pretenduje do tego 
miana, a kto ma rozwiązanie niszowe.
MARIUSZ KOCHAŃSKI Resellerzy wielokrotnie zadawali nam py-
tanie: dlaczego wprowadziliście do oferty tę markę, a nie tam-
tą, która wysoko znajduje się w zestawieniu Gartnera? Trzeba 
pamiętać, że Gartner ocenia według dwóch kryteriów – z jed-
nej strony funkcjonalności, z drugiej – sprzedaży. Gdyby tylko 
w ten sposób oceniać rynek, iPhone nigdy by się nie stał wiodą-
cym smartfonem. Trzeba pamiętać też o dynamice rynku i po-
strzegać go nie tylko z amerykańskiej perspektywy, jak robi to 
Gartner. Ten ostatni nie odrobi lekcji za resellera i klienta, co 
lokalnie i dla danego odbiorcy jest obiektywnie najlepsze. Sza-
lenie ważne jest w tym przypadku zupełnie inne postrzeganie 
segmentów enterprise i MŚP za oceanem i u nas.
MACIEJ KOTOWICZ Trzeba jednak przyznać, że w materiałach dzia-
łających na polskim rynku dostawców Gartner się pojawia, bo każdy 
lubi się pochwalić. Rzeczywiście raport nie sprzeda rozwiązania za 
resellera, ale pomoże mu znaleźć się na short liście klienta. Umieści 
on tam ten produkt, nawet jeśli będzie się skłaniać ku innemu. Po to, 
żeby wyglądało to poważniej w oczach jego zarządu.
MARIUSZ KOCHAŃSKI Na raporty zawsze warto patrzeć, bo to jest 
dodatkowe źródło informacji. W końcu jest nie tylko Gartner, 
w pewnym momencie pojawił się też Forrester, a ostatnio za wy-
rocznię w branży bezpieczeństwa jest uważane NSS Labs. Nie 
można jednak traktować raportów jak świętość, bo są one po-
chodną wielu założeń. Przychodzi mi do głowy branża telco, 
która ufa tylko własnym testom.
JAKUB JAGIELAK Rzeczywiście wielcy klienci mają potężne la-
boratoria, w których każde rozwiązanie jest sprawdzane pod 
każdym kątem. Zewnętrzne benchmarki nie mają dla nich du-

Wykorzystując model MSSP, integrator może mówić 
do klienta, który nie ma zasobów i ludzi: nie musisz kupować 
na własność najlepszych produktów, bo to ja rozwiążę twój 

problem związany z bezpieczeństwem. Do wynajmowanego 
produktu partner może dodawać swoją usługę.

Mateusz Pastewski, Cisco Systems
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dużego znaczenia. Tak jest nie tylko w branży telco, lecz tak-
że w sektorze finansowym – tego rodzaju klienci starają się 
przede wszystkim znaleźć takie funkcjonalności, które roz-
wiążą ich problemy. Potrafią oni nawet organizować własne 
hackathony, żeby dokładnie sprawdzić możliwości określo-
nego rozwiązania. Dotyczy to jednak nielicznych firm i jeśli 
poza nimi na rynku liczą się raporty, to szansą na zwiększe-
nie sprzedaży dla integratora może być tworzenie własnych, 
ewentualnie przeprowadzanie testów na własną rękę. My, za-
nim pójdziemy do klienta z rozwiązaniem, próbujemy naj-
pierw sprawdzić je u siebie, nawet jeśli nie w 100 proc., to 
do tego stopnia, żeby móc 
skutecznie go bronić.
ŁUKASZ NOWATKOWSKI Trze-
ba przy tym zauważyć, że 
kiedyś o  wyborze rozwią-
zania u  klienta decydowa-
ła osoba stricte techniczna. 
Łatwo było jej wytłumaczyć 
funkcjonalności produktu 
i  jego konfigurację. Dzisiaj 
często jest ważny wygląd 
– ładne pudełko ze sprzętem, 
które i tak zostanie zamknię-
te w data center, czy piękny  
interfejs użytkownika.

Na bezpieczeństwo skła-
dają się technologie, kom-
petentna kadra i procesy. 
W których z tych obsza-
rów zauważacie najwięk-
sze braki u klientów?
PAWEŁ RYBCZYK Bardzo często w obszarze procesów. Przynaj-
mniej tak to widzimy przez pryzmat tego, co oferujemy, czyli 
kontroli dostępu uprzywilejowanego. Nierzadko bywało tak, 
że gdy klient wybierał nasze rozwiązanie i zapraszał na wdro-
żenie, słyszałem: „No to proszę je teraz zainstalować”. Wyja-
śniałem wtedy, że muszę najpierw wiedzieć, kto się do kogo 
łączy, jakie ma uprawnienia itp. Okazywało się, że informa-
tyk klienta nie ma o tym pojęcia. Stwierdzałem wtedy, że mo-
gę wrócić dopiero, jak powstanie jakaś mapa zależności, którą 
będę mógł swoim narzędziem zaimplementować. Odwrotnie 
się nie da. Dlatego pomoc w tworzeniu polityki bezpieczeństwa 
może być częścią biznesu partnerów.
JAKUB JAGIELAK Jest jeszcze świadomość przedsiębiorstwa do-
tycząca bezpieczeństwa, z angielska nazywana security awa-
reness. O tym, że nie zastąpi jej technologia, niech świadczy 
przykład jednej z firm, z którymi miałem przyjemność współ-
pracować. Wdrożyła ona system antyphishingowy, który miał 
wyłapywać e-maile ze specjalnie spreparowanymi wiadomo-
ściami do pracowników. Ogłosiła ona wszem wobec, że taki 
system działa. W rezultacie skuteczność phishingu wzrosła 
o 20 proc. Pracownicy wyszli z założenia, że IT zdjęło z nich 
obowiązek zachowania czujności.

A co z brakami kadrowymi? Pod tym względem, delikatnie 
mówiąc, sytuacja na rynku nie wygląda najlepiej.
MARIUSZ KOCHAŃSKI Dzięki temu, że te braki występują, klien-
ci końcowi potrzebują resellerów. Problem klientów polega 
na tym, iloma osobami dadzą radę obsłużyć swoje IT, zwłasz-
cza w przypadku mniejszych firm. Bank dysponujący wcze-
śniej dwudziestoma kilkoma informatykami pewnie poradzi 
sobie i z dwudziestką. W mniejszej firmie tych informatyków 
jest trzech, dwóch, a bywa, że i jeden. Zajmując się wszystkim, 
trudno dobrze zająć się cyberochroną. To doskonały punkt wyj-
ścia do rozmowy o wspomnianym modelu MSSP. Brak kadr jako 

punkt wyjścia do przekonywania 
klientów do długoterminowej  
relacji – ten argument już działa.
MATEUSZ PASTEWSKI Jeśli cho-
dzi o  braki kadrowe i  związa-
ne z  tym szanse na biznes, to 
dam przykład dotyczący ustawy 
o krajowym systemie cyberbez-
pieczeństwa. Jej konsekwencją 
jest to, że pewna grupa stosun-
kowo małych podmiotów będzie 
zmuszona korzystać z centrum 
SOC. A  przedsiębiorstwo, któ-
re ma do tysiąca adresów IP, nie 
będzie miało swojego zespo-
łu, który będzie odpowiadać na 
zagrożenia. Dlatego oferta inte-
gratora działającego jako MSSP, 
który stworzy własne SOC, wy-
daje się dla tych firm naturalnym 
wyborem. Owszem, dla takiego 

integratora stworzenie własnego centrum będzie dużym kosz-
tem, ale potem będzie on mógł ten biznes bardzo łatwo skalować, 
obsługując kolejnych nowych klientów.
ŁUKASZ NOWATKOWSKI Przed integratorem, który będzie chciał 
rozwijać biznes jako MSSP, stoją wyzwania. Jeśli ma wejść do in-
frastruktury firmy, musi zdobyć pełne zaufanie klienta. Inte-
grator będzie musiał pokazać, jak się z tą infrastrukturą łączy, 
dopasować się do polityki bezpieczeństwa. Jeśli będzie miał 
w swoim portfolio 20 czy 100 klientów i każdy będzie miał wdro-
żoną inną politykę, to będzie musiał się do każdej dostosować, 
co nie będzie łatwe.
PAWEŁ RYBCZYK Model MSSP to przyszłość, ale przyniesie też 
redukcję liczby integratorów. Obecnie mamy na rynku bardzo 
wielu resellerów oferujących zabezpieczenia IT. Z różnych po-
wodów – wskutek braku pracowników na rynku, a także specjali-
zacji i wymagań, by kadra była jak najbardziej wykwalifikowana. 
W niedalekiej przyszłości będzie ich mniej.

Na braki kadrowe odpowiedzią ma być automatyzacja i wy-
korzystanie uczenia maszynowego. To trend dominujący 
od kilku lat w wielu dziedzinach, także w branży security. 
MACIEJ KOTOWICZ Za uczeniem maszynowym podąża cały ry-
nek. W przypadku cyberbezpieczeństwa dla wszystkich 

W sektorze zabezpieczeń resellerowi najłatwiej 
zmonetyzować inwestycje poniesione na rozwijanie 

kompetencji. W tym obszarze jest bardzo duża grupa 
klientów wymagających indywidualnego podejścia. 

Nie jest tak, że bierzemy produkt z półki i go sprzedajemy. 
Maciej Kotowicz, Sophos
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jest oczywiste, że systemy 
bazujące na sygnaturach od-
chodzą w przeszłość. Nie da 
się zdefiniować dziś wszyst-
kich potencjalnych zagrożeń 
i zabezpieczać się przez ich 
porównywanie z dostępnym 
wzorcem. Z  pomocą przy-
chodzi deep learning, który 
–  jeśli będzie „nakarmiony” 
odpowiednią porcją wiedzy 
– z dużym prawdopodobień-
stwem prawidłowo zareaguje 
na  zagrożenie. Dlatego wie-
lu producentów sięga po tego 
rodzaju mechanizmy, które 
pomagają użytkownikowi 
końcowemu podjąć właściwą 
decyzję, bo ta zawsze pozosta-
je po jego stronie.
MARIUSZ KOCHAŃSKI Uczenie maszynowe już bardzo dobrze 
sprawdza się w radiologii i wykrywaniu nowotworów – są tam 
dostępne miliony zdjęć. Problem polega na tym, że w przypad-
ku cyberbezpieczeństwa nie ma bogatej historii incydentów 
do nauczenia rozwiązań opartych na machine learningu. Każ-
dy producent coś robi w tym obszarze, pojawiają się inicjatywy, 
żeby takimi informacjami się dzielić. Ale do tego dochodzi taki 
aspekt jak specyfika konkretnej firmy. Nie ma historii zachowa-
nia pracowników w polskim MŚP, może jest jakaś w amerykań-
skim SMB. Nie wiadomo tylko, czy jedno będzie przystawało 
do drugiego.
ŁUKASZ NOWATKOWSKI Żeby sztuczna inteligencja zastąpiła spe-
cjalistę ds. bezpieczeństwa, potrzeba jeszcze lat. Niemniej to 
bardzo ciekawy trend i na pewno będzie ona bardzo przydatna 
na etapie podejmowania decyzji.

Może od tego pytania powinniśmy zacząć, ale dobre też jest 
na zakończenie dyskusji. Cyberbezpieczeństwo w branży IT 
to najwięcej produktów i usług, które można tworzyć, bazu-
jąc na tych produktach. Czy w związku z tym na ochronie za-
sobów i danych zarabia się lepiej niż na innych obszarach IT?
MATEUSZ PASTEWSKI Oferowanie usług zabezpieczających po-
zwala integratorom wyróżnić się na rynku. Na zaprezentowanie 
się w roli zaufanego doradcy, który – mając duże kompetencje 
– jest w stanie skuteczniej radzić sobie z konkurencją. Przy czym 
cyberbezpieczeństwo zawsze było i jest branżą o wysokiej mar-
ży, oferując wiele korzyści integratorom. Trzeba jednak zazna-
czyć, że to bardzo trudny segment rynku. Z roku na rok przybywa 
rozwiązań ochronnych, ataki są coraz bardziej wyrafinowane, 
więc start z własnym biznesem nie jest łatwy. Nie da się szybko 
nabyć wszystkich niezbędnych kompetencji. Dobra informacja 
jest taka, że są też produkty prostsze w sprzedaży, wdrażaniu 
i utrzymaniu. I to od nich warto zacząć swoją przygodę z cyber-
bezpieczeństwem, by potem przejść do bardziej zaawansowa-
nych systemów. 

MARIUSZ KOCHAŃSKI Rynek 
zawsze dobrze płaci za te 
kompetencje, które są unika-
towe. Z chwilą, kiedy się upo-
wszechniają, ich cena spada. 
Z bezpieczeństwem jest tak, że 
pojawiają się ciągle nowe za-
grożenia i rozwiązania, które 
stanowią na nie odpowiedź. Je-
śli kiedyś cyberochrona będzie 
oferowana w taki sam sposób 
jak prąd z gniazdka, to marże 
zaczną spadać. Ale zanim to 
się stanie, o ile w ogóle do tego 
dojdzie, to miną lata, podczas 
których będzie można zarabiać 
sensowne pieniądze.
MACIEJ KOTOWICZ W sektorze 
zabezpieczeń resellerowi naj-
łatwiej zmonetyzować inwe-

stycje poniesione na rozwijanie kompetencji. W tym obszarze 
jest bardzo duża grupa klientów wymagających indywidualnego 
podejścia. Nie jest tak, że bierzemy produkt z półki i go sprzeda-
jemy. W innych obszarach jest większa standaryzacja i powta-
rzalność, więc trudno wykazać swoje unikatowe umiejętności.
ŁUKASZ NOWATKOWSKI Wszystko wskazuje na to, że będzie się 
zmieniać podejście sprzedażowe. Na pewno coraz większe zna-
czenie będzie mieć prędkość dostarczania usługi. Będą wygry-
wać tacy, którzy są w stanie zapewnić ją niemal natychmiast. 
A to powinno promować model MSSP.
PAWEŁ RYBCZYK Nie można zapominać, że dostawca rozwiązań 
ochronnych od dostawcy innych rozwiązań IT różni się tym, 
że działa w bardzo wrażliwej sferze. Ponieważ przede wszyst-
kim musi zdobyć zaufanie klienta, to niezwykle ważne stają się 
wszelkiego rodzaju umiejętności miękkie – kompleksowość 
usługi, doskonała merytoryczna znajomość tego, co się oferu-
je. Popełnienie jednego błędu podczas rozmowy może dopro-
wadzić do utraty zaufania i położyć cały projekt.
JAKUB JAGIELAK O cyberbezpieczeństwo bym się nie martwił, 
bo zmiany w tym obszarze występują stale na zasadzie akcja- 
-reakcja. Jeżeli powstanie nowe zagrożenie, producent udo-
stępni nowe rozwiązanie, które usunie lukę. W dającej się prze-
widzieć przyszłości sytuacja powinna się utrzymywać na stałym 
poziomie – bez spektakularnych wzrostów i spadków zarówno 
w obszarze zagrożeń, jak i stanu cyberbezpieczeństwa. Będzie 
powolny trend dochodzenia do coraz wyższych poziomów ob-
sługi klienta i zabezpieczania jego systemów. Tym, na co trzeba 
zwrócić uwagę, jest postępująca zmiana pokoleń. Młodzi lu-
dzie chcą informacji natychmiast i w skondensowanej formie. 
Nikt nie będzie się zastanawiać nad ofertą, która ma 50 stron 
do przeczytania. Coraz częściej będzie potrzebny krótki kon-
spekt – co system robi i jak rozwiązuje problemy. 

Od dobrych kilku lat obserwujemy zmianę przekazu. Dziś 
wobec wielkiej skali zagrożeń brzmi on: każdy zostanie 

zaatakowany i te firmy i instytucje, które będą na to 
przygotowane, wcześniej zorientują się, że dzieje się coś złego. 

Mariusz Kochański, Veracomp
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W Dell Technologies Forum 2019 wzięło udział ponad dwa tysiące osób. 
Motywem przewodnim wydarzenia była cyfrowa transformacja biznesu,

ale nie zabrakło też dyskusji o starzeniu się społeczeństw czy zalewie plastiku.
WOJCIECH URBANEK

Mniej slajdów czy opisów wdro-
żeń zza oceanu, za to więcej 
konkretnych przykładów cy-

frowej transformacji zachodzącej w Polsce 
– to cel, który przyświecał organizatorom 
tegorocznego wydarzenia. Przedstawicie-
le Dell Technologies przygotowali dla gości 
kilka specjalnych stref, gdzie można było 
zapoznać się z postępami w digitalizacji 
przedsiębiorstw i instytucji. Obok obsza-
ru zarezerwowanego dla klientów sektora 
publicznego znalazły się stoiska dystry-
butorów, którzy prezentowali innowacyj-
ne wdrożenia wspólnie z partnerami, oraz 
strefa Meet the Experts, a więc miejsce spo-
tkań ze specjalistami producenta. 

W czasie imprezy rozmawiano też 
o  przyszłości zarówno branży nowych 
technologii, jak i otaczającego nas środowi-
ska. Dariusz Piotrowski, dyrektor general-
ny Dell Technologies Polska, przedstawił 
wyniki badania Future Thinkers prze-
prowadzonego przez Dell Technologies 
wspólnie z infuture.institute, Cionet Polska, 
Digital Excellence i SAP. Autorzy projektu 
na podstawie rozmów z ponad 150 polskimi 
menedżerami wyższego szczebla wybrali 
10 trendów, które w najbliższych latach bę-
dą mieć istotny wpływ na nasze życie. Na tę 
listę trafiły oczywiście zagadnienia blisko 
związane z branżą IT, takie jak sztuczna in-
teligencja, Big Data, cyberbezpieczeństwo 
obejmujące różne sektory biznesu i życia, 
usługi chmurowe, Internet rzeczy czy ro-
botyzacja. Nie zabrakło też jednak trendów 
z innych obszarów, niezwiązanych tak bli-
sko z technologiami, w tym starzenie się 
społeczeństwa, nomadyczny tryb pracy 
czy życie bez plastiku. Natalia Hatalska, 
CEO i założycielka infuture.institute, zwró-
ciła uwagę na fakt, że cyfrowa transforma-
cja jest procesem złożonym i najeżonym 
licznymi pułapkami. 

– Około 70 proc. projektów związanych 
z digitalizacją firm i instytucji kończy się 
fiaskiem. W 2018 r. globalne wydatki na 
ten cel wyniosły 1,3 bln dol., co oznacza, że  
900 mld dol. zostało zmarnotrawionych 
– podkreślała Natalia Hatalska. 

Na pytanie, co zrobić, aby zwiększyć 
efektywność tych procesów, należałoby 
– zdaniem specjalistki – odpowiedzieć na 
trzy inne pytania związane z transformacją 
cyfrową. Jakie problemy ma ona rozwią-
zać i komu służyć? Jaki dostarczyć produkt 
i w jaki sposób go zaoferować? Jaką techno-
logię chcemy wykorzystać, aby rozwiązać 
problem? Przy czym, mówiąc o  cyfro-
wej transformacji, nie można zapominać 
o  roli aplikacji. Tym bardziej że w  tym 
obszarze zachodzą bardzo dynamiczne 
zmiany. Mirosław Kulka, Presales Mana-
ger w Dell Technologies, i Jacek Wosz, 
Senior Systems Engineer w  VMware, 
tłumaczyli, w jaki sposób połączyć teraź-
niejszy świat software’u z przyszłością. 
Obecnie około 90 proc. używanych aplika-
cji stanowią tradycyjne rozwiązania, pra-
cujące w środowisku lokalnym, a pozostałe 
10 proc. należy do oprogramowania pracu-
jącego w chmurze. 

– W najbliższych latach te proporcje bę-
dą się zmieniać na korzyść SaaS. Nastą-
pi modernizacja software’u, część aplikacji 

Cyfrowa transformacja: morze 
możliwości dla integratorów

przybierze inną postać, jeszcze inne znikną 
z rynku – przewidywał Mirosław Kulka.

Migracja do chmury to tylko jedna istot-
na zmiana, nie mniej ważny jest zwrot 
w kierunku tworzenia oprogramowania 
bazującego na mikrousługach. Menedżero-
wie firm z grupy Dell Technologies przed-
stawili kilka przykładów obrazujących, na 
ile zmiany software’u usprawniają prowa-
dzenie biznesu. W ten sposób T-Mobile 
zmniejszył koszty operacyjne o 66 proc., 
a Gap skrócił procesy związane ze zmianą 
produkcji z kilku tygodni do pięciu minut. 

Na koniec warto przytoczyć wypowiedź 
Anwara Dahaba, wiceprezesa Channel 
EMEA w Dell Technologies, który w roz-
mowie z CRN Polska przyznał, że jednym 
z najważniejszych trendów towarzyszą-
cych cyfrowej transformacji będzie multi- 
cloud. To temat, który powinien szczegól-
nie zainteresować integratorów. 

– Wiele firm nie ma żadnej strategii, je-
śli chodzi o współpracę z dostawcami usług 
chmurowych. Tymczasem większość z nich, 
o ile nie wszystkie, powinny korzystać z roz-
wiązań umożliwiających intuicyjne zarzą-
dzanie różnymi chmurami i zapewniających  
ich płynną integrację, wydajność i bezpie-
czeństwo. Pięć lat temu firmy wybierały 
jednego dostawcę usług, ale te czasy minęły 
bezpowrotnie – podsumował Anwar Dahab.

DARIUSZ PIOTROWSKI, DYREKTOR GENERALNY  
DELL TECHNOLOGIES POLSKA, PREZENTUJE WYNIKI  
BADAŃ DOTYCZĄCYCH CYFROWEJ TRANSFORMACJI. 
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Mateusz 
Strzelecki  
dyrektor marketingu w S4E

Digitalizacja przed-
siębiorstwa to nasza 
codzienność. Tegorocz-
na impreza mogłaby 

śmiało nosić nazwę „Cyfrowa transformacja 
w praktyce”. Wystarczy spojrzeć na tematy 
paneli i firmy, które prezentowały wdrożenia. 
To pokazuje, że digitalizacja biznesu w Polsce 
konsekwentnie postępuje, a firma Dell Tech-
nologies jest jej motorem i ambasadorem. 

Bogdan Wiśniewski Dell Senior Product Manager, Also Polska

W moim przekonaniu to nie tyle poszczególne rozwiązania, ile kom- 
pleksowe podejście Dell Technologies jest dziś kluczowym czynnikiem 
wpływającym na sukces przedsiębiorstw. W charakteryzującym się 
wyjątkowo dużym rozdrobnieniem technologicznym świecie IT przewa-
gę konkurencyjną tworzy możliwość zaproponowania względnie prostego 
we wdrożeniu jak również w obsłudze rozwiązania, które w pełni zaspokoi 
potrzeby klienta końcowego.

Indeks cyfrowej transformacji stwo- 
rzony przez Dell Technologies we współ-
pracy z Intelem pokazuje, że Polska nie 
odstaje od swoich zachodnich sąsiadów. 
Według tych danych w naszym kraju jest 
34 proc. wczesnych nabywców i 5 proc. 
cyfrowych liderów. Dla porównania 
w Niemczech oba te wskaźniki wynoszą 
odpowiednio 21 proc. i 6 proc. Digitaliza-
cja rodzimych przedsiębiorstw staje się 
codziennością. Partnerzy krakowskiego 
dystrybutoraaktywnie uczestniczą w prze-
mianach zachodzących w  świecie IT. 
Po pierwsze dlatego, że pojawiają się nowe 
modele biznesowe. Po drugie, rosną wy-

magania klientów, jeśli chodzi o konsoli-
dację firmowej infrastruktury. 

– Słyszymy od partnerów, że nie chcą 
być traktowani jako integratorzy biorący 
udział we fragmencie projektu, lecz jako 
firmy doradcze – dodaje Mateusz Strze-
lecki, dyrektor marketingu w S4E.

Zdaniem specjalistów dystrybutora 
pierwszoplanową rolę w procesie trans-
formacji będą odgrywały systemy hiper-
konwergentne (VxRail) i platforma IDPA 
(Integrated Data Protection Appliance), 
ponieważ nowoczesne modele bizneso-
we wymagają ultraszybkiego skalowania 
zasobów. 

Zdaniem specjalistów z S4E jednym z motorów napędowych cyfrowej transformacji 
będą technologie konwergentne. Przedstawiciele krakowskiego VAD-a uważają, 

że proces digitalizacji rodzimych przedsiębiorstw przebiega bardzo sprawnie.

Integratorzy w roli doradców

Środowisko biznesowe napędza cy-
frową transformację, choć nie byłaby 
ona możliwa bez rozwoju technologii. 
Rosnąca dynamicznie ilość danych mu-
si zostać poprawnie przyjęta, opisana 
i przetworzona przez każde przedsię-
biorstwo. Proces ten staje się coraz bar-
dziej istotnym czynnikiem decydującym 
o sukcesie współczesnych firm. Oczywi-
ście w pierwszej kolejności dotyczy to 
największych z nich, jednak w krótkim 
okresie doświadczą tego wszyscy.

Nieustannie zmieniające się środo-
wisko zmusza firmy do poszukiwań 
rozwiązań IT, dających największą ela-
styczność przy jednoczesnym zachowa-
niu odpowiedniego zwrotu z inwestycji. 
Rezultatem takiego podejścia jest rosną-
ca popularność rozwiązań chmurowych. 
Również w tym obszarze rozwiązania 
proponowane przez Dell Technologies 
pomagają wykonać skok w przyszłość. 

Co istotne, bez nadmiernego ryzyka 
związanego z implementacją nie do koń-
ca sprawdzonych rozwiązań. W efekcie 
cieszą się one dużą popularnością wśród 
tych klientów Also, którzy prowadzą pro-
jekty związane z cyfrową transformacją.

Atutem Dell Technologies jest komplet-
ne portfolio wzajemnie się uzupełniają-
cych rozwiązań IT. Dodatkowo producent 
może zaoferować ich pełną integrację 
i kooperację. Co ważne, mimo komplek-

Transformacja kluczowych obszarów ludzkiego życia i technologii od dłuższego czasu 
stanowi wyznacznik działania Dell Technologies. Firma rozwija tę koncepcję, tworząc 

zaawansowane rozwiązania i usługi, odpowiadające potrzebom zmieniającego się świata IT.

Skok w przyszłość z Dell TechnologiesS

sowego podejścia Dell Technologies do 
tematu cyfrowej transformacji resellerzy, 
w dalszym ciągu mogą kupić wybrane ele-
menty z oferty tej firmy, co pozostaje bez 
wpływu na efektywność ich działania. Je-
żeli jednak uznają w przyszłości, że chcą 
rozbudować swoje rozwiązania, będą mo-
gli zrobić to w bardzo prosty sposób, sta-
wiając zarówno na produkty i usługi Dell 
Technologies, jak i korzystając z rozwią-
zań innych producentów.
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Cyfryzacja biznesu zmienia reguły

Cyfrowa transformacja to jeden z klu-
czowych tematów, który pojawia się 
obecnie w  rozmowach z  partnerami 
biznesowymi w kontekście potrzeb ich 
klientów. Jest to termin bardzo chłonny 
i zawierać się w nim może wiele aspektów 
„cyfrowego wsparcia” przedsiębiorstwa.

Usprawnienie przepływu danych i ich 
bezpieczeństwo, zapewnienie odpowied-
niej mocy obliczeniowej i niezawodności 
potrzebnej dla usług IT używanych przez 

działy biznesowe klienta, niezwykle dy-
namicznie rosnąca ilość danych – to tylko 
niektóre wyzwania, z którymi AB codzien-
nie mierzy się wspólnie z partnerami.

Wymaga to od dystrybutora znacznie 
większej wiedzy, kompleksowej znajomo-
ści wielu produktów i rozwiązań, głębszej 
współpracy z partnerami i ich klientami 
oraz odpowiedniego prowadzenia pro-
cesu tworzenia rozwiązań. Działający 
w ramach AB dział Enterprise Business 

Group jest przygotowywany do takiego 
podejścia. Najlepszym tego potwierdze-
niem jest rosnąca liczba partnerów biz-
nesowych, którzy wybierają dystrybutora 
jako wsparcie podczas realizacji zaawan-
sowanych projektów. Z kolei Dell Techno-
logies w ramach jednego przedsiębiorstwa 
oferuje prawdopodobnie najwięcej roz-
wiązań –  od zaawansowanych pamięci 
masowych EMC, przez cały segment clo-
ud computingu, oprogramowania, aż po 
rozwiązania klienckie, znajdujące się na 
brzegach środowiska IT każdej firmy. 

– Bogate portfolio i technologiczne za-
awansowanie produktów Dell Technologies 
powodują, że rozwiązania tego producen-
ta często są dla nas i partnerów pierwszym 
wyborem i solidną podstawą do budowa-
nia złożonych środowisk IT – podsumowu-
je Paweł Bąk, Business Unit Manager Data 
Center & IT Security w AB.

Paweł Bąk Business Unit Manager Data Center & IT Security, AB

Z punktu widzenia dystrybutora dostrzegamy wyraźną zmianę w podej-
ściu do budowania systemów IT. Rzadziej otrzymujemy zapytania, w któ-
rych resellerzy dobierają, dajmy na to, serwer o określonych parametrach: 
jeden procesor, 32 GB RAM itd. Zdecydowanie częściej otrzymujemy wy-
tyczne dotyczące całego środowiska IT, jego zadań i infrastruktury, z którą 
ma być kompatybilne. 

Rozwiązania Dell Technologies to często pierwszy wybór partnerów AB, którzy wdrażają 
zaawansowane rozwiązania dla klientów przygotowujących się do cyfrowej ery.

Digtalizacja biznesu jest bardzo sze-
rokim pojęciem, różnie postrzeganym 
przez klientów. Niemniej jednym z klu-
czowych elementów tego procesu są 
gromadzone i  przetwarzane dane, co-
raz częściej określane jako ropa naftowa 
współczesnej gospodarki. 

– Wielu klientów z branży przemysło-
wej chce przechowywać cyfrowe zasoby 
na własnych serwerach i macierzach. Po-
wierzchnia dyskowa i moc obliczeniowa 
oferowana przez Dell Technologies speł-
nia najwyższe wymagania pracy z dany-
mi. Urządzenia tego producenta oferują 
wiele możliwości, jeśli chodzi o automaty-
zację czy predykcję – podkreśla Andrzej 

Bugowski, Director Analytics & IoT, East 
Region, Tech Data.

Jeszcze do niedawna resellerzy i inte-
gratorzy podchodzili z rezerwą do pro-
cesu transformacji. Mimo to w ostatnim 
roku nastąpił wyraźny wzrost zaintere-
sowania tym procesem. Przedstawiciele 

dystrybutora uważają, że wpływ na taki 
stan rzeczy mają dwa czynniki. Pierw-
szy to popyt na nowoczesne rozwiązania 
zgłaszany przez firmy z branży sprzedaży 
detalicznej i przemysłowej. Drugim po-
wodem zaś jest stworzenie w Tech Dacie 
specjalnego działu IoT & Analytics. 

Tech Data dostrzega wzrost zainteresowania cyfrową transformacją 
zarówno wśród klientów końcowych, jak i partnerów. Zdaniem dystrybutora 

kompleksowa oferta Dell Technologies wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm 
zmierzających w kierunku cyfryzacji.

Cyfrowa transformacja z partnerami

Andrzej Bugowski Director Analytics & IoT, East Region, Tech Data 

Zapewniamy wsparcie partnerom w procesie transformacji ich biznesu. 
Ale pomagamy im również w realizacji projektów dla klientów przez do-
bór komponentów, oprogramowania i sprzętu. Nasz nowy dział ułatwia 
resellerom i integratorom wejście w tematykę związaną z cyfrową 
transformacją. 

Skok w przyszłość z Dell Technologies
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Infrastruktura cyfrowej transformacji

Jeszcze do niedawna cyfrowa transfor-
macja była wyłącznie nośnym sloganem 
powtarzanym podczas konferencji tech-
nologicznych. Ale sytuacja się zmieniła. 
Temat zaczyna coraz częściej pojawiać 
się w ważnych rozmowach biznesowych, 
a integratorzy przystępują do realizacji 
pierwszych projektów.

Na liście priorytetów firm wdrażają-
cych innowacyjne projekty informatycz-
ne znajdują się: praca z dowolnego miejsca 
na świecie, szybkość dostępu do danych 
oraz sprawny przepływ informacji. Wy-
mienione czynniki determinują przewagi 
konkurencyjne przedsiębiorstwa, a w nie-
których branżach stają się wręcz standar-
dem. Technologią wychodzącą naprzeciw 
tym oczekiwaniom jest VDI (wirtualizacja 
desktopów). Niemniej aby funkcjonowa-
ła prawidłowo, niezbędne są inwestycje 
w moc obliczeniową i pamięć masową.  

Bogate portfolio Dell Technologies za-
pewnia zbudowanie pełnej i  wydajnej 
infrastruktury, począwszy od centrum 
danych aż po urządzenia końcowe.

– Dzięki platformom takim jak VxRail  
wdrożenie i  zarządzanie infrastrukturą 
VDI może być naprawdę proste. Architek-
tura hiperkonwergentna Dell Technologies 
znakomicie uzupełnia się z  Wyse Device 
Managerem, oprogramowaniem do obsługi 
administracyjnej, konfigurowania i aktuali-

Dla dystrybutorów z wartością dodaną cyfrowa transformacja oznacza zmianę 
podejścia do projektowania infrastruktury. Rozwiązania Dell Technologies stwarzają 

w tej dziedzinie bardzo duże możliwości.

Mariusz Kubala Business Development Manager Dell EMC, Ingram Micro

Jako dystrybutor z wartością dodaną musimy wspólnie z naszymi partnerami 
uświadomić klientom, czym jest cyfrowa transformacja, a także przedstawić 
wyzwania związane z tym procesem. Zauważamy, że każdy przedsiębiorca 
inaczej go definiuje. Wynika to z obecnych możliwości oraz wymagań stawia-
nych przed współczesnymi firmami. Dlatego tylko indywidualne podejście 
i kompleksowa obsługa pozwalają spełnić oczekiwania klientów.

zowania urządzeń końcowych – tłumaczy 
Mariusz Kubala, Business Development 
Manager Dell EMC w Ingram Micro.

Mimo to w  procesie transformacji 
wciąż istnieje miejsce dla tradycyjnych 
rozwiązań takich jak macierze dyskowe. 
Ingram Micro w czasie Dell Technologies 
Forum wspólnie z partnerem – Forteca IT 
– prezentował możliwości systemu Unity 
XT 480 F, który na polskim rynku jest do-
stępny od lipca bieżącego roku. 

Transformacja pod znakiem HCI

Jednym z przejawów postępującej 
transformacji cyfrowej jest wzrost po-
pytu na innowacyjną infrastrukturę. 
W ostatnim czasie szczególną popularno-
ścią cieszą się rozwiązania HCI (Hyper- 
-Converged Infrastructure), wśród któ-
rych prym wiedzie platforma VxRail Dell 
Technologies. Przedsiębiorstwa wdrażają 
systemy HCI głównie z dwóch powodów. 
Pierwszym jest szybki czas uruchomienia 
środowiska IT, drugim zaś łatwość dosto-
sowania infrastruktury do zmieniających 
się potrzeb firmy. Rozwiązania hiperkon-
wergentne są nieporównywalnie szybsze 
w implementacji, wydajniejsze i dużo ła-
twiej skalowalne niż tradycyjne produkty.

Z obserwacji dystrybutora wynika, 
że tematyka związana z cyfrową trans-

formacją jest znacznie popularniej-
sza wśród integratorów niż resellerów. 
W znacznym stopniu decyduje o tym ska-
la projektów realizowanych przez śred-
nie i duże firmy. Ważną, choć być może 
mało efektowną rolę w tym procesie od-
grywają dystrybutorzy. 

– Najczęściej jesteśmy kompletnie nie-
widoczni. Niemniej realizujemy politykę 
dostawców przez właściwy dobór, wspar-
cie i rozwijanie kompetencji partnerów 
handlowych. Praktyki stosowane przez 
Dell Technologies idealnie służą realiza-
cji tych zadań. A takie imprezy jak Dell 
Technologies Forum dają nam szansę na 
kontakt z klientami końcowymi – mówi 
Marcin Reczyński, Business Unit Mana-
ger w Arrow ECS.

Cyfrowa transformacja otwiera wiele możliwości przed integratorami. Niemniej 
aby w pełni wykorzystać swoją szansę, muszą oni przemodelować profil działalności.

Marcin Reczyński 
Business Unit Manager,  

Arrow ECS 

Rosnące zaintere-
sowanie klientów 
systemami hiperkon-
wergentnymi wymu-

sza na integratorach zmiany w sposobie 
funkcjonowania. Zamiast „monterem” stają 
się oni partnerem ułatwiającym klientom 
uruchomienie innowacyjnych rozwiązań 
i zarządzanie infrastrukturą. Integrator po-
winien sprawnie reagować na nowe wy-
magania biznesowe i dążyć do tego, aby 
maksymalnie skrócić czas od pojawienia 
się pomysłu do realizacji usługi. 
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BAJKI ROBOTÓW

W przyszłości będzie miejsce  
dla człowieka?

MAM NA MYŚLI CZĘŚĆ PRZYSZŁOŚCI, TĘ BIZNESOWĄ, KORPORACYJNĄ 
I PRZEMYSŁOWĄ. JESTEŚMY GDZIEŚ NA GRANICY MIĘDZY TRADYCYJNĄ 
PRODUKCJĄ A NOWOCZESNĄ (W DZISIEJSZYM ROZUMIENIU NOWOCZES-
NOŚCI). NATURALNIE TA PERSPEKTYWA BUDZI W  GŁOWACH WIZJE 
O FABRYKACH I MAGAZYNACH BEZ LUDZI-PRACOWNIKÓW. CZY SŁUSZNIE?

Kiedy mówię, że zajmuję się jako dziennikarz przemysłem 4.0, moi rozmówcy zwy-
kle patrzą na mnie wyczekująco, spodziewając się, że będzie coś dalej. Tak jest oczywi-
ście w przypadkowych rozmowach ze znajomymi spoza branży, ale zdarza się, że i dla 
osób związanych z nowymi technologiami to pojęcie nowe. Choć ma już około ośmiu 
lat i powiększa systematycznie swój teren. Termin Industry 4.0, jak podejrzewam, cze-
ka na swoją popularność, która powinna przyjść wkrótce.

Z drugiej strony o przemyśle 4.0 świetnie wiedzą ludzie specjalizujący się we wpro-
wadzaniu w firmach cyfrowych rozwiązań, zarządzający korporacjami i badacze za-
rządzania produkcją. Dla tej grupy czwarta rewolucja przemysłowa jest pojęciem już 
oswojonym i oczywistym. Muszę jednak dodać, że także w branży spotykam czasem 
osoby traktujące przemysł 4.0 jako marketingowe hasło i futurystyczną teorię, za któ-
rą na razie nic nie stoi.

A w rzeczywistości przemysł 4.0 to organizacja firm podniesiona na poziom wysokie-
go ucyfrowienia (precyzyjnie – proces dochodzenia do tego stanu). Fabryki, w których 
świat realny jest połączony z wirtualnym, zakłady korzystające ze sztucznej inteli-
gencji, wirtualnej rzeczywistości, Big Data, predictive analytics, chmury obliczenio-
wej, botów, cobotów i umiejące elastycznie dopasowywać się do nowych warunków. 
Roboty potrafią pracować autonomicznie i reagować na niespodziewane sytuacje tak, 
by nie zakłócać produkcji. Maszyny wysyłają sygnały, jeśli grozi im awaria, dzięki  
czemu do serwisowania dochodzi zawczasu, co eliminuje przestoje (i koszty poważ-
niejszych napraw bądź wymiany urządzeń). Umożliwia to koncepcja digital twin,  
która ma również zastosowania konsumenckie. Przykładowo samochód opuszczający 
fabrykę i trafiający do właściciela ma na serwerach producenta swoją cyfrową kopię. 
Cyfrowy bliźniak rejestruje eksploatację auta i przewidzi prawdopodobną awarię tak 
samo jak w przypadku fabrycznego robota. A gdzie ludzie?

Rozwój nowych technologii nie od dziś inspiruje wyobrażenia o świecie bez ludzi 
lub z człowiekiem zepchniętym na margines. Nie inaczej jest w odniesieniu do prze-
mysłu 4.0. „Z zakładu pracy znikną pracownicy i zastąpią ich skomputeryzowane 
maszyny” – tak zwykle brzmi związana z tym groźba. Eksperci w dziedzinie przemy-
słu 4.0 i praktycy, którzy z cyfrowymi zmianami już się zetknęli, mówią, że to naiwna  
wizja. Oczywiście na niektórych stanowiskach robot zastąpi człowieka, ale chodzi 
raczej o zajęcia, do których, po pierwsze, szkoda angażować ludzi (bo są zbyt mecha-
niczne albo niebezpieczne), a po drugie, obecność nowoczesnych urządzeń wymusza 
powstawanie nowych miejsc pracy. Transformację cyfrową ktoś musi przeprowadzić 
i potem ją nadzorować, udoskonalać, poprawiać. Środowisko, w którym urządzenia 
porozumiewają się z sobą i ludźmi, potrzebuje specjalistów z nowymi kompetencja-
mi. Cyfrowa zmiana mnoży zatem zajęcia również dla ludzi.

Damian Kwiek

Fabryka 
bez człowieka 

to naiwna 
wizja.
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Symbolem fabryki przyszłości ma być ciemna hala produkcyjna.  
Całe procesy produkcyjne będą realizowane przez roboty.  

Ludzie znajdą zatrudnienie przy tworzeniu, utrzymaniu i rozwoju oprogramowania, 
serwisowaniu robotów oraz optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych.

ANDRZEJ GONTARZ
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Przemysł 4.0:  
ogromna szansa dla IT

Ideałem produkcji przemysłowej we-
dle koncepcji przemysłu 4.0 jest zin-
dywidualizowana produkcja masowa. 

W praktyce oznacza to możliwość wytwa-

rzania jak najmniejszych partii jednego 
wyrobu lub wręcz nawet pojedynczych 
jego sztuk o cechach ściśle dopasowanych 
do wymogów i oczekiwań odbiorcy. Ten 

sam przedmiot będzie mógł trafić na rynek 
w wielu różnych odmianach, teoretycznie 
w nieskończonej liczbie wersji odpowia-
dających na potrzeby konkretnego klienta. 
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wymiany i przetwarzania w czasie rze-
czywistym olbrzymich ilości danych. 
Główne założenie koncepcji przemysłu 
4.0 polega na integracji cyberfizycznej. 
Chodzi o ścisłe połączenie realnego, fi-
zycznego świata produkcji i wirtualnego, 
cyfrowego świata zarządzania, sterowa-
nia i komunikacji. Fabryka 4.0 ma ba-
zować na całkowitej integracji przez 
sieć komputerową wszelakich maszyn, 
urządzeń, systemów informatycznych 
i procesów biznesowych związanych 
z produkcją. Wszystko po to, by zapew-
nić jak najlepsze możliwości osiągnięcia 
jak największej elastyczności wytwarza-
nia przy zachowaniu jak największej jego 
optymalizacji biznesowej.

PRZYSZŁOŚĆ JUŻ JEST
Jakie są szanse na realizację w praktyce 
założeń przemysłu 4.0? Czy prezentowa-
ne w ramach tej koncepcji wizje i rozwią-
zania stanowią jedynie obraz dalekiej, 
trudnej do zdefiniowania przyszłości? 
Przyjrzyjmy się paru przykładowym 
sytuacjom dziejącym się już obecnie 
w różnych fabrykach, również na tere-
nie naszego kraju. 

Furgonetka Crafter jest dzisiaj pro-
dukowana w zakładach Volkswagen  
Poznań w 69 wersjach nadwoziowych. 
Z kolei polsko-włoska firma Obag umoż-
liwia swoim klientkom nie tylko kupienie 
gotowych zestawów, lecz także skom-
ponowanie własnej torebki. Ceramika  

Paradyż zapewnia klientowi zamówienie 
dowolnej, potrzebnej mu liczby płytek 
różnych rodzajów i modeli, czasami na-
wet może to być tylko kilka sztuk. Fron-
ty piekarników z fabryki Amica mogą 
być skonfigurowane na różne sposoby 
według wyboru każdego indywidualne-
go nabywcy.

Nowoczesne technologie zmienia-
ją nawet tak tradycyjne branże jak pro-
dukcja whisky. Szwedzka destylarnia 
Mackmyra wykorzystuje oprogramo-
wanie bazujące na sztucznej inteligencji 
do przygotowywania nowych, oryginal-
nych receptur smakowych. Bazuje ono 
na  analizie dużej ilości danych doty-
czących m.in. najchętniej kupowanych 
i najbardziej lubianych przez klientów 
gatunków i smaków. Można w ten sposób 
stworzyć o wiele więcej kompozycji, któ-
re trafią w zróżnicowane gusta poszcze-
gólnych grup odbiorców. 

POMOCNE TECHNOLOGIE
Wsparcie technologiczne jest niezbęd-
ne dla realizacji koncepcji przemysłu 4.0 
na każdym etapie produkcji. Automaty-
zacja procesów produkcyjnych i biz-
nesowych bazująca na analizie dużych 
ilości danych jest podstawą rozwiązań 
dla inteligentnych fabryk. Zaczyna się 
już na etapie planowania i przygotowa-
nia produkcji. Zapewnienie możliwości 
wytwarzania w jednym ciągu techno-
logicznym różnych modeli i wersji 

Chodzi o to, by móc łatwo i szybko re-
agować na zmiany zachodzące na rynku 
i w jego otoczeniu, dostosowywać na bie-
żąco wytwarzane produkty do zapotrze-
bowania ze strony kontrahentów oraz 
gustów i oczekiwań konsumentów, a tak-
że być stale w zgodzie ze zmieniającymi 
się wymogami prawa, np. pojawiający-
mi się nowymi certyfikatami. Z drugiej 
strony ważne jest też, by mieć przy tym 
możliwość dostosowywania na bieżąco 
parametrów produkcji do uwarunkowań 
ekonomicznych i materiałowych, takich 
jak cena i jakość dostępnych akurat na 
rynku surowców i półproduktów pozy-
skiwanych od różnych dostawców oferu-
jących w danej chwili najlepsze warunki 
sprzedaży.

Podstawą zapewnienia takiej elastycz-
ności procesu wytwórczego będzie sta-
ła wymiana danych między wszystkim 
elementami procesu produkcji. Instruk-
cje co do dalszego sposobu wytwarzania 
mają być zapisywane niemalże w każ-
dej części podlegającej obróbce. To one, 
komunikując się z systemami do zarzą-
dzania funkcjonowaniem taśmy pro-
dukcyjnej, będą każdorazowo sterować 
działaniami konkretnych robotów. Dane 
zawarte w konkretnym elemencie będą 
w  stanie spowodować przeprogramo-
wanie automatu produkcyjnego, tak by  
dostosować sposób jego pracy do aktual-
nych wymagań. 

Nie wiadomo, czy w takiej sytuacji bę-
dzie można jeszcze mówić w ogóle o taś- 
mie produkcyjnej, skoro każda maszyna 
używana w procesie produkcyjnym bę-
dzie mogła w tym samym czasie wyko-
nywać całkiem inne zadanie. Wiadomo 
za to, że zakładanego stanu docelowe-
go nie uda się osiągnąć bez kompletnej 
automatyzacji i robotyzacji procesów 
przemysłowych oraz biznesowych. Że-
by zindywidualizowana produkcja ma-
sowa mogła być opłacalna, nie można 
tracić czasu na „ręczne” przestawianie 
linii produkcyjnej według stale zmie-
niających się parametrów. To musi być 
proces stałego, automatycznego reago-
wania na nowe, pojawiające się potrze-
by i wymogi.

Warunkiem jego sprawnego funkcjo-
nowania jest zapewnienie infrastruk-
tury gwarantującej warunki do ciągłej 

Przemysł 4.0 to koncepcja organizacji produkcji i przebiegu proce-
sów biznesowych z wykorzystaniem totalnej informatyzacji i wszech-
ogarniającej łączności automatów produkcyjnych, analizę danych 

z sensorów oraz zbieranie i przetwarzanie danych w chmurze. Cały proces wymiany 
danych przez sieci przewodowe i bezprzewodowe wymaga zabezpieczenia, wszystkie 
urządzenia IIoT (Industrial Internet of Things) muszą być objęte polityką bezpieczeń-
stwa transmisji i polityką bezpieczeństwa danych. Bieżące wyzwania z tym związane 
to: skalowalność zarządzania systemami, automatyzacja zarządzania polityką bezpie-
czeństwa, bezpieczeństwo systemów hybrydowego przetwarzania danych na terenie 
zakładu i w chmurze oraz koszty. Jeżeli będziemy mogli zarządzać bezpieczeństwem 
połączeń w skali dziesiątek i setek tysięcy urządzeń, jeżeli będzie można to robić 
w sposób standardowy (standaryzacja API) i dostępny pod względem ceny, to realiza-
cja inicjatywy przemysł 4.0 będzie w zasięgu ręki.

Tomasz Rot
Sales Director CEE, Barracuda
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wymaga koordynacji wielu czynników 
– zamówień klientów, oprogramowania 

maszyn, dostępności materiałów i czę-
ści. Dla zachowania płynności produkcji 
i  zapewnienia możliwości zarządza-
nia nią – przy dużej skali koniecznych 
do realizacji zadań – wiele operacji mu-
si się odbywać automatycznie. Przykła-
dowo, specjaliści z firmy Dr Irena Eris 
wdrażają rocznie do produkcji kilkaset 
nowych produktów. Pomocne w tej sy-
tuacji okazują się systemy do planowa-
nia i harmonogramowania produkcji czy 
do  zarządzania wdrożeniami nowych 
produktów. Najnowsze rozwiązania 
z tych obszarów wykorzystują już ele-
menty sztucznej inteligencji.

Z biznesowego punktu widzenia waż-
na jest poza tym możliwość pozyskiwa-
nia danych produkcyjnych i ich analizy 
jeszcze w trakcie procesu produkcyjne-
go. Takie rozwiązanie funkcjonuje już 
w Grupie Polpharma. Zbierane zdalnie 
dane z produkcji, m.in. dzięki wykorzy-
staniu IoT, są bezpośrednio przekazy-
wane do kadry zarządzającej, która ma 
możliwość ich bieżącej interpretacji. 
Dane z maszyn są dostarczane w czasie 
rzeczywistym, co pozwala menedżerom 
na szybsze i częstsze reagowanie na po-
jawiające się sytuacje zarówno w sferze 
produkcyjnej, jak i biznesowej.

Wsparcie informatyczne jest również 
potrzebne w trakcie samego procesu pro-
dukcyjnego, m.in. przy obsłudze coraz 
większej liczby robotów wykorzystywa-
nych na liniach produkcyjnych. W zakła-
dach Volkswagen Poznań wyposażono 
serwisantów w specjalne smartwatche, 
na które otrzymują informacje o awa-
rii robotów. System wskazuje lokaliza-
cję maszyny wymagającej interwencji, 
co przy dużej hali fabrycznej oszczędza 
czas, który byłby potrzebny na jej poszu-
kiwanie. Przesyła też podstawowe infor-
macje o zaistniałej sytuacji. Pracownik 
może za pomocą urządzenia potwier-
dzić przyjęcie zlecenia, a także w razie 
potrzeby wezwać innych specjalistów. 
W zakładach Franke Polska pracownicy 
magazynów korzystają ze specjalnych 
rękawic, na których są zamontowa-
ne cyfrowe czytniki działające w trybie 
IoT. Dzięki nim można bezdotykowo ska-
nować kody artykułów i automatycznie 
prowadzić dokumentację ruchu magazy-
nowego pobranych bądź wydanych pro-
duktów lub materiałów. 

Fabryka Seata w  Martorell zaczę-
ła wykorzystywać drony do dostarcza-
nia podzespołów potrzebnych na linii 
produkcyjnej. Zdaniem przedstawicie-
li zakładu przesyłane tą drogą kierow-
nice i  poduszki powietrzne docierają 

na linię montażową sześć razy szybciej 
niż w tradycyjny sposób. Z kolei polska 
spółka TechOcean wdrożyła u jednego 
z producentów system do automatycz-
nej kontroli jakości aluminiowych pu-
szek schodzących z linii produkcyjnej. 
Składa się on z kamer połączonych z sys-
temem analitycznym bazującym na algo-
rytmach uczenia maszynowego.

Nowe technologie mogą wspoma-
gać pracowników także na etapie wy-
syłki i sprzedaży wyrobów oraz obsługi 
klientów. Ceramika Paradyż zbudowa-
ła w pełni zautomatyzowane centrum 
logistyczne zarządzane przez specja-
listyczny system WMS, zintegrowany 
ze zmodyfikowanym pod tym kątem sys-
temem ERP. Między regałami wysokiego 
składowania jeżdżą bezobsługowe wóz-
ki wyposażone w specjalne karty pod-
łączone do sieci. Za ich pośrednictwem 
do wózka jest wysyłane zlecenie na po-
branie konkretnej palety potrzebnej 
do skompletowania zamówienia. Dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom firma jest 
w stanie dostarczyć produkt klientowi 
w ciągu trzech dni roboczych.

Z kolei Grupa Amica we współpracy 
z Laboratorium Wirtualnej Rzeczywi-
stości Katedry Technologii Informacyj-
nych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Poznaniu stworzyła program Futu-
re Room. W warunkach wirtualnej rze-
czywistości umożliwia on klientom 
wybór odpowiadających ich gustom 
i  potrzebom elementów wyposażenia 
piekarnika czy kuchenki. W wirtualnym środo- 
wisku można zobaczyć od razu finalny 
efekt swoich wyborów i sprawdzić, czy 
stworzony przez nas egzemplarz bę-
dzie pasować do naszej kuchni. Można 
sobie wyobrazić, że docelowo tego typu 
rozwiązania będą służyć automatycz-
nemu uruchamianiu produkcji modelu 
skomponowanego przez klienta dzięki 
zamianie wirtualnych obrazów w pro-
jekt techniczny zrozumiały dla robotów  
produkcyjnych.

POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI  
SĄ WSZĘDZIE
Powyższe przykłady pokazują, jak wie-
le obszarów jest do zagospodarowania 
od strony informatycznej w ramach 

ROZWIĄZANIA PRZEMYSŁU 4.0  
ISTOTNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE
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realizacji koncepcji przemysłu 4.0. Uzmy-
sławiają też, w jak wielu dziedzinach jest 
potencjalnie miejsce do działania dla firm 
informatycznych. Szczególnie dla inte-
gratorów, gdyż każde z zastosowanych 
rozwiązań wymaga połączenia z innymi 
systemami lub urządzeniami dla wymiany 
informacji bądź pobierania czy przetwa-
rzania danych. Granicą jest wyobraźnia 
i umiejętność wykorzystania możliwości 
oferowanych przez technologie cyfrowe 
do usprawnienia zadań realizowanych  
na różnych etapach procesu produkcji. 

Ułatwieniem dla firm zainteresowanych 
udziałem w tym rynku będzie z pewno-
ścią fakt, że poszczególne rozwiązania po-
wstają zazwyczaj lokalnie, w konkretnych 
miejscach, na potrzeby funkcjonujących 
tam firm, zakładów czy wręcz nawet pro-
cesów produkcyjnych. Przykładowo, re-
alizacja programu rozwoju przemysłu 4.0 
w poznańskim oddziale Volkswagena jest 
wpisana w strategię całego koncernu, ale 
poszczególne narzędzia są wymyślane, 
tworzone i wdrażane w wybranych za-
kładach na terenie Wielkopolski.

Jaki jest ogólnie 
potencjał polskiego 
rynku, jeśli chodzi 
o  zapotrzebowa-
nie na rozwiązania 
z  obszaru przemy-
słu 4.0? Jak wyni-
ka z  tegorocznego 
badania „Gotowość 
firm produkcyj-
nych do wdrożenia 
rozwiązań Przemy-
słu 4.0” przeprowa-
dzonego na zlecenie firmy PSI Polska, 
z terminem „przemysł 4.0” spotkała się 
ponad połowa firm na terenie naszego 
kraju (52 proc.). Większą znajomość tej 
koncepcji wykazywali duzi producen-
ci (62 proc.) niż średni (41 proc.). Z per-
spektywy planów biznesowych sektora 
IT ważne jest, że 70 proc. firm znają-
cych koncepcję przemysłu 4.0 planuje 
bądź już zaczęło wdrażać rozwiązania 
będące jej elementem. Wśród dużych 
przedsiębiorstw działania takie podję-
ło 77 proc. badanych podmiotów, z kolei 
wśród średnich – 59 proc. Jak wskazu-
ją autorzy badania, najbardziej entuzja-
stycznie do tego procesu są nastawieni 

producenci maszyn i urządzeń (87 proc.) 
oraz samochodów i sprzętu transporto-
wego (70 proc.). 

Za najistotniejsze dla realizacji idei 
przemysłu 4.0 rozwiązania ankietowane 
firmy uznały zaawansowane systemy in-
formatyczne do wspomagania produkcji. 
Wskazało je 57 proc. wszystkich respon-

dentów, w  tym 
70  proc. dużych 
firm. Był to tak-
że najpowszech-
niej już stosowany 
w  przedsiębior-
stwach element 
tej koncepcji. Do 
korzystania z  ta-
kich systemów 
przyznała się bli-
sko jedna trzecia 
badanych ogółem 

(29 proc.) i 41 proc. dużych firm. Najbar-
dziej zainteresowane nimi były przed-
siębiorstwa produkujące samochody 
i sprzęt transportowy (65 proc. uznało 
je za strategiczne, a ponad 1/3 już je sto-
sowała) oraz meble (67 proc. uznało je 
za strategiczne, przy czym tylko 19 proc. 
planowało wdrażać je w  najbliższym  
czasie).

Za największą przeszkodę we wpro-
wadzaniu rozwiązań z  omawianego 
obszaru respondenci uznali opór użyt-
kowników systemów (53 proc. wskazań 
ogółem). Na kolejnych miejscach zna-
lazły się: brak wystarczających środ-
ków finansowych, niejasne korzyści 

Jednym z największych wyzwań przy wprowadzaniu rozwiązań 
przemysłu 4.0 jest konieczność zmiany mentalnej. Przy implemen-
towaniu nowych systemów i automatyzacji pracy wiele procesów 
w firmie wymaga gruntownego przeorganizowania. Potrzebne jest 

bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa, by przekonać pracowników do nowych 
rozwiązań, przedstawić wynikające z nich korzyści, a przede wszystkim rozwiać oba- 
wy przed utratą pracy. Innym poważnym problemem jest niedobór specjalistów IT 
potrzebnych do wdrażania nowych systemów informatycznych. Jeszcze na etapie 
cyfryzacji rozwiązania takie jak MES czy ERP mogły być traktowane jako oddzielne 
systemy. Dzisiaj konieczna jest ich integracja. Żeby w pełni wykorzystać ich możliwości, 
pracownicy powinni mieć dostęp do wszelkich potrzebnych informacji w każdym miej-
scu i czasie, choćby dzięki technologiom mobilnym.

Filip Fludra
Sales Manager Poland, Exact Software

Granicą jest wyobraźnia 
i umiejętność 
wykorzystania 
możliwości oferowanych 
przez technologie 
cyfrowe. 

ekonomiczne, obawa przed nieudanym 
wdrożeniem oraz brak rozwiązań odpo-
wiadających potrzebom.

Z ubiegłorocznego raportu „Wyzwa-
nia polskich przedsiębiorstw w  erze  
Industry 4.0”, opublikowanego przez 
ASD Consulting, wynika, że poważną 
przeszkodą w rozwoju koncepcji prze-
mysłu 4.0 może być słaby poziom in-
formatyzacji i automatyzacji procesów 
produkcyjnych. Tylko 12 proc. wszyst-
kich ankietowanych przedsiębiorstw 
zbiera dane automatycznie z  czujni-
ków zainstalowanych na liniach pro-
dukcyjnych. Lepsza jest tylko sytuacja 
w grupie dużych firm, w których dane 
z czujników są gromadzone w 28 proc. 
przypadków.

W sumie 84 proc. polskich przedsię-
biorstw wciąż zbiera dane produkcyjne 
„ręcznie”, a 43 proc. przetwarza je elek-
tronicznie. Z kolei 16  proc. korzysta 
ze skanowania i z kodów kreskowych. 
Jedna czwarta podmiotów uczestniczą-
cych w  badaniu przyznała, że używa 
wciąż formy papierowej. Jak podkreśla- 
ją autorzy raportu, sytuacja ta nie świad-
czy dobrze o  gotowości polskiego 
przemysłu do realizacji koncepcji prze-
mysłu 4.0. Automatyczna wymiana da-
nych jest wszak podstawowym wa- 
runkiem sprawnego funkcjonowania in-
teligentnych fabryk. Patrząc jednak na to 
z perspektywy branży IT, można powie-
dzieć, że jest to wciąż obszar do zagospo-
darowania i  wielka szansa na dalszy 
rozwój biznesu.    



CRN nr 10/2019 41

ADVERTORIAL

Barracuda oferuje rozwiązania bezpiecznego środowiska sieciowego dla linii  
i maszyn produkcyjnych oraz urządzeń przemysłowego Internetu rzeczy.

Przemysł 4.0 to zespół działań ma-
jących stworzyć taką produkcję 
(i związane z nią usługi), która bę-

dzie wydajniejsza i szybsza, bardziej inno-
wacyjna i skupiona na kliencie. Żeby ten 
cel osiągnąć, często są wykorzystywane 
możliwości środowiska sieciowego, po-
łączonego z chmurą i usługami zdalnymi. 
Obecnie większość obiektów przemy-
słowych korzysta już z sieci lub jest wy-
posażona w  przemysłowe rozwiązania 
Internetu rzeczy, jak czujniki lub syste-
my centralnego zarządzania usługami. 
Jednakże nowe podejście do technologii 
niesie z sobą także nowe problemy.

WYZWANIA DLA IT 
W PRZEMYŚLE
W przeciwieństwie do tradycyjnych sys-
temów informatycznych w przedsiębior-
stwach aplikacje sterujące działają zwykle 
pod kontrolą systemów operacyjnych, 
które już od lat nie mają zapewnionego 
wsparcia technicznego. Najczęściej nie są 
też wyposażane w tzw. łatki zabezpiecza-
jące. W efekcie dla tego rodzaju progra-
mów niemożliwe staje się użycie wprost 
tradycyjnych rozwiązań stworzonych 
do ochrony systemów IT. Tymczasem za-
grożeń przybywa. O bezpieczeństwie sys-
temów przemysłowych zrobiło się głośno 
już w 2010 r., gdy pojawił się robak siecio-
wy Stuxnet. Od tego czasu liczba ataków 
na słabo chronione i dostępne z zewnątrz 
systemy i urządzenia przemysłowe stale 

rośnie. Szczególnie są narażone instala-
cje przemysłowe i środowiska sieciowe, 
stanowiące podstawę działania przedsię-
biorstw. Stają się one idealnym celem ata-
ków cyberprzestępców, motywowanych 
finansowo bądź politycznie.

Żeby wyeliminować zagrożenia, nie 
tylko produkcja powinna być oddzielona 
od innych działów przedsiębiorstwa, lecz 
także powinny być odseparowane od sie-
bie poszczególne urządzenia. Koncepcja 
mikrosegmentacji umożliwia stworzenie 
takiego środowiska, w  którego ramach 
każde zagrożone urządzenie może zo-
stać zabezpieczone, a w razie wątpliwo-
ści także odizolowane od innych. Oprócz 
tego powinien być zapewniony skuteczny 
i bezpieczny dostęp (przez VPN) do punk-
tów końcowych.

Tego rodzaju środowisko można stwo- 
rzyć przy użyciu zapór sieciowych Barra-
cuda z serii F183R (Ruggedized – o pod-
wyższonej odporności), zgodnych ze 
standardami przemysłowymi i obsługu-
jącymi typowe protokoły przemysłowe, 
takie jak SCADA, S7, Modbus itp. Zapory 
mogą zabezpieczać poszczególne maszy-
ny na linii produkcyjnej w modelu Zero 
Trust (w którym każde urządzenie jest 
podłączane indywidualnie) lub tworzyć 
gęstą siatkę komórek ochronnych. W re-
zultacie znacząco eliminuje się ryzyko 
ataku, który może prowadzić nawet do 
całkowitego zatrzymania produkcji.

Zaawansowany system zarządzania po-
maga efektywnie i wydajnie realizować 
wszystkie zadania związane z firewalla-
mi, obsługując wielu użytkowników. Czy 
ma to być zmiana centralnych ustawień, 
wgranie łatek, rekonfiguracja struktury, 
tworzenie raportów czy analiza aktyw-
ności sieciowej – wszystko odbywa się na 
tej samej platformie. Barracuda Firewall 
Control Center daje możliwość szczegó-

Industrial Security 4.0: 
przemysł dobrze chroniony
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łowego zarządzania nawet kilkoma tysią-
cami zapór sieciowych.

BEZPIECZNA ŁĄCZNOŚĆ I DOSTĘP 
Z DOWOLNEGO MIEJSCA
Z kolei dzięki rozwiązaniu Secure Con-
nector Appliances firmy Barracuda 
można stworzyć bezpieczne połączenie 
sieciowe, a przy tym łatwo i wydajnie 
zarządzane. Te kompaktowe i niedrogie 
urządzenia znajdują zastosowanie wszę-
dzie tam, gdzie mamy do czynienia z roz-
proszoną infrastrukturą. Mogą to być 
systemy kasowe, bankomaty, elektrow-
nie wiatrowe, zdalne stanowiska pracy, 
sprzęt medyczny, pojazdy, urządzenia 
w  sieciach operatorskich wymagające 
usług konserwacji itp.

Innowacyjność Secure Connector  
Appliances polega na tym, że pełnią one 
funkcję bardzo bezpiecznych bram siecio-
wych przemysłowego Internetu rzeczy, 
a dzięki zainstalowanemu kontenerowi 
Linuksa umożliwiają jednocześnie obsłu-
gę specyficznych aplikacji klienta. W ten 
sposób można np. bezpiecznie i niedrogo 
wdrażać koncepcję utrzymania predyk-
cyjnego (Predictive Maintenance).

Dzięki różnorodnym formom komuni-
kacji (LAN, WLAN, LTE) łatwo tworzy 
się bezpieczne połączenie z centralnym 
systemem zarządzania ochroną w  sie-
ci, w chmurze lub u operatora. O kon-
trolę i  analizę przepływu danych dba 
będący częścią rozwiązania Secure Access  
Controller. W  rezultacie można efek-
tywnie i niedrogo zabezpieczać, łączyć 
i  administrować tysiącami urządzeń 
w bardzo rozległej sieci. 
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Czwarta rewolucja przemysłowa dzieje się na naszych oczach. Jej podstawowym celem 
jest integracja ludzi z technologiami informatycznymi. Rozwiązania dla przemysłu 

zapewniają firmom skuteczną optymalizację procesów i bezpieczeństwo produkcji.

Choć dane Eurostatu wskazują, 
że Polska jest na szarym końcu li-
sty państw Unii Europejskiej pod 

względem inwestycji w rozwój działów 
badawczo-rozwojowych, to zaintereso-
wanie nowymi technologiami ze strony 
rodzimych przedsiębiorstw produkcyj-
nych z roku na rok wzrasta. Potwierdza 
to raport PwC na temat wyzwań współ-
czesnej produkcji w Przemyśle 4.0. Jego 
autorzy przewidują, że do 2020 r. wydat-
ki polskich firm na działania związane 
z transformacją cyfrową sięgną 7,7 proc. 
ich rocznych przychodów. Jednocze-
śnie przedstawiciele spółek przewidują, 
że zwrot z tej inwestycji nastąpi w ciągu 
pięciu lat. Z jakich rozwiązań mogą korzy-
stać, by sprostać wyzwaniom, które stawia 
przez nimi Przemysł 4.0?

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 
WEDŁUG ADVANTECH
Wśród producentów rozwiązań prze-
mysłowych wyróżnia się Advantech 
– tajwańska firma, która od ponad 35 lat 
dostarcza wysokiej klasy urządzenia 

do zakładów produkcyjnych, a także firm 
logistycznych, branży retail oraz służby 
zdrowia. Jest partnerem technologicz-
nym Microsoftu i Intela, ma biura w 23 kra- 
jach, a w tym roku jej dystrybutorem zo-
stał Veracomp.

Oferta Advantecha obejmuje setki urzą-
dzeń, ale na polskim rynku szczególną po-
pularnością cieszą się komputery, routery 
i switche przemysłowe, a także kompo-
nenty IoT, takie jak gatewaye, moduły DAQ 
oraz media konwertery. Projektując swoje 
rozwiązania, Advantech ściśle współpracu-
je z klientami i partnerami w ramach kon-
cepcji co-creation, czyli „współtworzenia”. 
Jej celem jest integrowanie sprzętu i opro-
gramowania dla różnych branż z udziałem 
specjalistów IT w  poszczególnych kra-
jach. Dzięki temu cyfrowa transformacja 
nabiera jeszcze większego tempa, a prze-
mysłowe ekosystemy zyskują na spójności. 
Inteligenta fabryka jest szerokim pojęciem 
i może być postrzegana w różny sposób.  
Advantech wskazuje na trzy kroki, które 
definiują wzorcowy model.

Pierwszy z nich to Data Acquisition, czy-
li akwizycja danych z sensorów (np. tem-

Veracomp dla Przemysłu 4.0

peratury, wilgotności, pH) i automatyki 
(PLC). Często stosuje się tutaj komuni-
kację wykorzystującą Wi-Fi, a także inne 
bezprzewodowe protokoły, takie jak LoRa 
czy NB-IoT, które gwarantują duży zasięg 
transmisji i niskie zużycie energii. 

Kolejnym krokiem jest Data Computing 
and Visualization. Przetwarzanie danych 
jest realizowane za pomocą lokalnych  
zasobów (Edge Intelligence), takich 
jak gatewaye i  komputery przemysło-
we (UNO, ARK, MIC), a także w chmu-
rze (WISE-PaaS). Dobrym przykładem 
są tutaj sensory wibracji połączone z sys-
temem analizującym dane. Wykrywają 
one anomalie w działaniu maszyn, które 
wskazują na prawdopodobieństwo wystą-
pienia awarii.

Ostatni krok to Central Management. 
W tym obszarze następuje agregacja da-
nych historycznych i pobieranych w czasie 
rzeczywistym. Następnie są one wizu-
alizowane z  wykorzystaniem urządzeń  
Digital Signage, co umożliwia śledzenie 
wskaźników na wielu monitorach jedno-
cześnie. Advantech nazwał to rozwiąza-
nie Situation Room, czyniąc go miejscem, 
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gdzie jest możliwe podejmowanie decy-
zji na podstawie zagregowanych danych.

Powyższe etapy tworzenia Smart Facto-
ry można w pełni zrealizować z wykorzy-
staniem produktów i gotowych rozwiązań 
SRP (Solution Ready Platform) od Advan-
techa. Dzięki temu przedsiębiorstwa po-
prawiają produktywność, redukują straty 
związane z przestojami, utrzymują wysoką 
jakość wyrobów i zwiększają zyski. Należy 
jednak pamiętać, że ciężkie warunki prze-
mysłowe wymagają nie tylko zastosowania 
sprzętu najwyższej jakości, lecz także za-
awansowanej ochrony urządzeń IoT.

JAK CHRONIĆ PRZEMYSŁ 4.0?
Dynamiczny rozwój polskich przedsię-
biorstw produkcyjnych w kierunku Prze-
mysłu 4.0 oprócz licznych korzyści niesie 
za sobą również wiele zagrożeń. Zgodnie 
z najnowszym „Raportem o stanie tech-
nologii operacyjnej i cyberbezpie-
czeństwa”, opracowanym przez 
Fortinet, w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy 74  proc. przedsiębiorstw 
związanych ze środowiskiem OT 
stało się ofiarami włamań i kradzie-
ży danych za pośrednictwem zło-
śliwego oprogramowania. To 
przełożyło się m.in. na spadek pro-
duktywności, obniżenie przychodów i nie-
rzadko osłabienie zaufania do marki.

Jak chronić się przed takim scenariu-
szem? Wsparciem w  tym wypadku są 
rozwiązania Fortinetu, które zapewniają 
bezpieczną architekturę sieci przemysło-
wej i pracujących w niej urządzeń. Tym 
samym umożliwiają skuteczną ochronę 
protokołów systemów SCADA i ICS, co-
raz częściej będących celem cyberataków. 

Rozwiązania takie jak FortiNAC umożli-
wiają nadzorowanie coraz większej liczby 
urządzeń korzystających z sieci LAN, za-
pewniając ich profilowanie i weryfikację. 
Kontrola ma na celu wykluczenie ryzyka 
inwigilacji, wycieku danych czy sparaliżo-
wania funkcjonowania systemów.

Nadrzędnym zabezpieczeniem w infra-
strukturze nowoczesnego przedsiębior-
stwa musi być firewall mający sygnatury 
kontroli aplikacji przemysłowych. Forti- 
Gate to właśnie ten kluczowy element, 
centralizujący i  zapewniający podsta-
wową ochronę, monitoring komunikacji 

również w zakresie interakcji i ingerencji 
w systemy przemysłowe. Najbardziej kom-
pleksowe podejście do nadzorowania zło-
żonych systemów w  przedsiębiorstwie, 
od  dzienników rejestru systemów ICS, 
klastrów wirtualnych serwerów po syste-
my cyberbezpieczeństwa, zapewnia plat-
forma FortiSIEM. Centralizuje informacje 
o  urządzeniach sieciowych, IoT i  IIoT, 
serwerach, komputerach, systemach za-
bezpieczeń oraz elementach systemów 
SCADA. Odpowiednie wdrożenie umoż-
liwia predykcyjne podejście do utrzymania 
ruchu nowoczesnego parku maszynowego 
wraz z zasobami informatycznymi.

Pojawianie się coraz większej liczby urzą-
dzeń przemysłowego IoT, a w konsekwen-
cji duża koncentracja urządzeń mobilnych 
starego i nowego typu, prowadzi do pro-
blemów w komunikacji bezprzewodowej. 
W  tym wypadku z  pomocą przychodzą 
produkty z linii Wireless LAN Controller.  

Wykorzystują one rewolucyjną, opatento-
waną technologię Virtual Cell, która w in-
teligentny sposób, odgórnie przypisuje 
konkretne urządzenie do poszczególnych 
punktów dostępowych w ramach „wirtu-
alnej komórki”. Z poziomu zarządzania 
i  użytkowania sieć jest skonsolidowana 
w jeden wirtualny punkt, bez względu na to, 
ile AP działa w systemie. Pozwala to uwol-
nić się od projektowych ograniczeń Wi-Fi, 
tym samym ułatwiając pracę wszystkim 
urządzeniom w zasięgu sieci, nawet w bar-
dzo trudnych radiowo warunkach.

OCHRONA URZĄDZEŃ IOT
Szczególną rolę w branży produkcyjnej od-
grywa przemysłowy Internet rzeczy, który 
rozwija się w zawrotnym tempie. Według 
szacunków do 2020 r. na świecie do sieci 
będzie podłączonych około 50 mld urzą-
dzeń. Oprócz wielu korzyści trend ten 
wiąże się również z licznymi wyzwaniami. 
Jednym z nich jest nieodpowiedni poziom 

ochrony urządzeń podłączonych do sie-
ci przemysłowej, który można skutecznie 
podnieść dzięki rozwiązaniom amerykań-
skiej firmy WatchGuard. Należą do nich 
m.in. zarządzane z chmury punkty dostę-
powe, które mają wbudowany bezprze-
wodowy system zapobiegania włamaniom 
(WIPS), rozszerzający i zwiększający bez-
pieczeństwo bezprzewodowych urządzeń 
IIoT w obiektach.

Producent zadbał również o segmentację 
IIoT. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom 
WatchGuard Firebox. Podział sieci na seg-
menty (np. IIoT, Wi-Fi dla gości, pracowni-
ków) pomaga odizolować urządzenia IIoT 
i w ten sposób – w razie wystąpienia ataku 
– ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Urzą-
dzenie to zapewnia również usługi ochron-
ne, m.in. zapobieganie włamaniom przez 
wykrywanie i  blokowanie eksploatacji 
urządzeń IoT. Jednocześnie, dzięki narzę-
dziu Network Discovery, w razie pojawienia 

się nieautoryzowanych urządzeń w sie-
ci działy IT mogą je zlokalizować i pod-
jąć działania naprawcze.

Dodatkowo WatchGuard ma w ofer-
cie rozwiązania bazujące na sztucznej 
inteligencji (WatchGuard Intelligen-
tAV, APT Blocker i ThreatSync), które 
zapewniają ochronę predykcyjną sieci 
przemysłowej. Tym samym pomagają 

przewidywać przyszłe zagrożenia, mini-
malizują błędy ludzkie, przyspieszają po-
dejmowanie decyzji i zapewniają ochronę 
przed nieznanymi atakami. 

DYSTRYBUTOR ŚWIADOMY 
ZAGROŻEŃ
W obliczu rosnącego zapotrzebowania na 
rozwiązania przemysłowe i  systemy 
zwiększające ich poziom bezpieczeństwa 
integratorzy powinni nawiązać współpra-
cę z dystrybutorem, który doskonale zna 
spe cyfikę poszczególnych produktów 
i  potrze by zakładów produkcyjnych.  
Veracomp jako dystrybutor z dużym do-
świadczeniem zapewnia profesjonalne 
wsparcie swoim partnerom biznesowym, 
a także edukuje ich m.in. w obszarze roz-
wiązań Advantech, Fortinet i Watchguard. 
W tym celu uruchomił projekt All Of Secu-
rity, w którym eksperci Veracompu dzielą 
się swoją wiedzą z resellerami i użytkow-
nikami końcowymi.   

Szczególną rolę w branży 
produkcyjnej odgrywa 
przemysłowy Internet rzeczy, który 
rozwija się w zawrotnym tempie.
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Nowe trendy pojawiające się na rynku rozwiązań sieciowych wpłyną na decyzje 
zakupowe klientów z segmentu SOHO. Małe firmy i użytkownicy domowi zaczną 
coraz częściej sięgać po produkty zapewniające stabilność i wysoką wydajność.
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WLAN dla SOHO:
mesh cichym faworytem

Gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa niechęt-
nie inwestują w wysokiej klasy sprzęt sieciowy. Do-
mownicy często używają routerów dostarczanych wraz 

z pakietem usług przez operatorów i rzadko myślą o wymianie 
urządzeń, a właściciele niewielkich przedsiębiorstw zazwyczaj 
poszukują tanich, prostych rozwiązań.

– Chciałbym powiedzieć, że klienci z rynku SOHO przy zakupie 
produktów WLAN kierują się jakością i funkcjonalnością, ale sta-
tystyki sprzedaży pokazują, że kluczowa jest dla nich cena – pod-
kreśla Piotr Dudek, odpowiedzialny w Netgearze za Europę 
Wschodnią. 

Pod tą wypowiedzią mogliby się podpisać niemal wszyscy do-
stawcy rozwiązań sieciowych. Jednak nie można wykluczyć, 

że przynajmniej część klientów prędzej czy później sięgnie po 
produkty z wyższej półki. 

Obecnie przyjęte jest założenie, że rozwiązania sieciowe adre-
sowane do tej grupy użytkowników obsługują 1–10 osób. Na ogół 
konsumenci i małe firmy korzystają z tych samych urządzeń, 
aczkolwiek ich potrzeby nie zawsze są tożsame, podobnie jak 
organizacja ruchu sieciowego. Ci pierwsi przeważnie korzysta-
ją z routera wyposażonego w radio sieci bezprzewodowej i ma-
ją mgliste pojęcie na temat standardów i specyfikacji urządzeń 
sieciowych.

– Przeciętny konsument wybiera urządzenie, kierując się jed-
nym w pełni zrozumiałym dla siebie kryterium, czyli ceną. Świa-
domy użytkownik zaś bądź taki, który otrzymał fachową poradę 
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od sprzedawcy, dokonuje racjonalniejszych wyborów, inwestując 
w rozwiązanie dopasowane do potencjału łącza internetowego 
i własnych potrzeb. Największym popytem cieszą się urządzenia 
802.11ac, a także Wi-Fi Mesh – mówi Robert Kulasiński, Distri-
bution Channel Manager w TP-Linku.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku użytkow-
ników biznesowych. Część z nich wykorzystuje proste rozwiąza-
nia znane z rynku konsumenckiego. Istnieje jednak grono małych 
przedsiębiorców, którzy dostrzegają potrzebę poprawienia jako-
ści sieci Wi-Fi. W tym celu instalują dodatkowe punkty dostępo-
we, kontrolery czy zabezpieczenia w postaci UTM. Przy czym 
nawet małe sieci firmowe generują zdecydowanie większy ruch 
niż gospodarstwa domowe, ponieważ dane są przesyłane w oby-
dwie strony, czego dobrym przykładem jest Voice over IP. Do tego 
dochodzą inne wyzwania, związane z zapewnieniem dostępu dla 
gości czy monitorowania i konfiguracji sieci za pomocą pojedyn-
czego panelu sterowania. 

WLAN POD ZNAKIEM 802.11AC
Przeciętne gospodarstwo domowe w Stanach Zjednoczonych 
ma dziewięć urządzeń łączących się z internetem, ale w ciągu 
kilku lat ma ich być już 50. Co ciekawe, w 2013 r., kiedy wpro-
wadzano standard 802.11ac, było to zaledwie pięć urządzeń. 
Podobne tendencje występują w coraz większej liczbie pol-
skich mieszkań. Jednak nie tylko rosnąca liczba użytkowni-
ków stanowi wyzwanie dla projektantów sieci. Gospodarstwa 
domowe i małe firmy wykorzystują WLAN nie tylko do pro-
stych czynności, takich jak surfowanie w internecie, lecz tak-
że wymagających większych 
przepustowości do przesy-
łania głosu i obrazu. Ponadto 
mobilność we współczesnym 
wydaniu nie ogranicza się do 
zapewnienia bezprzewodowe-
go dostępu przy biurku, lecz 
sygnał musi obejmować swo-
im zasięgiem całe mieszkanie 
bądź biuro.

Cisco prognozuje, że w  latach 2017–2022 średnie global-
ne prędkości połączeń Wi-Fi wzrosną ponaddwukrotnie,  
z 24 Mb/s do 54 Mb/s. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że użytkow-
nicy WLAN będą w najbliższych latach zmuszeni do inwestowa-
nia w nowe rozwiązania. Tempo zmian w bezprzewodowym 
świecie wyznaczają pojawiające się co kilka lat standardy WLAN. 
Jak wynika z danych IDC, obecnie około 87 proc. punktów do-
stępowych pracujących w przedsiębiorstwach jest obsługiwa-
na przez standard 802.11ac. W drugim kwartale bieżącego roku 
ich udział w globalnych przychodach ze sprzedaży tej grupy 
urządzeń wyniósł 92 proc. Z kolei w segmencie konsumenckim 
standard 802.11ac odpowiadał w badanym okresie za 53 proc. 
sprzedaży ilościowej i 75 proc. wartości tego segmentu rynku. 

W polskich domach i małych przedsiębiorstwach nadal kró-
lują urządzenia pracujące w standardzie 802.11n. Niemniej 
rodzimi użytkownicy z segmentu SOHO decydujący się na mo-

dernizację sieci zazwyczaj wybierają produkty kompatybilne 
z technologią 802.11ac. 

– W przypadku nowych instalacji niemal 100 proc. punktów do-
stępowych obsługuje standard 802.11ac. Klienci podchodzą z dużą 
rezerwą do Wi-Fi 6 z uwagi na niezbyt dużą liczbę urządzeń koń-

cowych pracujących w tym standar-
dzie – wyjaśnia Piotr Dudek.

Oficjalna ratyfikacja protoko-
łu Wi-Fi 6  (802.11ax) odbyła się 
we wrześniu. Najnowszy stan-
dard WLAN pozwala przesyłać 
dane z maksymalną prędkością 9,6 
Gb/s – prawie trzy razy szybciej 
niż 802.11ac Wave 2 – i może być 
wykorzystany do pracy z zaawan-

sowanymi aplikacjami, np. wideo w rozdzielczości 4K lub 8K. 
Jego atut stanowi też obsługa dużej liczby użytkowników w za-
gęszczonych środowiskach. Jednak nie ma co liczyć na to, Wi-
-Fi 6 szybko trafi pod strzechy. 

– Sieci WLAN, takie jak 802.11ax czy 802.11ac Wave 2, w pierw-
szej kolejności są wdrażane w rozwiązaniach segmentu korpo-
racyjnego. Wynika to z relatywnie wysokich cen oraz niewielkiej 
liczby urządzeń z nimi kompatybilnych. Na tej liście znajdują 
się terminale z najwyższej półki, takie jak iPhone 11 i Samsung  
Galaxy Note 10 – mówi Aleksander Turski, Sales Engineer  
w Zyxel Communications.

MESH DLA ZAMOŻNYCH
Na początku bieżącego roku światowe media obiegła informacja 
o transakcji Amazona, który przejął start-up Eero. Pozyskana 

Przeciętne gospodarstwo domowe 
w USA ma dziewięć urządzeń 
łączących się z internetem, ale 
w ciągu kilku lat ma ich być już 50.

Zdaniem integratora

Adam Wawrzynek, Senior IT Product Manager, Senetic 
Technologia mesh szturmem podbija rynek rozwiązań Wi-Fi. 

Zauważamy szczególne zainteresowanie tego typu rozwią-

zaniami wśród mniejszych firm. Mesh stanowi alternatywę dla 

drogich systemów biznesowych. Niemal każdy z producentów 

– Ubiquiti, MikroTik, Zyxel, D-Link, TP-Link, Netgear – ma w ofer-

cie autorskie rozwiązania bazujące na tej technologii. 

Zastosowanie mesh pozwala na pokrycie większej powierzchni 

sygnałem Wi-Fi bez konieczności instalacji dodatkowego oka-

blowania – to duży plus. Minusem tego rozwiązania jest jednak 

wysoka cena, która będzie poważną barierą dla użytkowników 

domowych. W większości gospodarstw domowych pracuje 

punkt dostępowy. Niemniej w mieszkaniach pojawia się coraz 

więcej urządzeń korzystających z bezprzewodowej sieci. 

Są to smartfony, tablety, laptopy, inteligentne telewizory, syste-

my Smart Home czy rozwiązania do monitoringu. W rezultacie 

rośnie zapotrzebowanie na stabilną, szybką i wydajną sieć Wi-Fi, 

a przeciętni użytkownicy zaczynają korzystać z rozwiązań sto-

sowanych w małych firmach. 
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firma jest obok Google’a i Netgeara jednym z prekursorów no-
wego trendu w segmencie rozwiązań bezprzewodowych dla 
segmentu SOHO. Wymienione firmy wprowadziły do sprze-
daży sprzęt wykorzystujący technologię mesh. Producenci 
dostarczają zestawy zawierające fabrycznie sparowane urzą-
dzenia – najczęściej router i satelitę. Wprawdzie z definicji są 
one przeznaczone dla użytkowników domowych, ale trafiają 
też do małych biur. Zdaniem wielu ekspertów mesh ma przed 
sobą świetlaną przyszłość, ponieważ nie wymaga od użyt-
kownika wiedzy na temat konfiguracji sieci i pozwala na łatwe 
zwiększanie jej zasięgu przez dokładanie kolejnych urządzeń. 
Jednak największym mankamentem tego typu rozwiązań jest 
dość wysoka cena.

– Zapotrzebowanie na mesh jest bezpośrednio związane 
ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Do pełnego wykorzysta-

nia tej technologii użytkownik potrzebuje dużej przestrzeni. Nie-
mniej warto zaznaczyć, że systemy mesh sprawdzają się w małych 
firmach, dla których koszt zakupu kontrolera Wi-Fi jest za wyso-
ki, a zastosowanie pojedynczego routera nie wystarcza do obsługi 
pracowników – twierdzi Piotr Dudek.

Rozwiązania bazujące na mesh mają obecnie w portfolio  
najważniejsi dostawcy routerów. Tym, co dodaje kolorytu ry-
walizacji, jest pojawienie się w tym segmencie rynku Google’a 
czy Amazona. Oba koncerny oferują użytkownikom domo-
wym tzw. asystentów głosowych, służących do kontrolowania 
urządzeń codziennego użytku i zbierania cennych informacji, 
a własny router stanowi istotne uzupełnienie zestawu tworzą-
cego inteligentny dom. 

– Trudno jednoznacznie określić, jak zmieni się rynek produk-
tów SOHO w wyniku ekspansji produktów Google’a lub Ama-

GRZEGORZ BUDEK Dla przeciętnego użytkownika najważniejszym kryterium przy wyborze 

routera jest cena. Inaczej wygląda to w przypadku graczy i streamerów wideo. W ich przypad-

ku cena nie gra roli. Najważniejsze jest spełnienie oczekiwań, w szczególności braku opóźnień 

w transmisji priorytetowych pakietów. Obecnie największe możliwości, jeśli chodzi o wydajność, 

zapewnia standard 802.11ax, ale nie spodziewam się jego szybkiej adaptacji wśród użytkowni-

ków SOHO. Myślę, że jej tempo będzie wolniejsze niż w przypadku przejścia z 802.11n  

do 802.11ac. Na przeszkodzie stoi mała liczba urządzeń końcowych obsługujących Wi-Fi 6. 

Obecnie jest to kilka flagowych smartfonów, które miały swoje premiery w bieżącym roku. 

ALEKSANDER TURSKI Małe firmy zazwyczaj mają sieć, która obejmuje biznesowy firewall, 

zarządzany przełącznik PoE i kilka punktów dostępowych. Cena jest nadal bardzo istotnym pa-

rametrem w kwestii doboru urządzeń. Jednakże klienci równie często poszukują urządzeń, któ-

re będą oferować odpowiednią wydajność i oczekiwany poziom funkcjonalności, zabezpieczeń 

i zgodność z konkretnymi standardami. Nie mniej istotnym parametrem okazuje się niejedno-

krotnie czas, który należy poświęcić na wstępną konfigurację i uruchomienie urządzenia w śro-

dowisku produkcyjnym, a także dożywotnia gwarancja producenta i wsparcie NBD.

ROBERT KULASIŃSKI Kategoria urządzeń typu mesh cieszy się bardzo dużą popularnością 

i jest wybierana przez świadomych, zaznajomionych z nowymi technologami klientów. Wraz 

z intensyfikacją działań promocyjnych prowadzonych przez producentów i resellerów popyt 

na te rozwiązania będzie wzrastać. Ich największą zaletą jest skalowalność. Użytkownik może  

łatwo dodać kolejne urządzenia do sieci, robiąc to z poziomu aplikacji w telefonie. Nie wymaga 

to od domowników czy właścicieli firm zaawansowanej wiedzy technicznej.

MACIEJ DĄBROWSKI Pojedynczy router może wydajnie obsłużyć od 16 do 32 urządzeń, 

co powinno zapewnić połączenia wszystkim pracownikom w niedużej firmie. Z kolei punkty 

dostępowe są stosowane wówczas, gdy z różnych przyczyn nie ma wystarczająco dobrego po-

krycia sygnałem sieci bezprzewodowej, co utrudnia efektywne korzystanie z połączeń. Dzieje 

się tak chociażby w przypadku dużych biur i mieszkań dwukondygnacyjnych, w których punk-

ty dostępowe zapewniają odpowiednie pokrycie sygnałem tak, by wszystkie urządzenia bez 

względu na lokalizację mogły korzystać z szybkich połączeń. Mimo że już kilka lat temu wprowa-

dzono na rynek standard AC, wśród użytkowników SOHO najpopularniejszym standardem połą-

czeń bezprzewodowych pozostaje N. 
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zona. To marki rozpoznawalne praktycznie przez wszystkich 
użytkowników internetu, ale oferta producentów działających 
od wielu lat w tym segmencie rynku jest bardzo bogata – przy-
znaje Aleksander Turski.

(NIE)BEZPIECZNY WLAN
Jednym z największych wyzwań stojących przed użytkow-
nikami indywidualnymi i małymi firmami jest odpowiednie 
zabezpieczenie sieci bezprzewodowych. American Consu-
mer Institute zwraca uwagę na fakt, że pięć na sześć routerów  
Wi-Fi pracujących w amerykańskim domach i biurach nie ma 
zaktualizowanego oprogramowania, co sprawia, że są podatne 
na ataki. Jeszcze bardziej niepokojące informacje przynoszą 
rezultaty testów SOHOpelessly Broken 2.0 przeprowadzo-
nych przez Independent Security Evaluators (ISE). Ich autorzy 
wzięli pod lupę 13 routerów i NAS-ów adresowanych do użyt-
kowników SOHO. ISE wykryło aż 125 luk w  zabezpiecze-
niach. Badaczom udało się uzyskać zdalny dostęp do urządzeń  
w 12 przypadkach, a tylko jedno z nich nie zostało naruszone. 
Co ciekawe, ISE przeprowadził podobne testy sześć lat temu 
i wówczas znaleziono 57 bugów.

– Typowy atak, któremu poddano urządzenia, polegał na pod-
mianie ciasteczka autoryzacyjnego i edycji adresu na 127.0.0.1, 
a następnie wysłanie nieautoryzowanego żądania za pośred-
nictwem interfejsu API. Jak wynika z doświadczenia badaczy, 
zgłaszanie wykrytych błędów do kilku producentów jednocześnie 
okazało się bardzo uciążliwe ze względu na brak jakiejkolwiek  
komunikacji zwrotnej – wyjaśnia Grzegorz Nocoń, inżynier 
sprzedaży w Sophosie. 

Wyniki badań stanowią sygnał alarmowy dla użytkowni-
ków SOHO. Przed zakupem routera powinni zwracać uwagę  
nie tylko na jego cenę czy funkcjonalność, lecz także prześle-
dzić raporty poświęcone bezpieczeństwu sprzętu sieciowego. 
Nie mniej ważne są kwestie związane z wydawaniem aktuali-
zacji oprogramowania przez producentów. Czasami produk-
ty adresowane do klientów SOHO mają krótki okres wsparcia, 
co sprawia, że właściciel pozostaje z potencjalnie niebezpiecz-
nym urządzeniem.

– Na podstawie raportu ISE można przypuszczać, że sieć 
WLAN nie jest odporna na zawirusowanie. Jednak wykrycie po-
datności na ataki wśród 13 urządzeń nie uprawnia nas do twier-
dzenia, że bezpieczeństwo sieci WLAN jest zagrożone. To zależy 
od wielu czynników, takich jak ustawienia sieci, doświadczenia 
administratorów, którzy ją obsługują, i sposobu, w jaki korzysta-
ją z niej zwykli użytkownicy – tłumaczy Milan Franik, analityk 
zagrożeń w ESET.

Niestety, małe firmy z reguły nie zatrudniają administratorów, 
nie wspominając już o specjalistach od cyberbezpieczeństwa. 
Dlatego bardzo łatwo mogą popełnić błąd zarówno przy zakupie 
sprzętu, jak i jego konfiguracji. To pewnego rodzaju szansa dla 
integratorów, którzy mogą zaproponować zakup dodatkowych 
zabezpieczeń, takich jak UTM, oprogramowanie antywirusowe, 
a może nawet świadczenie usług związanych z zarządzaniem 
i monitorowaniem sieci. 



CRN nr 10/201948

ADVERTORIAL

Rosnące obciążenie domowych sieci sprawia, że użytkownicy potrzebują wydajnych 
systemów, które zapewnią jednolity sygnał bez opóźnień. Chcą też, aby urządzenia  

były bezpieczne, a przy tym łatwe w konfiguracji i rozbudowie.

W gospodarstwach domowych 
szybko wzrasta liczba urzą-
dzeń podłączonych do inter-

netu, dlatego użytkownicy coraz częściej 
szukają efektywnych rozwiązań WLAN. 
Ich przepustowość powinna wystar-
czyć do płynnej obsługi dużej ilości da-
nych, np.  podczas przesyłania obrazu 
wideo o  rozdzielczości 4K. W  najbliż-
szych latach zapotrzebowanie na wydaj-
ność będzie się zwiększać, dlatego jedną 
z najważniejszych zalet systemu jest moż-
liwość łatwej rozbudowy. Z uwagi na ros- 
nące cyberzagrożenia warto też zadbać 
o bezpieczeństwo urządzeń i użytkowni-
ków, także tych najmłodszych. Nie mniej 
istotna dla domowych klientów jest łat- 
wość instalacji i zarządzania siecią, tak 
by poradził sobie z nią przeciętny właści-
ciel telefonu. Wszystkie te wymagania, 
i jeszcze więcej, spełnia seria urządzeń  
TP-Link Deco Mesh Wi-Fi. 

BEZ BUFOROWANIA I ZAKŁÓCEŃ
TP-Link Deco to rodzina urządzeń do bu-
dowy wydajnej domowej sieci mesh Wi-Fi 
w standardzie AC. Zapewniają jednolity, 
silny sygnał w całej sieci. Użytkownik nie 
natknie się na problemy związane z bufo-
rowaniem, zakłóceniami i martwymi stre-
fami. Do zestawu można podłączyć nawet 
setkę urządzeń, w tym terminale pozwa-
lające na korzystanie ze streamingu 4K, 
kamery, komputery, smartfony itd. 

Routery Deco komunikują się z sobą, 
zapewniając płynny roaming. Podczas 
przemieszczania się po domu telefon lub 
tablet automatycznie łączy się z urządze-
niem Deco, zapewniającym najlepsze po-
łączenie. System jest skalowalny – w razie 
potrzeby można go łatwo rozbudować 
o kolejną jednostkę. Ponadto wszystkie 
routery Deco są z sobą kompatybilne. 

Sieć bazującą na systemach Deco 
można łatwo skonfigurować z  pomo-
cą smartfona dzięki aplikacji, dostępnej 
także po polsku. Zapewnia ona także na 
zdalne zarządzanie (m.in. weryfikację 
urządzeń, przydzielanie priorytetów). 
Routerami Deco można też sterować 
z pomocą komend głosowych Amazon 
Alexa i IFTTT. 

Wybrane urządzenia wyposażono 
w rozwiązanie HomeCare, z wbudowa-
nym oprogramowaniem antywirusowym 
Trend Micro. HomeCare pełni również 
funkcję rozbudowanej kontroli rodzi-
cielskiej, która umożliwia np. stworzenie 
profili domowników i przydzielenie im 
odpowiednich uprawnień. Jest także do-
stępna funkcja Quality of Service.

SIEĆ SZYBKA I ROZLEGŁA
TP-Link oferuje bogaty wybór produk-
tów Deco. Nie brakuje w nich ciekawych 

TP-Link Deco:  
szybka i niezawodna sieć mesh WiFi

i praktycznych rozwiązań. Przykładowo 
Deco P9 (3-Pack) to połączenie dwupa-
smowego routera i transmitera sieciowe-
go. Urządzenia mogą przesyłać sygnał 
zarówno z pomocą Wi-Fi (AC1200), jak 
i  sieci elektrycznej w  domu (AV1000). 
Dzięki temu ściany i inne przeszkody nie 
wpływają na jakość połączeń interneto-
wych. System złożony z trzech routerów 
Deco P9 może pokryć siecią powierzch-
nię do 560 m2. W razie potrzeby można go 
rozbudować o kolejne urządzenia.

Z kolei Deco M5 umożliwia stabilne 
połączenie w standardzie AC o prędko-
ści do 1267 Mb/s i dzięki oprogramowa-
niu HomeCare zapewnia ochronę przed 
złośliwym oprogramowaniem wszyst-
kim urządzeniom w sieci już na poziomie  
routera. Zestaw Deco M4 cechuje się bar-
dzo dobrym stosunkiem ceny do możliwo-
ści, tworzy on bezprzewodowe połączenia 
w dwóch pasmach z łączną prędkością do 
1167 Mb/s. Każda model Deco M4 ma dwa 
gigabitowe złacza Ethernet. 

Żeby zwiększyć zasięg sieci mesh bazu-
jącej na urządzeniach Deco, można wy-
korzystać montowany w gniazdku moduł 
Deco M3W. M3W poszerza obszar sieci 
Wi-Fi nawet o 140 m2 i jest kompatybilny 
z wszystkimi routerami serii Deco.

Cechy urządzeń  
TP-Link Deco

  Wydajność i niezawodność: jednolity, 

silny sygnał całej sieci, brak buforowania, 

przerw w transferze i spadków prędkości

  Bezpieczeństwo: HomeCare – antywirus 

i kontrola rodzicielska

  Łatwość konfiguracji i zarządzania 

za pomocą aplikacji mobilnej w języku 

polskim

  Skalowalność: w razie potrzeby łatwo 

rozbudować system

  Kompatybilność: wszystkie urządzenia 

Deco mogą z sobą współdziałać

  Estetyka: nowoczesny design pasuje 

do wystroju domu
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Jakość i funkcjonalność sprzętu marki DrayTek nie tylko daje resellerowi szansę 
na zwiększenie zysków ze sprzedaży, lecz także umożliwia mu stałe świadczenie 

dodatkowych usług.

W ofercie tajwańskie- 
go producenta moż-
na znaleźć pełny 

wybór rozwiązań sieciowych 
stworzony z  myślą o  małych 
i średnich firmach. Począwszy 
od routerów Ethernet, ADSL/ 
/VDSL, LTE – z obsługą zaawan-
sowanego firewalla i połączeń 
VPN, przez bezprzewodowe 
punkty dostępowe, gwarantu-
jące szybki i  niezawodny do-
stęp do sieci, aż po zarządzalne 
przełączniki PoE, dostarczające zasila-
nie do punktów dostępowych, kamer czy 
telefonów IP. Stale rozwijana platforma  
do zarządzania umożliwia integratorom 
łatwe, centralne nadzorowanie wielu roz-
proszonych sieci bazujących na urządze-
niach tej marki.

– Produkty DrayTeka to prawdziwe kom-
bajny sieciowe. Ich wyróżnikiem na rynku 
jest bogata funkcjonalność. Te rozwiązania 
przeznaczone dla MŚP zapewniają m.in. 
połączenia VPN, równoważenie obciążeń 
(loadbalancing) i backup WAN, a także 
zaawansowane mechanizmy zapory sie-
ciowej i filtrowanie treści internetowych. 
Przy ich użyciu można stworzyć dla klien-
ta kompletną sieć – mówi Bogdan Płachtij, 
właściciel Brinetu, autoryzowanego dys-
trybutora tajwańskiej marki.

Ze względu na swoje cechy sprzęt 
znajduje zastosowanie we wszystkich 
segmentach rynku, m.in. w branży hote-
larskiej, sektorze edukacji (sprawdza się 
tam zwłaszcza skuteczne filtrowanie tre-
ści internetowych) czy też handlu.

KLIENT WŁĄCZY I ZAPOMNI, 
RESELLER BĘDZIE ZARZĄDZAĆ
O produktach DrayTeka nie można po-
wiedzieć, że należą do najtańszych 
na rynku. Cechuje je za to bardzo dobry 
współczynnik jakości do ceny. Jakości 

wyrażonej przez wiele dostępnych funk-
cji, łatwość użycia, stabilność i bezawa-
ryjność. Wraz ze wzrostem świadomości 
klientów od ceny zakupu ważniejszy staje 
się całkowity koszt posiadanie rozwiąza-
nia (TCO), a ten w przypadku DrayTeka 
jest bardzo atrakcyjny. Dlatego klienci do-
konujący przemyślanego wyboru poszu-
kują takiego sprzętu, a resellerzy mogą 
na nim zarobić więcej niż na produktach 
z najniższej półki.

Wspomniana bezawaryjność tajwań-
skich produktów to niezwykle istotny 
argument sprzedażowy w  przypadku 
DrayTeka. O rozwiązaniach sieciowych 
mówi się, że są dobre wtedy, gdy po ich 
uruchomieniu można zapomnieć o tym, że 
działają. W przypadku sprzętu omawianej 
marki to się sprawdza. Jak informuje pol-
ski dystrybutor, w bieżącym roku do ser-
wisu – w ramach naprawy gwarancyjnej 
–  trafiło jedynie 0,5  proc. sprzedanych 
urządzeń. Co ważne, większość z nich zo-
stała naprawiona i wysłana do klienta na-
wet tego samego lub następnego dnia.

– Reseller, który wychodzi z założenia, 
że lepiej jest częściej sprzedawać temu sa-
memu klientowi tańsze i bardziej awaryj-
ne rozwiązania, ryzykuje tym, że ten się 
od niego odwróci. Tymczasem na produk-
tach DrayTeka zarobi więcej, a jednocze-
śnie dadzą mu one okazję do świadczenia 
dodatkowych usług, takich jak zarządzanie 
siecią klienta – podkreśla Bogdan Płachtij.

DrayTek: na sieci można zarobić

Dodatkowe informacje: 
BOGDAN PŁACHTIJ, GENERAL MANAGER, BRINET,  

B.PLACHTIJ@BRINET.PL

WWW.DRAYTEK.PL

Możliwość zarządzania zapew-
nia oprogramowanie ACS, dostęp-
ne obecnie w modelu on-premise, 
a niedługo także w chmurze. Cen-
tralne administrowanie wieloma 
routerami i  punktami dostępo-
wymi DrayTeka będzie stanowić 
wówczas istotną wartość dodaną 
do sprzedaży sprzętu.

SKUPIENIE NA MARCE 
PROCENTUJE

Brinet jako wyłączny dystrybutor mar-
ki DrayTek w Polsce dostarcza resellerom 
pełny pakiet wsparcia. Nie tylko sprzedaje 
produkty, lecz także dba o ich dostosowa-
nie do potrzeb naszego rynku, m.in. dostar-
czając materiały marketingowe w języku 
polskim. Zapewnia też bezpłatnie komplek-
sowe wsparcie sprzedażowe i techniczne. 
Doradza, jakie rozwiązania i topologie sie-
ciowe będą najlepiej odpowiadać na  po-
trzeby konkretnego klienta, udostępniając 
bazę wiedzy, dzięki której resellerzy mogą 
zwiększyć swoje kompetencje. 

– Współpracujemy z tym producentem 
już od 14 lat, stawiając przede wszystkim 
na bezpośrednią współpracę z resellerami. 
Ponieważ skupiamy się tylko na jednej mar-
ce, to znamy ją od podszewki, służąc part-
nerom rozległą wiedzą ekspercką o całym 
portfolio DrayTeka – mówi Bogdan Płachtij.

Skupienie się na jednej marce przekła-
da się też na elastyczność dystrybutora 
i krótki czas reakcji. Zarówno jeśli cho-
dzi o odpowiedź na zapytania handlowe, 
pomoc w doborze sprzętu, prośby o wyce-
nę, jak i wspomniane już wcześniej inter-
wencje serwisowe.
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W ubiegłorocznym raporcie Komisji Europejskiej, dotyczącym stopnia digitalizacji 
państw Europy, nasz kraj zajmuje dopiero 24. miejsce. Praktycznym wymiarem 

tego zestawienia jest fakt, że polskie firmy i instytucje często toną pod naporem 
papierowych dokumentów związanych z różnymi obszarami ich działania.

KAROLINA MARSZAŁEK
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Od skanu do digital office

Ponieważ porządek „w papierach” 
stanowi w  ogromnym stopniu 
o być albo nie być przedsiębiorstw, 

na rynku nie brakuje rozwiązań z dziedzi-
ny IT obiecujących regulować ten obszar 
w biznesie. Nawet producenci maszyn dru-
kujących rozwijają ofertę produktów słu-
żących do digitalizacji dokumentów oraz 
do wprowadzania ich do cyfrowego obie-
gu. O popularnych maszynach MFP mó-
wi się coraz częściej prawie wyłącznie 
w związku z digitalizacją, a nawet cyfrową 
transformacją przedsiębiorstw i instytucji, 
podkreślając coraz bardziej zaawansowa-
ne funkcje dostępne podczas skanowania, 
jak wbudowany OCR, przekształcenie do-

kumentów nie tylko do formatu PDF, lecz 
także do edytowalnych plików Office’a, 
a nawet do plików głosowych. 

Jednocześnie dyskutowane jest wyko-
rzystanie technologii uczenia maszyno-
wego w skanerach. Specjaliści z jednej 
strony zauważają wzrost podaży rozma-
itych aplikacji, które mają wspomóc ska-
nowanie w biurze, oferowanych podobnie 
jak aplikacje ściągane przez użytkowni-
ków smartfonów. Z  drugiej wskazują 
na konieczność rozwijania u integrato-
rów kompetencji w dziedzinie tworze-
nia i wdrażania oprogramowania, które 
będzie wspomagać procesy digitalizacji 
w firmach i instytucjach.

BOHATEROWIE CYFROWEJ 
TRANSFORMACJI
Jeśli klient biznesowy decyduje się na za-
awansowaną digitalizację bieżących do-
kumentów, a jednocześnie chce zamienić 
tradycyjne archiwum na cyfrowe (w tej 
dziedzinie zwykle w firmach i instytucjach 
są duże zaległości), musi zadecydować 
o  zakupie urządzeń, które maksymal-
nie zautomatyzują czynność skanowa-
nia. Dlatego obok rozwiązań skanujących 
w maszynach MFP bohaterem ery pracy 
bazującej na cyfrowych dokumentach ma-
ją być także profesjonalne skanery wolno-
stojące, do tej pory nieczęsto kupowane 
przez biznes.
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cji obrazu, co sprawia, że ich cyfrowa postać 
jest zdecydowanie czytelniejsza niż orygi-
nał. Czasem klient oczekuje dodatkowych 
funkcji, wtedy zachodzi konieczność zaofe-
rowania specjalizowanego zewnętrznego 
oprogramowania – podkreśla Piotr Żyliń-
ski, Product Manager w Alstor SDS.

Zanim się jednak je zaproponuje, nale-
ży bardzo dokładnie rozpoznać zarówno 
aktualne potrzeby klienta biznesowego, 
jak i możliwie precyzyjnie przewidzieć 
ich rozwój w przyszłości. Wykorzysta-
nie oprogramowania zewnętrznego, 
np.  w  procesie OCR, może się wiązać 
z wysokimi opłatami za licencje. Jego za-
stosowanie wydłuża proces obróbki do-
kumentu w porównaniu z rozpoznaniem 
tekstu w procesie samego skanowania, 
co może mieć znaczenie przy dużej ilo-
ści materiału przeznaczonego do zamiany 
na wersję cyfrową. 

OD AUTOMATYZACJI  
DO ROBOTYZACJI
Rozpoznawanie tekstu czy obrazu (np. ko-
du kreskowego) już w trakcie skanowania 
dokumentu zapewnia – przy wykorzysta-
niu odpowiednich narzędzi – zaprojekto-
wanie cyklu jego obsługi. 

– Najlepszym przykładem zastosowa-
nia funkcji rozpoznawania tekstu lub gra-
fiki „w  locie” jest obróbka dokumentacji 
kredytowej. Jak to może wyglądać? Przy-
gotowujemy paczkę różnego typu papiero-

wych dokumentów, 
jak umowa kredy-
towa lub zaświad-
czenie o  zarobkach, 
i przekładamy je stro-
nami separującymi 
z  nadrukowanymi 
odpowiednimi koda-
mi kreskowymi. Ta-
ki pakiet wkładamy 
do podajnika auto-
matycznego naszego 

sprzętu. Urządzenie w trakcie skanowania 
rozpozna kody i np. zgodnie z zaprogramo-
wanym wcześniej scenariuszem zapisze do-
kumenty pod oddzielnymi nazwami plików, 
a system na podstawie tych nazw opisze od-
powiednio poszczególne pliki – wyjaśnia 
Robert Kozioł, Business Development Ma-
nager w Komputronik Biznes.

Zaawansowana automatyzacja proce-
sów skanowania i związane z nią inwesty-
cje w rozwiązania wysokiej jakości mogą 
dotyczyć tylko wybranego obszaru w fir-
mie, np. księgowego. Często korzystają 
z niej instytucje finansowe, które znajdu-
ją się w czołówce pod względem cyfrowej 
transformacji. Prostsza, a więc i tańsza in-
frastruktura digitalizująca może zaś być 
wdrożona w miejscach, w których do-
kumenty nie są przetwarzane na bieżą-
co, a zamiana np. „1” na „i” przez słabszy  
OCR nie będzie miała kluczowego zna-
czenia. Jeśli jednak zeskanowane doku-
menty będą wymagać uzupełnienia lub 
poprawienia przez człowieka, proces ten 
musi być odpowiednio chroniony, tak 

Problem z doborem optymalnego ska-
nera może polegać na tym, że na ryn-
ku panuje duża podaż tego sprzętu, i to 
w rozmaitych cenach. Jak można usły-
szeć od specjalistów, klienci lubią wyszu-
kiwać skanery dokumentowe na własną 
rękę. Nie znaczy to nawet, że zawsze po-
szukują tych najtańszych. Zdarza się, że 
mając większy zasób gotówki, decydują 
się niepotrzebnie na zbyt drogie rozwią-
zanie. Fachowe doradztwo w tej dziedzi-
nie będzie o tyle ważne, że klienci mają 
skłonność do oceny jakości urządzenia 
po parametrach opisujących jego pra-
cę, np. prędkość skanowania. Tymcza-
sem odpowiedź na pytanie, czy prędkość 
urządzenia jest odpowiednia dla danego 
przedsiębiorstwa, czy nie, zależy od tego, 
ile i jaki rodzaj korespondencji na co dzień 
do niego wpływa. Nie każdy rodzaj doku-
mentów można skanować z maksymalną 
prędkością uwidocznioną w specyfika-
cji urządzenia. Dlatego należy zwracać 
uwagę na sposób prowadzenia papie-
ru, a jedną z wartościowych funkcji jest 
wykrywanie metalowych części jeszcze 
przed rozpoczęciem procesu skanowa-
nia. Duże znaczenie ma też silnik kodów 
kreskowych.

Z punktu widzenia większych przed-
siębiorstw ważne okazuje się rozlokowa-
nie urządzeń w infrastrukturze firmowej. 
Skanery sieciowe, z których może korzy-
stać większa liczba użytkowników, powin-
ny stać w miejscach ogólnodostępnych, ale 
jednocześnie podle-
gać ochronie za po-
mocą PIN-u lub karty 
dostępu. Z kolei efek-
tywność pracy w fir-
mie poprawi się, jeśli 
na biurkach osób ska-
nujących dużo będą 
stać skanery prze-
znaczone specjalnie 
dla nich lub małej 
grupy roboczej. O po-
dobnym podejściu słyszymy w przypadku 
drukarek A4, stanowiących coraz czę-
ściej uzupełnienie firmowej infrastruk-
tury drukującej w miejscach, które tego 
wymagają.

– Oprogramowanie dołączane do skane-
rów zapewnia wiele funkcji przetwarzania, 
poprawiania, korekcji, a także optymaliza-

Rozwiązania RPA będą 
najprawdopodobniej 
coraz popularniejszym 
uzupełnieniem narzędzi 
do digitalizacji 
dokumentów.

Rywalizacja między 
producentami skane-
rów biurowych odby-

wa się na płaszczyźnie funkcji samego 
urządzenia i możliwości przetwarzania 
obrazu, oferowanych przez oprogra-
mowanie dołączane do skanerów. 
Wszystko zmierza do stworzenia jak 
najlepszej jakości cyfrowego dokumen-
tu przy minimalnym zaangażowaniu 
użytkownika. Producenci urządzeń 
digitalizujących nieustannie zastana-
wiają się nad opracowaniem unikato-
wych funkcji skanerów dokumento-
wych. Październikowa premiera nowe-
go skanera Fujitsu fi-800R pokazała, 
że istnieją pewne nisze rynkowe, jesz-
cze niezagospodarowane przez konku-
rentów. Na przykład w obszarze szero-
ko rozumianej obsługi klienta, gdzie 
trzeba szybko i sprawnie zeskanować 
paszport lub inny dowód tożsamości, 
a także zwykłe dokumenty. Czynniki 
wpływające na popyt na skanery biuro-
we to rozwój elektronicznego zarzą-
dzania dokumentacją EZD PUW wspie-
ranego przez Ministerstwo Cyfryzacji, 
konieczność digitalizacji wszelkiego 
rodzaju archiwów, wdrażanie w coraz 
większej skali elektronicznego obiegu 
dokumentów przy wciąż bardzo dużej 
liczbie papierowych dokumentów.

Piotr Żyliński
Product Manager, Alstor SDS
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by weryfikator nie mógł zmienić więcej, 
niż powinien – jak podkreślają specjaliści.

Kolejnym obszarem zapewniającym au-
tomatyzację jest odpowiedni system, który 
zapewnia, że dokumenty przejdą w przed-
siębiorstwie ścieżkę zgodną z procedura-
mi. Tutaj firmy IT coraz częściej zwracają 
uwagę klientów biznesowych na rozwią-
zania RPA (Robotic Process Automation). 
Najprawdopodobniej będą one coraz po-
pularniejszym uzupełnieniem narzędzi do 
digitalizacji dokumentów oraz integracji 
elektronicznych systemów obiegu w fir-
mach i instytucjach.

– Od dłuższego czasu analizujemy wy-
korzystanie technologii RPA jako uzupeł-
nienia naszej oferty. Zdecydowaliśmy się 
na współpracę z lokalnym dostawcą, firmą 
First Byte, której elastyczne i proste na-
rzędzie Wizlink może zastąpić tradycyjne 
i niejednokrotnie drogie metody integra-
cji systemów. Potwierdzeniem słuszności 
tej decyzji był fakt, że już po całodniowym 
szkoleniu jeden z naszych pracowników za-
czął tworzyć pierwsze roboty! Dla naszych 
klientów wykorzystanie technologii RPA 
to przede wszystkim zmniejszenie kosz-
tów operacyjnych oraz zwiększenie jakości 
za pomocą tzw. inteligentnej automatyza-
cji, czyli połączenia technologii OCR i RPA 
– mówi Agnieszka Szymczak, prezes za-
rządu Archivio.

Co może zrobić taki robot w postaci 
aplikacji? Przede wszystkim może zastą-
pić człowieka w wykonywaniu czynno-
ści, które są proste, powtarzalne i zajmują 
dużo czasu. Specjaliści podkreślają też, 
że aby robotyzacja przebiegła efektyw-
nie, jest potrzebne dogłębne poznanie 
podstawowego procesu u klienta, stwo-

rzenie szkieletu robota, przetestowanie 
go przez firmę informatyczną, a następ-
nie przez odbiorcę biznesowego. Potem 
następuje wdrożenie produkcyjne i dal-
sze wsparcie robota. Jeśli rzeczywiście 
zadziała on w środowisku klienta, będzie 
zapewne początkiem dalszej współpracy 
w tej dziedzinie z firmą informatyczną.

EKONOMIA, CZAS PRACY, 
BEZPIECZEŃSTWO
Po co przedsiębiorstwom elektroniczny 
obieg dokumentów i profesjonalne cy-
frowe archiwa? Najlepszą odpowiedzią 

na to pytanie jest przykład jednej z war-
szawskich kancelarii prawnych przed-
stawionych podczas jednej z konferencji 
ELO Digital Office (producent regular-
nie edukuje potencjalnych klientów, jeśli 
chodzi o korzyści związane z cyfryza- 
cją). Na decyzję kancelarii o wprowa-
dzeniu zmian w pracy z dokumentacją 
wpłynęły koszty wynajmu pomieszczeń 
przeznaczonych na  papierowe archi-
wum, długi czas odszukiwania doku-
mentów, zdarzające się pomyłki podczas 
udzielania klientom informacji o statusie 
ich spraw i czasami trudności z odnale-
zieniem akt. Co gorsza, płynność dzia-
łania kancelarii w niepokojący sposób 
była coraz bardziej uzależniona od oso-
by, która miała największą wiedzę o tym, 
co i w którym miejscu znajduje się w ar-
chiwum. Digitalizacja a także wdrożenie 
elektronicznego systemu zarządzania 
dokumentami i procesami w kancelarii 
były więc kluczowym posunięciem ratu-
jącym sytuację.

Obecnie po zalogowaniu się do sys-
temu prawnicy mają dostęp do swoich 
dokumentów online, podobnie zresztą 
jak ich klienci, którzy dzięki temu, nie-
jako z automatu, zaczęli pilnować dzia-
łań mecenasów. Podczas omawiania tego 

Digitalizacja w drodze
Obecnie ważnym trendem jest zaprzęgnięcie do procesu digitalizacji dokumentacji w fir-

mie służbowych smartfonów, które dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu można za-

mienić w przenośny skaner i przyspieszyć włączanie dokumentów do cyfrowego obiegu 

w firmie „w locie”, a więc zanim pracownicy wrócą ze służbowych podróży. Ta potrzeba 

przyspieszania biurowych procesów może coraz bardziej wpływać na sprzedaż skane-

rów mobilnych, które w porównaniu z oprogramowaniem instalowanym na służbowych 

smartfonach mogą się okazać bardziej opłacalne. Producenci profesjonalnych skanerów 

od dłuższego czasu starają się wypromować małe urządzenia przenośne, które zapewniają 

szybkie wprowadzanie do komputera „papierów” podczas podróży służbowych lub 

na bieżąco w obecności klienta. Wraz z digitalizacją biur będzie coraz więcej wdrożeń roz-

wiązań do cyfrowego podpisu, na których dodatkowo mogą zarobić integratorzy.

Określenia „archiwizacja” i „backup” klienci często są stosują zamiennie, 
ponieważ zwykle chodzi o wykonanie kopii zapasowej. Jednak te dwie 
opcje znacząco różnią się od siebie. Backup powiela dane do postaci 
zabezpieczonej kopii bezpieczeństwa, z której w razie awarii będzie 

można łatwo i szybko przywrócić dane. Archiwizacja natomiast to proces przenoszenia 
danych do archiwum – czyli dane, które nie są obecnie potrzebne, są przerzucane na osob-
ny zasób pamięci masowych, by tam mogły być długoterminowo przechowywane. 
I tutaj pojawia się istotny problem – o ile backup to kopia danych, o tyle archiwum to 
często jedyna wersja (już przeniesionego) pliku. Dlatego też system archiwizacji, po-
dobnie jak backupu, powinien zapewniać mechanizmy, które zabezpieczą zarchiwizo-
wane dane przed utratą lub uszkodzeniem. Niestety, ta kwestia jest często pomijana, 
co wynika poniekąd z traktowania backupu i archiwizacji na równi. Często jako archi-
wum są wybierane nośniki optyczne, jak DVD czy Blu-ray, albo taśmy. Oba rodzaje 
dają możliwość długoterminowego składowania danych (oczywiście pod warunkiem 
doboru nośników dobrej jakości), jednak wygoda ich stosowania nie jest już tak wyso-
ka. Dlatego warto rozważyć archiwizację na urządzeniach typu NAS, które zapewnia-
ją wygodę dostępu przez sieć do wszystkich zasobów i oferują redundancję dysków 
przez stosowanie grup RAID. Warto również wybrać urządzenie, które stosuje dodat-
kowe mechanizmy zabezpieczające.

Łukasz Milic
Business Development Representative, QNAP
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przypadku zwrócono też uwagę na ko-
nieczność dalszej pracy nad automaty-
zacją procesów digitalizacji, by  w  jak 
największym stopniu wyeliminować 
konieczność ręcznego uzupełniania 
skanowanych dokumentów przez pra-
cowników firmy prawniczej i  jeszcze 
skuteczniej zapobiegać błędom.

– Zysk z wprowadzenia digitalizacji do-
kumentacji z biznesowego punktu widze-
nia można dostrzec w pierwszej kolejności 
w trzech obszarach. Finansowym, ponie-
waż już sam fakt eliminacji papieru niesie 
za sobą pozytywne skutki ekonomiczne. 
Firma nie ponosi kosztu długoterminowej 
archiwizacji fizycznej, są również ograni-
czane wydatki związane z przetwarzaniem 
dokumentu papierowego. Posiadanie i pro-
cedowanie dokumentu w wersji fizycznej 
zazwyczaj obliguje nas do odpowiedzi w ta-
kiej samej formie. Dokument elektroniczny 
zaś eliminuje koszty związane z zakupem 
materiałów eksploatacyjnych i  drukiem 
– tłumaczy Robert Kozioł.

Kolejnym obszar jest związany z orga-
nizacją czasu pracy. Zarządzanie „papie-
rami” jest bardziej czasochłonne zarówno 
w  przypadku jednego pracownika, jak 
i całej firmy – jeśli mówi się tylko o trady-
cyjnym archiwum jako spójnym zbiorze 
informacji. Osobnym tematem jest wy-
szukiwanie dokumentów i dostarczanie 
ich do osób zainteresowanych. Specjali-
sta Komputronik Biznes szczególnie pod-
kreśla trzeci obszar, który ma największy 
wpływ na korzyści z digitalizacji doku-
mentów papierowych w firmach i insty-
tucjach – bezpieczeństwo.

– Ścisłe zarządzanie modelem upraw-
nień zapewnia zachowanie pełnej kontro-
li nad dokumentem, zarówno jeśli chodzi 
o dostęp bieżący, jak i historyczny. Powią-
zanie tego z dyrektywą RODO jednoznacz-
nie wskazuje na zyski z przechowywania 
dokumentów w  wersji zdigitalizowanej 
– dodaje Robert Kozioł.

Teorię dobrze zobrazują liczby odno-
szące się do dokumentacji medycznej 
jednej z warszawskich przychodni le-
karskich, której przedstawiciel wystąpił 
podczas tegorocznej konferencji ELO 
Digital Office. Przypomniał on, że pla-
cówka medyczna jest zobowiązana do 
przechowywania dokumentacji każdego 
pacjenta przez 20 lat od dokonania ostat-

niego wpisu w jego karcie. A nie brakuje 
takich, którzy leczą się w danym miejscu 
przez całe życie.

Tak czy inaczej, dokumentacja medycz-
na warszawskiej przychodni z ostatnich 
50 lat ważyła 150 ton, zajmowała 300 m3, 
a powierzchnia archiwum, w którym ją 
przechowywano, wynosiła 750 m2 (w grę 
wchodzą tutaj przepisy określające fizycz-
ny dostęp do teczek i obciążenie stropów). 
Roczny koszt wynajmu pomieszczeń ar-
chiwum wynosił 120 tys.  zł, nie licząc 
kosztów obsługi, ochrony i wyszukiwa-
nia „papierów”.

GRUPA ODBIORCÓW 
BĘDZIE ROSNĄĆ
Jak podkreślają specjaliści, dla firm i in-
stytucji integracja rozmaitych systemów 
dziedzinowych (księgowych, składania 
wniosków, obsługi budżetów, HR i in-
nych), które istnieją w ramach jednego 
przedsiębiorstwa i w jednej platformie, 
będzie coraz ważniejsza. A  ponieważ 
klienci stawiają na możliwie krótkie cza-

sy wdrożeń, rośnie znaczenie gotowych 
modułów danego programu, który do-
stosowuje się do potrzeb firmy bądź in-
stytucji na zasadzie modyfikacji. Bardzo 
ważna jest analiza przedwdrożeniowa 
potrzeb klienta i procesów związanych 
z każdego rodzaju dokumentami, po to 
by znalazło to odzwierciedlenie w elek-
tronicznym systemie ich obiegu. 

Nawet firmy działające w  tej samej 
branży mają odrębną metodykę czy po 
prostu zwyczaje związane z pracą z do-
kumentami. Trzeba je poznać, zanim za-
proponuje się im nowe rozwiązanie bądź 
modyfikację tego, z którego już korzysta-
ją. Ostatecznie systemy obiegu elektro-
nicznej dokumentacji wprowadza się po 
to, by klient osiągnął swój cel biznesowy.

Według przedstawicieli firm IT będzie 
rosnąć grupa odbiorców z sektora MŚP, 
które w digitalizacji szeroko pojętej do-
kumentacji i platformach cyfrowego biura 
office dostrzegą sposób na optymalizację 
działania. Argumenty producentów i firm 
integracyjnych zaczną więc padać na co-
raz podatniejszy grunt.

Zdaniem integratora

Robert Kozioł, Business Development Manager, Komputronik Biznes 
W przedsiębiorstwach, które zdecydowały się na digitalizację dokumentów i wpro-

wadzanie ich do cyfrowego obiegu, istnieje możliwość przeprowadzenia kolejnych 

integracji, np. z systemem już obowiązujących uprawnień. Integrator może szeroko 

łączyć archiwa zdigitalizowanych dokumentów i udostępniać je na żądanie innym 

aplikacjom lub programom. Podnosi to bezpieczeństwo firmy, pozwala zachować 

zgodność z dyrektywami unijnymi – szczególnie z RODO – oraz zwiększa efektyw-

ność obiegu informacji. Należy również podkreślić, że zdigitalizowany dokument 

nie ginie w przedsiębiorstwie i jest dostępny w dowolnym momencie, chociażby 

na potrzeby audytu czy kontroli. 

Integracje międzysystemowe zapewniają korzystanie z jednego spójnego archiwum 

wielu środowiskom, które do tej pory były skazane na powielanie dokumentów. Sys-

tem HR może bez problemu odczytywać i umieszczać dokumenty, z których korzy-

sta ERP. Systemy księgowe współdzielą archiwa i informacje z CRM itd. Dzięki temu 

firma może np. zarządzać treścią, wyświetlając ją na dowolnych urządzeniach, cho-

ciażby kioskach pracowniczych, a osoby zatrudnione nieposiadające komputera, 

za to mające do nich dostęp są w stanie np. wypełnić elektroniczny wniosek urlopo-

wy i przesłać go do działu HR. Mając na uwadze takie potrzeby firm, stworzyliśmy 

autorski program MovarchDS. To rozwiązanie w połączeniu z elektronicznym obie-

giem dokumentów umożliwia taki niestandardowy sposób komunikacji i co za tym 

idzie – optymalizację procesów w firmie. Przykłady można mnożyć, nie ma dwóch 

identycznych scenariuszy w różnych przedsiębiorstwach. Wszelkie działania wdroże-

niowe – w tym integracje międzysystemowe – mają zwiększać potencjał ekonomicz-

ny. W określonym czasie powinny się one przełożyć na bezpośredni zysk firmy.
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W  BlueGlacier mogą być prze-
chowywane dwa rodzaje da-
nych. Przede wszystkim te 

przetwarzane na bieżąco, w  tym pliki, 
które powinny być udostępniane z du-
żą wydajnością. Rozwiązanie to dobrze 
sprawdza się też w przypadku plików ar-
chiwalnych, odczytywanych rzadko bądź 
wcale, ale niezbędnych, chociażby ze 
względów prawnych. Istnieje możliwość 
instalacji różnego rodzaju nośników: dys-
ków SSD dla danych wymagających du-
żej liczby operacji wejścia-wyjścia na 
sekundę, HDD dla aplikacji ogólnego za-
stosowania, a także dysków optycznych 
przeznaczonych do przechowywania da-
nych archiwalnych.

Nośnikiem optycznym są w tym przy-
padku dyski Freeze-Ray opracowa-
ne przez Panasonica. Według symulacji 
przeprowadzonych przez producenta 
zarejestrowany na nich zapis może prze-
trwać nawet przez 100 lat. Płyty te jako 
nośnik wymienny gwarantują też bar-
dzo niski koszt przechowywania danych, 
a dzięki kompatybilności wstecznej dla 
odczytu nie ma konieczności systema-
tycznego kopiowania danych na nośniki 
nowszej generacji.

Na zestaw startowy rozwiązania Blue- 
Glacier składa się jedna obudowa z dys-
kami i kontroler NAS (QNAP TES-1885U) 
oraz dwa moduły firmy Panasonic. W każ-
dym można zainstalować do 76 magazyn-
ków zawierających po 12 płyt optycznych 
o pojemności 300 GB ( japoński produ-
cent pracuje już nad wprowadzeniem do 
oferty płyt o pojemności 500 GB i 1 TB). 
W przedniej części obudowy serwera NAS 
może być zainstalowanych 12 napędów 

Oferowane przez QNAP serwery NAS mogą służyć nie tylko do przechowywania 
przetwarzanych na bieżąco danych i ich backupu. Dzięki współpracy specjalistów 

tajwańskiej firmy z ekspertami Panasonica powstało inteligentne rozwiązanie 
BlueGlacier Tiering Archive Storage przeznaczone do długotrwałej archiwizacji 

cyfrowych danych z wykorzystaniem płyt optycznych.

3,5” i 2,5”, w tylnej zaś – dodatkowe 6 dys-
ków 2,5”. Pojemność dysków można rozbu-
dowywać z wykorzystaniem opcjonalnej 
półki dyskowej JBOD (REXP-1220U-RP). 
Kontroler jest wyposażony w kartę siecio-
wą 10 GbE, dzięki czemu pliki są udostęp-
niane z bardzo dużą szybkością.

PŁYTA WIECZNIE ŻYWA
Oprogramowanie wbudowane w rozwią-
zanie BlueGlacier dba, by zarządzanie 
zgromadzonymi danymi było maksymal-
nie uproszczone. Zastosowano w  nim 
system plików Data Archival File System 
(DAFS), który zapewnia – wraz ze stwo-
rzoną przez QNAP funkcją Qtier – podział 
sumarycznej pojemności serwera na wir-
tualne warstwy, składające się z nośni-
ków o różnej wydajności i cenie. Każdy 
ze stworzonych przez DAFS woluminów 
pamięci masowej może składować dane 
w każdej z tych warstw. System automa-
tycznie decyduje o lokalizacji pliku znaj-
dującego się w takim zasobie. Dzięki temu 
oszczędza czas administratorów, zwalnia-
jąc ich z konieczności dbania o kopiowanie 
danych przeznaczonych do archiwizacji.

Wbudowane w BlueGlacier narzędzie 
Storage & Snapshots Manager ułatwia za-
rządzanie plikami zgromadzonymi w ser-
werze NAS, a  także ich migawkowymi 

kopiami zapasowymi. Jest też zapewnia-
ny łatwy dostęp do plików zgromadzo-
nych na płytach optycznych, ponieważ 
są one podłączone wirtualnie do głów-
nego systemu plików serwera NAS.  
Do przeszukiwania repozytorium da-
nych, w tym także archiwum, służy bar-
dzo wydajna, opatentowana przez QNAP 
funkcja Qsirch.

BlueGlacier świetnie sprawdza się 
w  przypadku przechowywania archi-
walnych danych w  wielu dziedzinach, 
jak produkcja i transmisja wideo, telewi-
zja przemysłowa, Big Data, uczenie ma-
szynowe, obrazowanie medyczne, centra 
danych itd. Szczególne korzyści odniosą 
firmy zarządzające dużą ilości treści mul-
timedialnych, jako że obraz wideo jest już 
dziś rejestrowany nie tylko w rozdziel-
czości 1080p, lecz także 4K (a w nieodle-
głej przyszłości również 8K i 16K). Dzięki 
interfejsowi API rozwiązanie BlueGlacier 
można zintegrować też z innymi narzę-
dziami do zarządzania zbiorami danych, 
a przez to zautomatyzować proces ich 
przenoszenia między nośnikami o różnej 
wydajności.

W centrach danych także bardzo szyb-
ko rośnie ilość danych, które wymaga-
ją backupu i długotrwałej archiwizacji 
na niezawodnym nośniku. Przeniesienie 
tych plików na płytę – dzięki uwolnieniu 
przestrzeni dyskowej – zapewnia więk-
szą efektywność kosztową i wzrost wydaj-
ności podstawowych systemów pamięci 
masowych.

BlueGlacier:  
sposób na nowoczesne archiwum

Kontakt dla partnerów: GRZEGORZ BIELAWSKI, 

COUNTRY MANAGER, QNAP, GBIELAWSKI@QNAP.COM
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Celem władz powiatu jeleniogórskiego było stworzenie 
miejsca, które pełni funkcję punktu koordynacyjnego 
i ośrodka łączności, scalającego w działalności służby ra-

townicze i komunalne biorące udział w akcjach ratowniczych. 
W ramach tego projektu utworzono Powiatowe Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego, a jako lokalizację wybrano salę konferencyj-
ną znajdującą się w budynku starostwa powiatowego. Inwestycja 
została zrealizowana w ramach projektu poprawy bezpieczeń-
stwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór 
Izerskich i Karkonoszy. Do inicjatywy przystąpiły władze powiatu 
jeleniogórskiego wspólnie z włodarzami Jeleniej Góry i Komendą 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Libercu.

WYBÓR ROZWIĄZAŃ, OPRACOWANIE KONCEPCJI, 
PROGRAMOWANIE I KONFIGURACJA
Odpowiednio zaprojektowany system audiowizualny przezna-
czony dla jednostek odpowiedzialnych za zarządzenie kryzysowe 
musi zawierać kilka kluczowych elementów. Najważniejsze z nich 
to: bezpieczeństwo prezentowanych danych, duża przestrzeń ro-
bocza, jednoczesna wizualizacja wielu obrazów i predefiniowane 
scenariusze wyświetlania, zapewniające intuicyjne zarządzanie 
treściami oraz właściwą ocenę zaistniałych zdarzeń.

– Jako firma ITSC mamy wieloletnie doświadczenie we wdraża-
niu systemów audiowizualnych, realizujemy bowiem takie projekty 
od początku działalności. Żeby zapewnić właściwy dobór rozwiązań, 
prowadzimy analizy i audyty informatyczne w odniesieniu do norm 
i obowiązujących ustaw. Dlatego też cieszymy się zaufaniem klien-
tów, także tych z administracji publicznej – stwierdza Krzysztof 
Gumula, właściciel ITSC.

Veracomp wspierał ITSC na każdym etapie projektu, zaczy-
nając od konsultacji z klientem dotyczących wyboru rozwiązań 
i przygotowania pełnej koncepcji systemu, a kończąc na jego pro-
gramowaniu i konfiguracji.

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE UŁATWIAJĄ 
ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Sercem dostarczonego systemu jest procesor graficzny DigiBird 
odpowiedzialny za zarządzanie treścią wyświetlaną na ścianie 
wideo zbudowanej z dziewięciu 46-calowych, cienkoramkowych 
monitorów NEC MultiSync X464UNV-3. Transmisja sygnału 
AV jest realizowana za pomocą aktywnych przyłączy i eksten-
derów marki Kramer. Ponadto dzięki rozwiązaniu Barco Click- 

Share użytkownicy zyskali możliwość bezprzewodowej prezenta-
cji treści multimedialnych, także z urządzeń mobilnych.

Nad automatyzacją i intuicyjnym zarządzaniem czuwa system 
sterowania Crestron. Zapewnia on obsługę rozwiązań audiowizu-
alnych, a także integrację z elementami automatyki budynkowej 
takimi jak oświetlenie i rolety okienne. Sterowanie odbywa się za po-
mocą dwóch bezprzewodowych paneli dotykowych i klawiatury 
naściennej. Dodatkową funkcją oferowaną przez produkty Epiphan 
jest nagrywanie i transmisja przebiegu obrad sztabu kryzysowego.

W ramach projektu stworzono transgraniczne centrum zarzą-
dzania i wyposażono je w nowoczesne środki łączności multime-
dialnej. Będzie ono pełnić tę funkcję w ewentualnych sytuacjach 
kryzysowych, a także pomieszczenia szkoleniowego dla wszystkich 
służb współpracujących ze starostwem. 

– Proces instalacji i konfiguracji wszystkich urządzeń w sali 
transgranicznego centrum przebiegł bez żadnych problemów. Wy-
konawca w pełni wywiązał się z postanowień umowy, dzięki czemu 
możemy korzystać z licznych udogodnień technicznych – zapewnia 
Damian Kubiak, dyrektor Biura Informatyki Starostwa Powiato-
wego w Jeleniej Górze.

Zastosowanie systemów audiowizualnych w urzędach pu-
blicznych stanowi nową jakość, jeśli chodzi o wykorzystywanie 
narzędzi pracy, i umożliwia przejście z zasobów papierowych 
na cyfrowe. Dzięki nowym technologiom szybkość docierania 
do informacji jest niewspółmierna w porównaniu do systemu ana-
logowego, a wiele procesów można zautomatyzować. 

– Nadzorowanie sygnalizacji świetlnej, monitoringu miejskiego 
i śledzenie ruchu pojazdów to tylko niektóre z możliwości wykorzy-
stania rozwiązań bazujących na wielkoformatowych ścianach wideo 
i zaawansowanych kontrolerach graficznych – podsumowuje Artur 
Wojcieszuk, Key Account Manager w Veracompie.

Jednostki samorządów terytorialnych i podległe im instytucje coraz częściej korzystają 
z nowoczesnych rozwiązań audiowizualnych. Jednym z przykładów jest wdrożenie 

systemu audiowizualnego w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) 
w Jeleniej Górze, zrealizowane przez firmę ITSC ze wsparciem Veracompu.

System audiowizualny
w PCZK w Jeleniej Górze
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Producent

III kw. 2019 r.  III kw. 2018 r. Wzrost  
rok do roku 

(%) 
Dostawy 
(mln szt.)

Udział  
w rynku (%)

Dostawy 
(mln szt.)

Udział  
w rynku (%)

Lenovo 16,806 24,7 15,888 23,6 5,8

HP 15,263 22,4 14,588 21,7 4,6

Dell 11,324 16,6 10,734 15,9 5,5

Apple 5,101 7,5 5,299 7,9 -3,7

Acer 4,206 6,2 4,072 6 3,3

Asus 3,82 5,6 3,997 5,9 -4,4

Inni 11,595 17 12,782 19 -9,3

W sumie 68,115 100 67,36 100 1,1

Najwięksi producenci komputerów (dane światowe)

W 2019 r. z płatnych usług chmury oblicze-
niowej korzysta 17,5 proc. polskich przedsię-
biorstw – wynika z danych GUS. To spory wzrost, 
bo w 2018 r. ten odsetek wynosił 11,5 proc. Wciąż 
największą popularnością cieszy się poczta elek-

troniczna i programy biurowe. Tymczasem usługi 
infrastrukturalne nadal kontraktuje niewiele firm. 
Jednak, co istotne, w każdym modelu korzysta-
nia z chmury odsetek przedsiębiorstw jest obecnie 
wyraźnie wyższy niż przed rokiem.

Płatne usługi w chmurze, z których korzystają polskie firmy 
(proc. ogółu firm)

 2018 r.   2019 r.

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
E-mail Oprogramowanie 

biurowe 
(np. edytor tekstu)

Przechowywanie 
plików

Hosting bazy 
danych

Oprogramowanie 
finansowo- 
-księgowe

Systemy CRM Moc obliczeniowa

7,7%

12,9%

5,8%

10,7%

6,1%

9,5%

3,8%

6,8%

3,1%

5,2%

2,6%
3,7%

1,7%
2,4%

Źródło: GUS, raport „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r.”

Więcej chmury w polskich firmach

Światowa sprzedaż kompu-
terów w  III kw. br. była wyż-
sza o 1,1 proc. niż rok wcześniej 
i wyniosła 68 mln szt. – ustalił 
Gartner. Głównym czynnikiem 
zwiększającym popyt był cykl 
wymiany starszych urządzeń 
na modele z Windows 10.

Z kolei według IDC wzrost dostaw PC na świecie 
w III kw. br. wyniósł 3 proc. rok do roku (70,4 mln 
sztuk). Zdaniem analityków mieliśmy do czynie-
nia z zamawianiem sprzętu na zapas w związku 
z zapowiedzią podniesienia amerykańskich ceł 
na elektronikę z Chin (mają wejść w życie 15 grud-
nia 2019 r.). IDC uważa, że popyt w sektorze komer-
cyjnym, związany z wymianą urządzeń, powinien 
jeszcze wzrosnąć wraz z bliskim końcem wsparcia 
Windows 7 (styczeń 2020 r.). Pozwoliłoby to roz-
ładować zapasy sprzętu w ciągu kilku kwartałów.

Najwięksi producenci komputerów zwiększyli 
marże dzięki spadkom cen komponentów w ostat-
nich kwartałach, głównie pamięci RAM i  SSD 
– twierdzą analitycy Gartnera, choć nie podają 
konkretnych liczb. Rosnące zyski wzmocniły pozy-

cję trzech największych dostawców – Lenovo, HP 
i Della. Przykładowo w II kw. 2019 r. marża zysku 
przed opodatkowaniem w grupie PCSD Lenovo, 
w której komputery generują większość sprzedaży, 
wyniosła 5,4 proc. (4,9 proc. w II kw. 2018). 

Producenci PC zwiększyli marże

Źródło: Gartner, wstępne dane
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90 proc. sal czeka  
na wideokonferencje

Do 2022 r. sprzedaż sprzę-
tu do wideokonferencji bę-
dzie rosnąć średnio o 27 proc. 
rocznie – prognozuje Future- 
source Consulting. W ub.r. od-
notowano skokowy wzrost wy- 
noszący 50 proc., co przekła-
da się na 1,4  mln urządzeń, 
które trafiły na światowy ry-
nek. Przychody z  ich sprze-
daży wyniosły 3,8  mld dol. 
Analitycy przekonują jednak, 
że globalny rynek jest daleki od 
nasycenia. W 2018 r. w sprzęt do wideokonferen-
cji wyposażono ok. 10 proc. sal spotkań (tj. ponad 
4 mln lokalizacji).

Zwłaszcza segment małych pomieszczeń kon-
ferencyjnych powinien szybko rosnąć, ponieważ 
nawet duże przedsiębiorstwa dostrzegły korzyści 
płynące ze współpracy i z komunikacji w niewiel-
kich grupach. Ponadto pracownicy różnych dzia-
łów zaczynają używać rozwiązań do łączności 
wideo, które kiedyś były uważane za systemy kon-
ferencyjne. Ma to ogromny wpływ na wzrost po-
pytu. Dostawcy modyfikują więc swoje strategie: 
wypuszczają na rynek tańsze wersje systemów 
o mniejszej funkcjonalności, a  także przymie-
rzają się do chmury. Na znaczeniu zyskują przy 
tym rozwiązania wideokonferencyjne bazujące 
na oprogramowaniu.

Źródło: Futuresource Consulting

Rodzime firmy zaczynają przełamywać barie-
ry, które utrudniały im wdrażanie automatyzacji 
na dużą skalę – 46 proc. deklaruje, że ma odpo-
wiednią strategię, a 66 proc. twierdzi, że dysponu-
je wystarczającymi kompetencjami i fachowcami. 
Automatyzacja może obejmować zarówno proste, 
powtarzalne czynności, np. skanowanie dokumen-
tów i wprowadzanie danych, jak i bardziej skompli-
kowane zadania, w tym chociażby rozpoznawanie 
obrazów lub czytanie zeskanowanych plików. 
W ciągu trzech lat pozwala obniżyć koszty śred-
nio o 22 proc. – szacują eksperci Deloitte.

W ciągu roku podwoiła się liczba przedsię-
biorstw, które wdrożyły automatyzację na więk-
szą skalę –  6  proc. zarządzających zapewnia, 

że wprowadziło ponad 50 rozwiązań, takich jak 
robotyka, uczenie maszynowe i przetwarzanie ję-
zyka naturalnego. Ale w 36 proc. firm pilotażowo 
pracuje zaledwie od 1 do 10 robotów. Co więcej, 
wciąż 51 proc. przedsiębiorstw w kraju nie roz-
poczęło procesu automatyzacji.

Dla polskich firm największą barierą jest brak 
gotowości infrastruktury i systemów IT (58 proc. 
wskazań), fragmentacja procesów (54  proc.) 
i brak jasnej wizji automatyzacji (42 proc.). W tym 
obszarze należy oczekiwać zmian, bo zwiększenie 
produktywności jest głównym celem 73 proc. or-
ganizacji, przy czym połowa oczekuje zmniejsze-
nia kosztów na poziomie od 1 do 10 proc.

Źródło: Deloitte, raport „Inteligentna automatyzacja 2019”

Polskie przedsiębiorstwa ruszają z robotyzacją

Prezesi nie lubią przerw 

Dla 43 proc. dyrektorów IT w dużych polskich 
firmach ochrona przed cyberzagrożeniami stano-
wi najważniejsze wyzwanie, jeśli chodzi o bez-
pieczeństwo cyfrowe – wynika z badania Orange 
Insights zrealizowanego przez ICAN Institute. Ich 
opinię podziela jedynie 24 proc. zarządzających. 
Dla nich priorytetem jest zapewnienie ciągłości 
działania systemów. 

Według danych Orange Insights osoby z zarzą-
dów i właściciele, jak i szefowie IT uważają, że 
bezpieczeństwo informatyczne w ich firmie jest 
coraz bardziej zagrożone (odpowiednio 74 proc. 
i 67 proc.). Obie grupy zgadzają się, że zapewnie-
nie ochrony IT to obecnie istotne wyzwanie dla 
przedsiębiorstwa. Badanie objęło ponad 300 re-
spondentów w firmach zatrudniających powy-
żej 250 osób.

Zarząd/ 
właściciele

Szefowie IT

Ochrona przed cyberatakami 24% 43%

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania 
systemów

30% 13%

Zapewnienie wystarczających środków 
finansowych na bezpieczeństwo IT

13% 21%

Największe wyzwania w zapewnieniu 
bezpieczeństwa IT w firmie

Źródło: badanie Orange Insights, ICAN Institute
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Polska to kluczowy element  
w regionalnej układance

„Grupa Also opiera swoją działalność na trzech filarach: supply, solutions i usługach 
as-a-service. Zakup ABC Data wzmocnił nas w Polsce w pierwszym z tych obszarów, 

zakup S4E w drugim i trzecim, a my wnosimy w ten układ silną trzecią część, as-a-service. 
To najbardziej kompletna oferta na naszym rynku” – mówi HANNA OSETEK-PASQUET,  

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA ALSO POLSKA.

CRN W ubiegłym roku ABC Data zanotowała pierwszą stra-
tę w swojej historii, a zatem coś złego zaczęło dziać się z tą 
firmą przed rozpoczęciem przez Also procesu przejęcia.  
Co przestało działać?
HANNA OSETEK-PASQUET To pytanie należałoby zadać zarządo-
wi ABC Daty.

Czy nie ma Pani poczucia, że Also miało przejąć dobrze 
rozpędzony pociąg, a okazało się, że w tej maszynce coś się   
jednak zacięło?
Wybór ABC Daty nie był przypadkowy. Był związany z plana-
mi ekspansji Also Holding w tej części Europy zbudowanymi 
osiem lat temu. Potencjał rynku, wyłączając Rosję, jest szaco-
wany na 30 mld euro. Polska jako największy rynek jest w tej 
układance kluczowym elementem. Zaczęliśmy od utworzenia 
w kraju własnej firmy, potem w 2015 r. wybraliśmy sporego 
dystrybutora,PC Factory. Następnym krokiem była akwizy-
cja ABC Daty. Zarząd Also Holding dostrzegł wiele korzyści, 
które może przynieść przejęcie tej firmy w tym kontekście, 
i to się nie zmienia.

Zmieniło się jednak to, że przez wie-
le lat ABC  Data konkurowała z  AB  
jak równy z  równym, tymczasem 
w poprzednim i obecnym roku przy-
chody ABC Daty okazały się wyraźnie 
niższe niż konkurenta z Wrocławia. 
W  jaki sposób zamierzacie odrobić 
straty do obecnego lidera rynku?
Pan patrzy wyłącznie na obrazek, a my widzimy cały film, który 
tworzymy przez implementację strategii zrównoważonego roz-
woju, w tym dbałość o rentowność, przy jednoczesnym powięk-
szaniu oferty dla dotychczasowych partnerów Also i resellerów 
pozyskanych wraz z przejęciem ABC Daty.

Z jaką nową ofertą zamierzacie dotrzeć do dotychczasowych 
partnerów ABC Daty, oczywiście poza rozwiązaniami tak 
ważnej marki jak HP?
Przykładowo z takimi rozwiązaniami jak nowoczesne plat-
formy – IoT, cybersecurity, platforma wirtualizacyjna, a także 

InterLink, Also Cloud Marketplace. Swoją drogą obrazuje to, 
że dążymy do dostarczania nowoczesnych technologii i usług, 
nie zaś do prostej kontynuacji przesuwania pudełek. Warto też 
zwrócić uwagę na fakt, że Also koncentruje się na sprzedaży 
rozwiązań technologicznych, podczas gdy wielu innych dys-
trybutorów generuje przychody w branżach czasami zupełnie 
odległych od IT. W naszym przypadku tak się nie dzieje.

Czy może Pani powiedzieć kilka słów o wspomnianej plat-
formie IoT?
Jest to gotowe do wdrożenia rozwiązanie, które umożliwia 
zarządzanie łącznością urządzeń, przetwarzaniem danych, 
analizą i wizualizacją. Będziemy oferować naszym klientom 
wstępnie zmontowany pakiet klasy produkcyjnej z wszystkimi 
elementami niezbędnymi do budowania rozwiązań wertykal-
nych, w tym czujników i urządzeń, łączności sieciowej, sub-
skrypcji do platformy AllThingsTalk wraz z deską rozdzielczą 
i szablonami reguł logiki biznesowej. Platforma jest już wdro-
żona w kilku krajach i będzie dostępna dla naszych partnerów 
w Polsce w pierwszym kwartale 2020 r.

Also ma swój Cloud Marketplace,  
ale ABC Data również dysponowała 
autorską platformą chmurową. Jak 
to rozwiążecie? 
ABC Data nie miała platformy oferu-
jącej usługi cloudowe, lecz aplikację 
stworzoną do sprzedaży MS Office 365 

i kilku innych dostawców. Also Cloud Marketplace daje obec-
nie dostęp do ponad 800 usług chmurowych w 85 różnych kra-
jach, na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Australii. Ma też 
wbudowanych dużo funkcji, które zapewniają resellerowi pełną 
automatyzację procesu sprzedaży. Dlatego zdecydowanie sta-
wiamy w Polsce właśnie na to rozwiązanie.

Na razie jednak żaden dystrybutor kokosów na chmurze 
nie zbił. Nie jest to więc remedium na zbyt niskie przycho-
dy. A już na pewno nie w perspektywie krótkoterminowej. 
Na polskim rynku mamy jeden z najniższych odsetków adop-
cji usług cloudowych w Europie. Według danych Eurostatu  

Bierzemy z obu firm to, co 
najlepsze, a więc InterLink 
będzie nadal funkcjonować 
jak dotychczas.
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za 2018 r., w przypadku sektora przedsiębiorstw, w Polsce jest 
to około 12 proc., a w Finlandii ponad 60 proc. To pokazuje, 
jaka przepaść dzieli nas od bardziej rozwiniętych w tym ob-
szarze rynków, a także potencjał, bo przecież gospodarka fiń-
ska nie odbiega już tak bardzo od polskiej jak jeszcze w latach 
90. Zwłaszcza że w Polsce nie boimy się skokowej implemen-
tacji takich czy innych technologii. 
Tak było chociażby z płatnościami 
zbliżeniowymi, w  których przy-
padku znacząco wyprzedziliśmy 
znacznie bardziej konserwatywną 
pod tym względem Europę Zachod-
nią. Możemy spodziewać się, że po-
dobny mechanizm nastąpi również 
w przypadku usług chmurowych.

A jak oceniacie umowę ABC Daty 
z  Alibaba Cloud i  uzyskane jak 
do tej pory wyniki? Czy Also bę-
dzie kontynuować te działania?
Jesteśmy spółką publiczną, która 
jest notowana na giełdzie, i nie ko-
mentujemy żadnej z naszych umów 
dystrybucyjnych. 

Jedną z  przewag rynkowych 
ABC Daty od wielu lat był Inter-
Link. Co dalej z tym narzędziem? 
Bierzemy z obu firm to, co najlepsze, 
a więc InterLink będzie nadal dzia-
łać jak dotychczas. Pod tym wzglę-
dem nic się nie zmienia.

A co z marką Roseville? Jej krótka 
kariera, zdaje się, dobiegła końca 
i teraz będziecie już działać pod szyldem Also? 
Tak, działamy i będziemy działać jako Also Polska. Roseville była 
spółką potrzebną w procesie zakupu z przyczyn technicznych 
i swoją rolę już odegrała.

Wróćmy na chwilę na poziom strategiczny. Also dzięki 
zakupowi ABC Daty zyskało dostęp do dużej liczby part-
nerów i  bardzo dobrego narzędzia e-commerce do ich  
obsługi…
…a także S4E, co jest o tyle ważne, że wpisuje się w naszą strate-
gię rozwoju dystrybucji w sektorze zaawansowanych, rentow-
nych rozwiązań i usług. Grupa Also opiera swoją działalność 
na trzech filarach: supply, solutions i usługach as-a-service. 
Zakup ABC Daty wzmocnił nas w Polsce w pierwszym z tych 
obszarów, zakup S4E w drugim i trzecim, a my wnosimy w ten 
układ silną trzecią część, as-a-service. To najbardziej komplet-
na oferta na naszym rynku.

Czy S4E zostanie włączone w struktury jako jeden z działów, 
w rodzaju value, funkcjonującego wcześniej w ABC Dacie?

S4E jest dostawcą rozwiązań i jak wspomniałam przed chwi-
lą, jest to jeden z powodów, dla których Also nabyło ABC Datę. 
S4E wykonało świetną pracę, jeśli chodzi o rozwój wyspecja-
lizowanego doradztwa technicznego, usług wsparcia serwi-
sowego i szkoleniowego. Będziemy kontynuować rozwój S4E 
jako odrębnej firmy.

Tymczasem S4E pod rządami 
ABC Daty dostało zadyszki… 
Moim zdaniem ponownie widzi 
pan mały obrazek, a  musimy się 
zastanowić, czy rozważamy obraz, 
czy cały film. Wierzymy, że  S4E 
wraz z Also może zrobić świetne 
kino w przyszłości. Musimy tylko 
skupić się na właściwej strategii 
– zrównoważony rozwój w opar-
ciu o rentowność.

Do tego dochodzi zdjęcie z Pań-
stwa ograniczeń związanych 
z raportowaniem do inwestorów 
warszawskiego parkietu.
Also Holding jest spółką publiczną 
notowaną na giełdzie w Szwajcarii 
i zarówno Also Polska, jak i Rose- 
ville Investment nie raportują do 
warszawskiej giełdy. Jesteśmy 
naprawdę szczęśliwi, ponieważ 
mamy świetnych akcjonariuszy, 
którzy doskonale rozumieją naszą 
działalność. Nie jesteśmy już zwy-
kłymi „przesuwaczami pudełek”, 
ale dostawcą technologii zajmu-
jącym się zarządzaniem danymi, 

technologiami chmury, Internetem rzeczy, sztuczną inteligen-
cją. Dzięki temu jesteśmy jednym z najbardziej dochodowych 
przedsiębiorstw tego typu.

Andrzej Przybyło, prezes AB, odkąd do Polski weszło Also, 
skarżył się, że bardzo wzmogła się walka cenowa, co fatalnie 
wpłynęło na marże w dystrybucji. Teraz analitycy mówią, 
że powinno być lepiej. Będzie?
Ze względu na przepisy prawa antymonopolowego nie będę wy-
powiadać się na temat marż dystrybucyjnych. Naszym zadaniem 
jest dostarczanie partnerom wartości w trzech wspomnianych już 
modelach biznesowych – supply, solutions i usługi as-a-service. 
W każdym z nich marżowość jest inna i dostosowana do ofero-
wanej wartości dodanej. To nasi klienci decydują, która propo-
zycja wartości jest dla nich odpowiednia.

CAŁOŚĆ WYWIADU ZAMIESZCZAMY NA CRN.PL.

ROZMAWIAŁ 
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI 
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Zdobyć pozycję w branży IT nie jest łatwo, szczególnie kobietom. Często muszą się 
więcej napracować niż mężczyźni, wykazać większą asertywnością i ogólnie odwagą. 

Te cechy przydają się już wcześniej, np. jeśli zdecydują się na studia politechniczne. 
Ale po pokonaniu trudności zyskują naprawdę dużo zawodowej satysfakcji, również 

z pracy w męskim środowisku.
KAROLINA MARSZAŁEK
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Kariera kobiet w branży IT: 
złoto dla odważnych

Z arówno światowe korporacje, jak 
i polskie duże firmy IT od pew-
nego czasu coraz częściej chcą 

różnicować środowisko pracowników 
pod względem płci, zachęcając kobiety 
do rozwoju kariery w tej branży. Jedną 
z przyczyn jest na pewno odczuwalny już 
w każdym segmencie problem z pozyska-
niem wykwalifikowanych pracowników. 

Dlatego skuteczne działania prowadzące 
do zaangażowania kobiet w rozwój zawo-
dowy w szeroko pojętej branży nowych 
technologii ułatwią uniknięcie kłopotów 
kadrowych w przyszłości.

Ale chodzi o coś jeszcze. Coraz czę-
ściej mówi się o konieczności zmiany 
modelu zarządzania firmami. Dlaczego? 
Specjaliści wskazują na pokolenie, któ-

re staje siłą napędową współczesnych 
przedsiębiorstw. Mowa o  odmienia-
nych ostatnio przez wszystkie przypadki 
millennialsach, a także osobach uro-
dzonych jeszcze później, które na rynek 
pracy będą dopiero wchodzić. Okazuje 
się, że przydługa zwykle lista obowiąz-
ków i w miarę satysfakcjonująca, regu-
larnie wypłacana pensja przestają być 
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–  Na przykład kobieta inżynier mu-
si stosunkowo długo budować sobie od-
powiednią pozycję, przełamywać bariery 
i sceptyczne nastawienie partnerów. Sło-
wem, potrzebuje zdecydowanie więcej cza-
su na udowodnienie, że ma kwalifikacje, 
które mężczyznom są przypisywane z góry, 
niemal wraz z okazaniem dyplomu uczelni 
technicznej – mówi Anna Styrylska, dyrek-
tor marketingu w Veracompie.

Podobne doświadczenia wybrzmiewa-
ją w rozmowie z Ewą Piekart, właściciel-
ką firm Data Point i CZK.pl, oraz Joanną 
Sulowską, obecnie właścicielką IT Clubu. 
Obie panie na rynku 
IT działają już po-
nad 20 lat.

– Nie tylko w sa-
mej branży IT, lecz 
także wśród klientów 
biznesowych, mamy 
do czynienia prze-
ważnie z  mężczyz- 
nami. Na początku 
mojej działalności w ogóle nie chcieli ze mną 
rozmawiać. Czasami jedynym wyjściem 
było pojawienie się u klienta w męskim to-
warzystwie, a dodatkowo możliwie szyb-
kie wyćwiczenie asertywnych zachowań. 
W sytuacjach skrajnych zadawałam pyta-
nie: „Panie dyrektorze, czy sądzi pan, że roz-
mawiam z panem, bo… wiem mniej niż moi 
koledzy?” – wspomina Ewa Piekart.

Nasza rozmówczyni śmieje się, że doj-
rzały wygląd w tej branży zdecydowa-
nie ułatwia kobiecie życie. W  dodatku 
dzięki nieustępliwemu budowaniu rela-
cji, siłą rzeczy głównie z mężczyznami, 
klienci współpracujący z  CZK.pl i Da-
ta Point ustalają z nią wszelkie szczegó-
ły dotyczące sprzętu czy usług. Załoga 
pani Ewy, składająca się z samych męż-
czyzn, pełni funkcję wykonawców po-
szczególnych zadań. Choć udowadnianie, 
że ma odpowiednią wiedzę, wspomina 
jako dodatkowe wydatkowanie energii, 
to przyznaje, że kobieta, która pokona te trud-
ności, szybko zyskuje w branży szacunek.  
Wówczas przewaga męskiego towarzy-
stwa przestaje stanowić barierę. Jak mó-
wi Joanna Sulowska, kobietom przydaje 
się także poczucie humoru w trudnych 
sytuacjach.

– Trzeba błyskawicznie reagować, kie-
dy ktoś bezinteresownie chce ci dokuczyć. 

Pamiętam, jak przed laty wprowadzałam 
na rynek projektory mobilne Sony. Robiłam 
szkolenie handlowe, w którym udział brali 
sami mężczyźni. Jeden przez drugiego za-
częli mnie zasypywać problemowymi, tech-
nicznymi pytaniami. Zapytałam więc, czy 
nie mają jakichś trudniejszych. To pomo-
gło przeprowadzić szkolenie motywujące 
ich do efektywnej sprzedaży – dodaje sze-
fowa IT Clubu.

Joannę Sulowską niełatwo zbić z tro-
pu, ponieważ po pierwsze –  jak sama 
podkreśla – nie leży to w jej charakterze, 
a po drugie, zaczęła pracę już na studiach 

i jako 27-latka zdo-
była doświadcze-
nie w  organizacji 
zespołu handlowe-
go w  firmie infor-
matycznej.

– To mi dawało 
pewność siebie i za-
chowanie równowa- 
gi, kiedy ktoś próbo-

wał mnie ot tak zdyskredytować. Teraz nie 
zauważam takich sytuacji. Przynajmniej 
w przypadku działów handlowych towa-
rzystwo jest zdecydowanie bardziej wy-
mieszane pod względem płci i  zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni potrafią wnieść do 
nich coś wartościowego. Pod warunkiem, 
że zapewnia się im godziwe warunki pracy. 
To obecnie stanowi większy problem niż ja-
kiekolwiek zachowania dyskredytujące ko-
biety – mówi Joanna Sulowska. 

DO KOSZA ZE STEREOTYPAMI
Maciej Białas, p.o. kierownika rekruta-
cji w Asseco Poland, podkreśla, że jedna 
z czołowych polskich firm IT zatrudnia 
wiele pań, które robią świetną karierę 
na rozmaitych stanowiskach. Jednak w je-
go opinii na udział kobiet w branży IT na-
leży spojrzeć szerzej.

– Aby ten udział zwiększyć, same pa-
nie powinny zacząć dostrzegać, że mogą 
się w niej realizować i wnieść do niej istot-
ną wartość. Dlatego tak ważna jest praca 
na poziomie szkoły, aby skończyć ze ste-
reotypem, że nauki ścisłe nie są dla kobiet. 
Wtedy więcej z nich będzie interesowało 
się studiami z dziedziny nowych technolo-
gii i informatyki, a w efekcie trafi na rynek 
pracy – mówi Maciej Białas.

argumentem, który skłoni przedstawi-
cieli młodych ludzi do tego, aby działali 
w przedsiębiorstwie jak trybik w maszy-
nie. Zdecydowanie bardziej niż starsi ko-
ledzy już na starcie dbają oni o balans, 
który może im zapewnić pracodawca, 
zwłaszcza ten związany z czasem pracy 
i życiem prywatnym, zaangażowaniem 
w sprawy bieżące firmy i możliwością 
dalszego rozwoju. Coraz większej wagi 
nabiera też równowaga w traktowaniu 
płci. Słowem to, jak przedsiębiorstwo 
odnosi się do jednostki ludzkiej i jej in-
dywidualnych potrzeb, staje się kluczo-
wym czynnikiem, decydującym o tym, 
czy młody człowiek się z  nim zwiąże 
i poświęci część swojego życia, przyno-
sząc mu biznesowe korzyści.

Te i kolejne pokolenia wykwalifikowa-
nych pracowników będą mogły sobie po-
zwolić na takie podejście. Wraz ze zmianą 
modelu życia społecznego prawdopodob-
nie coraz mniej będą zaangażowani w ro-
dzinne obowiązki, poświęcając większą 
część czasu sobie i swojemu samorozwo-
jowi. To dlatego, jak przekonywała Anja 
Monrad, Senior Vice President & General 
Manager w Dell Technologies, podczas 
corocznego forum producenta na sesji 
Women in Technology, pierwiastek ko-
biecy staje się tak ważny w zarządzaniu 
firmą i pracownikami. Tymczasem jesz-
cze do niedawna uczono ją, że musi wyro-
bić w sobie cechy męskie, aby skutecznie 
działać w branży IT i kontrolować obszar, 
który jej podlega. To niewątpliwie poma-
ga, ale obecnie doczekaliśmy się czasów, 
w których w zarządzaniu przedsiębior-
stwem coraz większą rolę odgrywa em-
patia, wielozadaniowość, dostrzeganie 
niuansów we wszystkich obszarach jego 
funkcjonowania. To cechy przyrodzone 
naturalnie kobietom, mężczyźni zaś mo-
gą je u siebie wzmocnić, m.in. czerpiąc 
doświadczenia z  pracy w  środowisku 
coraz mocniej zdywersyfikowanym pod 
względem płci.

MĘSKA BRANŻA? TO 
WYZWANIE, NIE PROBLEM
Na razie jednak kobiety muszą sobie radzić 
w świecie, w którym karty rozdają głównie 
mężczyźni, co może tworzyć pewne barie-
ry w rozwoju zawodowym. 

Powoli zmienia się 
rola kobiet 
w polskim 
społeczeństwie. 
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JOANNA SULOWSKA  Kobieta potrafi zrobić rzecz ponadprzeciętną, nie patrząc na wymiar fi-

nansowy. Mam doświadczenie we wprowadzaniu drukarek 3D na polski rynek. Aby z firm garażo-

wych uczynić producentów, trzeba cechować się niesamowitą skrupulatnością, i bez kobiecego 

podejścia byłoby jeszcze ciężej. Dzielenie włosa na czworo może być irytujące dla mężczyzn,  

ale są w biznesie sytuacje, kiedy takie podejście się sprawdza. Uwielbiam pracować w mieszanym 

albo męskim towarzystwie. Kiedy dba się o relacje koleżeńskie, to w branży IT zyskuje się mnóstwo 

przyjaciół obu płci. Kobiety nie mogą czekać, aż ktoś je doceni, ale nasza przyszłość zależy również 

od menedżerów, którzy muszą dostrzec pracowitych i wykwalifikowanych ludzi w zespołach.

EWA LACOMBE  Obecnie mężczyźni przeważnie nie mają problemu z akceptacją kobiet, które 

zajmują wyższe od nich stanowiska. Wpływ na to ma m.in. ewoluująca sytuacja społeczna. Pano-

wie zmieniają spojrzenie na obowiązki domowe. Poza tym obecnie przy zatrudnianiu pracowników 

patrzy się nie na płeć, ale na kwalifikacje danej osoby i na to, co przyniosą one firmie. Może w nie-

których przedsiębiorstwach rodzinnych mężczyznę stawia się wyżej, ale w większych firmach 

w grę wchodzą zdecydowanie kompetencje. W moim przypadku ukończenie politechniki, psycho-

logii i kierunków zarządczych pozwala mi spojrzeć na procesy zachodzące w firmie z szerokiej per-

spektywy, a to jest teraz bardzo potrzebne w biznesie.

EWA PIEKART  Od 25 lat nie zdarzyło się, aby do informatycznego działu mojej firmy zaaplikowa-

ła kobieta. Ja z chęcią zatrudnię panią informatyk, ponieważ klienci biznesowi, przeważnie męż-

czyźni, chętniej współpracują z kobietami, kiedy już przekonają się o ich kompetencjach. Kobiety 

to mistrzynie w budowaniu relacji, a te są podstawą we współpracy z klientem. Ja sama tak po-

strzegam swoją rolę, prowadząc biznes w tej branży. Moim zadaniem nie jest sprzedaż usług czy 

sprzętu. Ja buduję świadomość informatyczną. Wykształcenie techniczne w branży IT jest 

potrzebne kobiecie, jeśli chce być informatykiem i programistą, ale żeby zarządzać firmą IT – nie. 

Kobiety zresztą wcale nie garną się do tego, żeby być informatyczkami czy programistkami.

JOLANTA ANDERS  Mężczyznom w branży IT pod wieloma względami może być łatwiej, ale 

nie można zapominać, że jest to branża, w której wszystko jest weryfikowalne, niczego nie da się 

zamieść pod dywan. Jak ktoś działa dobrze, to skutki tego są widoczne. Biznes IT jest dość her-

metyczny. Da się do niego wejść, jednak łatwo można sobie zepsuć stosunki nieodpowiednim za-

chowaniem. Kobiety mają tę przewagę, że angażują się w budowanie długoterminowych relacji.  

I, co obserwuję z uśmiechem, zajmują coraz wyższe stanowiska. Branża rzeczywiście przygląda się 

kobietom – jak się zachowują, czy mają wiedzę, co może powodować dłuższy rozbieg w karierze. 

Dobrze, jeśli kobiet będzie tutaj więcej, choć osobiście cenię sobie męskie środowisko.

ANNA STYRYLSKA  Kobiety w branży IT powinny zajmować stanowiska dlatego, że posiadają 

kompetencje, a nie ze względu na fakt, że firma realizuje politykę równościową. W niektórych dzia-

łach, np. inżynierskich, będzie więcej mężczyzn, ponieważ taka jest struktura absolwentów szkół 

technicznych. Ale udział kobiet w projektach IT zwiększy się w sposób naturalny, ze względu na 

to, że różnorodność w zespołach i wsparcie osób z różnych działów zaczyna nabierać coraz więk-

szego znaczenia. Kobiety podchodzą do zadań na zasadzie wyzwania, któremu trzeba sprostać. 

One oprócz wiedzy i kompetencji wnoszą porządek, umiejętność szerszego spojrzenia na problem 

i zdolność zaangażowania wielu osób w osiągnięcie sukcesu. 

MACIEJ BIAŁAS  Kobiet w branży IT jest mniej niż mężczyzn, ale to się zmienia. Widać to w licz-

bie wysyłanych do Asseco aplikacji, a co za tym idzie w strukturze zatrudnienia w spółce. W tym 

roku rozpoczęliśmy w Asseco Poland cykl spotkań „Women can do IT”. Było to pierwsze wydarze-

nie poświęcone kobietom. Nasze doświadczenia projektowe pokazują, że różnorodność przynosi 

pozytywne efekty. Wysokie kwalifikacje techniczne kobiet połączone z kompetencjami miękkimi 

przekładają się na wzrost wydajności i kreatywności zespołów. Ale byłbym daleki od uogólniania, 

że są w biznesie IT wyzwania, z którymi kobiety radzą sobie lepiej niż mężczyźni. 

Joanna Sulowska, 
właścicielka,  
IT Club

Ewa Piekart, 
właścicielka, Data 
Point i CKZ.pl

Anna Styrylska, 
dyrektor 
marketingu, 
Veracomp

Ewa Lacombe, 
Strategic Clients 
Director, Relyon 

Recruitment  
& IT Services

Jolanta Anders, 
Business Unit 

Manager Software 
and Cloud,  
Tech Data

O kobietach nie tylko kobiety 

Maciej Białas, 
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rekrutacji, Dział 

Personalny Asseco 
Poland
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Przykładem skuteczności w obalaniu 
stereotypu dotyczącego kształcenia ko-
biet jest Jolanta Anders, specjalistka z kil-
kunastoletnim doświadczeniem w branży 
IT, obecnie Business Unit Manager Soft- 
ware and Cloud w Tech Dacie. Mówiąc 
o swoich życiowych wyborach edukacyj-
nych, podkreśla, że kierowała się zasadą 
konsekwencji, której nie zachwiali na-
wet… nauczyciele. 

– Zanim zdałam na politechnikę, 
uczęszczałam do technikum elektronicz-
nego w Ostrowie Wielkopolskim. Tam ja-
ko jedyna w pierwszej klasie na zajęciach 
z  matematyki, w  odpowiedzi na pyta-
nie nauczyciela, stwierdziłam, że chcę iść 
na studia. Był zaskoczony. To śmieszne, ale 
autentycznie nie wiedział, jak zareagować 
na moje słowa. Potem minęło pięć lat i mu-
siałam podjąć decyzję. Moim marzeniem 
było zostać lekarzem. Jednak koniec koń-
ców zdecydowałam się konsekwentnie kon-
tynuować to, co zaczęłam. Podczas studiów 
na politechnice nie mogę złego słowa po-
wiedzieć o kolegach, dyskryminację nato-
miast odczułam ze strony wykładowców, 
szczególnie tych starszej daty. Dla nich 
w ogóle kobieta na studiach była czymś 
trudnym do przyjęcia, a jeszcze na uczelni 
technicznej! – mówi Jolanta Anders.

Jak przyznaje specjalistka Tech Daty, 
były trudne momenty, ale w gruncie rze-
czy do przejścia, jak częstsze wyrywanie 
do odpowiedzi bądź wyjątkowo baczna 
kontrola podczas pisemnych zaliczeń.

– Patrząc z perspektywy czasu, wyszło 
mi to na plus. Wzmagało moją siłę walki, 
żeby wbrew wszystkiemu skończyć stu-
dia, a do tego podnosiło kwalifikacje. Czu-
łam się pewniej w tym, co mówię, czego się 
uczę, a zachowania niektórych profesorów 
przestały mnie stresować. Nie wiem, jak sy-
tuacja wygląda w tej chwili, ale wtedy te 
studia były wyzwaniem. Niemniej warto 
było je podjąć – podkreśla Jolanta Anders.

SPOTKAĆ WŁAŚCIWYCH LUDZI
Anna Styrylska przypomina, że średnio 
na kierunkach informatycznych studiu-
je 13 proc. dziewczyn, w Polsce zaś jest 
to 14 proc. Jeżeli do tych statystyk dołą-
czy się studentki przedmiotów ścisłych 
– otrzymujemy już ponad 40 proc. Jednak 
z grupy absolwentek tylko jedna czwar-

ta pracuje zgodnie ze swoim wykształce-
niem, a jeśli chodzi o mężczyzn – połowa. 
Przedstawicielka Veracompu podkreśla 
również ogromny wpływ stereotypów 
na późniejsze wybory kobiet.

– Kilkanaście lat temu na pytanie, w jakiej 
branży nie chciałabym na pewno pracować, 
odpowiedziałabym, że w IT. Zwyczajnie jej 
nie rozumiałam i trudno mi było nawet pod-
jąć taką próbę. Gdyby ktoś z Veracompu nie 
wytłumaczył mi wtedy, jaką rolę odgrywają 
technologie IT w społeczeństwie, jak wielki 
wpływ mają na każdą dziedzinę naszego ży-
cia, to pewnie byłabym obecnie w zupełnie 
innym miejscu. Od tamtej chwili wiem, jak 
ważna jest umiejętność mówienia o rozwią-
zaniach IT językiem innym niż techniczny, 
aby trafić do ludzi z właściwym przekazem 
– mówi Anna Styrylska.

Według niej nasza rola w społeczeń-
stwie zmienia się, stąd tak wiele wyzwań, 
które muszą pokonywać obecnie kobiety. 
Jednym z nich jest większa zawodowa ak-
tywizacja. A branża IT czy – szerzej pa-
trząc – rozwój inteligentnych technologii, 
które mają coraz większy wpływ na nasze 
życie, będzie potrzebował zaangażowania 
kobiet. Ich wiedza i intuicja są ważne dla 
właściwego ukierunkowania tego rozwoju.

Co daje kobietom siłę do pokonywania 
wyzwań w pracy zawodowej i przełamy-
wania stereotypów? Ewa Lacombe jest do-
skonałym adresatem tego pytania nie tylko 
dlatego, że jest specjalistką z politechnicz-
nym wykształceniem, docenioną i spełnio-
ną w branży IT. Obecna Strategic Clients 
Director w Relyon Recruitment & IT Servi-
ces ma oprócz tego… dyplom psychologa.

– Dużo się wynosi z domu. Jeśli dziew-
czyna jest wychowana w poczuciu bezpie-
czeństwa, ale jednocześnie komunikuje się 

jej, że jest silna, potrafi sobie radzić z prze-
ciwnościami, to w dorosłym życiu ma duże 
szanse rozwinięcia skrzydeł w biznesie. Bie-
rze sprawy w swoje ręce, nie czeka, aż ktoś 
jej coś zleci i na coś pozwoli. Wykazuje ini-
cjatywę i wierzy w siebie. Nie bez wpływu 
pozostaje także kwestia przedsiębiorczo-
ści ojców, ich postawy wobec radzenia so-
bie z trudnościami – mówi Ewa Lacombe.

Z badań specjalistki Relyon Recruit- 
ment & IT Services, które stały się dla 
niej podstawą do napisania pracy magi-
sterskiej z psychologii, wynika również, 
że zdobywanie nowych doświadczeń, od-
ważne podejmowanie wyzwań są kluczo-
we dla kobiety, która chce zdobyć pozycję 
w branży – awansować na stanowiska kie-
rownicze bądź podjąć decyzję o prowa-
dzeniu własnego przedsiębiorstwa.

– To dlatego, że u kobiet poczucie kon-
troli nad sytuacjami, w których stawia je 
życie zawodowe, nie wzrasta ze stażem 
pracy, ale kształtuje się pod wpływem zdo-
bywania doświadczeń zawodowych. Na to 
wewnętrzne poczucie kontroli wpływają 
także stosunki wewnątrzrodzinne, zacho-
wania interpersonalne, działalność spo-
łeczna, przypisywanie odpowiedzialności 
sobie lub innym, osiągnięcia, a także kom-
petencje, ale niekoniecznie związane ściśle 
z zawodem – mówi Ewa Lacombe.

Wygląda na to, że wiara we własną moc 
idąca w parze z odpowiednimi kwalifika-
cjami zawodowymi i osiągnięciami poza-
zawodowymi (np. w dziedzinie sportu, 
na co z kolei kładzie nacisk Joanna Sulow-
ska) daje kobietom odpowiednią siłę prze-
bicia. Tymczasem, jak często słyszymy, 
kobiety podejmą się zadania tylko wtedy, 
gdy zyskają stuprocentowe przekonanie, 
że mogą je zrealizować. Często zaniedbu-
ją autopromocję i podkreślanie własnych 
dokonań, licząc, że inni sami to docenią.

Na pytanie zadane w ankiecie CRN.pl: 
„Od czego zależy większy udział kobiet 
w branży IT?”, aż 63 proc. respondentów 
wybrało odpowiedź: „Wyłącznie od nich 
samych”. I  można to przyjąć za  dobrą 
monetę. Jednak trudno też przecenić 
tworzenie przez firmy technologiczne 
dobrego klimatu sprzyjającego rekruta-
cji pań i ich dalszemu rozwojowi zawodo-
wemu. Odwagi w pokonywaniu wyzwań, 
przełamywaniu stereotypów należy więc 
życzyć obu stronom.

Kobieta inżynier 
potrzebuje 
zdecydowanie więcej 
czasu na udowodnienie, 
że ma kompetencje, 
co mężczyznom jest 
przypisywane z góry.
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Przedsiębiorstwa realizujące przemyślaną politykę bezpieczeństwa 
powinny uwzględnić w swoich planach wdrożenie dwóch rozwiązań 

skutecznie zabezpieczających dostęp do zasobów krytycznych.
TOMASZ JANOŚ
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Kontrola dostępu:
podwójna fortyfikacja

Pierwsze z rozwiązań to PAM  
(Privileged Access Management), 
czyli oprogramowanie do zarzą-

dzania dostępem uprzywilejowanym. 
W ostatnich latach Gartner niezmiennie 

umieszcza je na liście 10 najważniejszych 
projektów związanych z  bezpieczeń-
stwem. Drugim jest MFA (Multi-Factor 
Authentication), czyli systemy do uwie-
rzytelniania wieloskładnikowego. Gdy 

tak często dochodzi do wykradania i ła-
mania haseł, zastosowanie jednocześ- 
nie dwóch różnych, niezależnych form 
uwierzytelniania znacząco podnosi po-
ziom zabezpieczeń. Mając to na uwadze, 
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warto klientom proponować jednocze-
sne użycie PAM i MFA, bo oba rozwią-
zania doskonale się uzupełniają.

DOSTĘP A POLITYKA 
BEZPIECZEŃSTWA
Wraz z postępem technologicznym i no-
wym stylem pracy zmieniają się wyma-
gania dotyczące kontroli dostępu. Sieci 
w przedsiębiorstwach i  instytucjach to 
skomplikowane środowiska, składające  
się z lokalnej infrastruktury i aplikacji dzia-
łających w chmurze. Wielu użytkowników 
wykorzystuje własne urządzenia, aby uzy-
skać dostęp do firmowych zasobów. Zda-
niem ekspertów z  Cisco prowadzi to  
do sytuacji, w której wielu z nich łączy się 
z siecią firmową bez odpowiedniego nad-
zoru działów IT. Zresztą nie dotyczy to tyl-
ko pracowników, bowiem dostępu do sieci 
mogą potrzebować zewnętrzni dostawcy 
i partnerzy, co wymaga zastosowania do-
datkowych mechanizmów kontrolnych. 
Jednakże nie wszystkie przedsiębiorstwa 
stosują dla tej grupy użytkowników re-
strykcyjną politykę, jeśli chodzi o dostęp 
i procedury bezpieczeństwa.

Mateusz Kawalec, Security Engineer 
w Infradata, uważa, że firmy rozwijają-
ce swoje systemy IT prędzej czy później 
zmierzą się ze skomplikowanym proce-
sem zarządzania krytycznymi elementa-
mi swojej infrastruktury. Nie wszystkie 
sobie z tym radzą i niektóre z nich decy-
dują się na wynajęcie firmy zewnętrznej 
do zarządzania częścią lub większością 
swojego środowiska IT. Poważnym pro-
blemem jest brak nadzoru w czasie rze-
czywistym i  możliwości rejestrowania 
czynności wykonywanych przez admi-
nistratorów w  systemach krytycznych. 
Jednym z efektów tego typu zaniechań 
może być kradzież lub usuwanie danych 
z serwerów aplikacyjnych, co prowadzi 
do strat finansowych i utraty reputacji 
przedsiębiorstwa. Poza tym pozbawione 
kontroli działania są później trudne do 
udowodnienia.

– Firmy często próbują zarządzać do-
stępem do architektury IT, mimo że nie 
mają wdrożonej polityki bezpieczeństwa. 
To poważny błąd. Odpowiednia strate-
gia powinna zawierać m.in. obostrzenia 
dotyczące rotacji kluczy SSH i  złożo-

ności haseł, a  także zasady stosowania 
dwuskładnikowego uwierzytelniania itp. 
– mówi Mateusz Kawalec.

UWAGA NA UŻYTKOWNIKÓW 
UPRZYWILEJOWANYCH
Jednym z kluczowych rozwiązań w ob-
szarze dostępu, uwierzytelniania użyt-
kowników i  ich autoryzacji są systemy 
PAM. Jak tłumaczy Michał Kozownicki, 
Deputy Director for BeyondTrust Pro-
ducts & Services w  EMS Partner, po-
wstały one, by odebrać użytkownikom 
korzystającym z bardzo dużych upraw-
nień (głównie administratorom syste-
mów) część ich władzy. PAM oddziela 
tych użytkowników od haseł i  kluczy 
do  kont uprzywilejowanych. Ponadto 
proces logowania administratora jest 

rejestrowany, a wszelka aktywność po-
dejmowana w  ramach zdalnych sesji 
– nagrywana. To właśnie ze względu na 
tę ostatnią funkcję, której zastosowanie 
wymuszają przepisy, rodzimi przedsię-
biorcy wdrażają PAM. Zdecydowanie 
mniejszy priorytet nadaje się zapewnia-
nej przez te systemy kontroli dostępu 
i zarządzaniu poświadczeniami.

– Dlatego zawsze staramy się uświa-
damiać klientów, że wszystkie trzy filary, 
na  których opiera się PAM, są nieroz-
łączne i  samo rejestrowanie sesji jest 
rozwiązaniem połowicznym –  mówi 
przedstawiciel dystrybutora.

Kontrola wiąże się z  koniecznością 
składania wniosków dostępowych i reje-
stracją dostępu do krytycznych zasobów. 
Odgrywa ona kluczową rolę, zapewnia-
jąc rozliczalność „kto, gdzie i kiedy” 

Zdaniem integratora

Mateusz Kawalec, Security Engineer, Infradata 
W obszarze uprzywilejowanego dostępu obserwujemy znaczący wzrost świado-

mości administratorów systemów w przedsiębiorstwach udostępniających własną 

infrastrukturę firmom zewnętrznym. W dużej mierze jest to związane z potrzebą 

dostosowania się do europejskich norm ochrony danych osobowych i zabezpie-

czenia przed włamaniem. Wraz ze wzrostem świadomości zwiększa się zapo-

trzebowanie na audyty i wdrożenia systemów kontroli dostępu do firmowych 

systemów IT. Coraz częściej przedsiębiorstwa, chcąc zarządzać dostępem uprzy-

wilejowanym, zwracają szczególną uwagę na możliwość integracji narzędzi SAM 

z rozwiązaniami firm trzecich, które zostały wdrożone na wcześniejszym etapie 

rozbudowy zabezpieczeń infrastruktury IT.
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finiowanych wcześniej systemów zgodnie 
ze swoimi uprawnieniami.

SAM PAM  
TO ZA MAŁO…
Michał Kozownicki zwraca uwagę, że 
PAM nie jest w stanie załatwić wszystkie-
go. O ile takie systemy w pełni zapewniają 
zarządzanie dostępem i uwierzytelnianie, 
o tyle autoryzacja odbywa się na innym 
poziomie. Oczywiście można ustalić 
uprawnienia użytkowników w systemach 
operacyjnych przy użyciu zasad grupy 
(GPO), ale bardziej szczegółowe określenie 
tych praw wymaga specjalnych narzędzi. 
Są nimi systemy EPM (Endpoint Privilege 
Management), zapewniające precyzyjne 
ustalenie, jakie aplikacje i procesy mogą 
być uruchamiane przez poszczególnych 

użytkowników. Do-
tyczy to wszystkich 
kont, również tych 
z dostępami admini-
stracyjnymi. 

– Przykładowo, 
w  przypadku kon-
traktora można okre- 

ślić, z jakich aplikacji może on korzystać 
w ramach sesji RDP. Jeżeli nie ma potrze-
by, żeby uruchamiał edytor rejestru w ra-
mach swojej sesji, to ten program znajdzie 
się na czarnej liście – mówi przedstawi-
ciel EMS Partner.

W ten sposób można stworzyć w fir-
mie szczelną politykę bezpieczeń-
stwa dotyczącą wykorzystania aplikacji 
– z uwzględnieniem ich wersji lub nawet 
hasha pliku wykonywalnego. W najprost-
szym modelu można zbudować politykę 
dla „zwykłych” użytkowników, w której 

ramach wszystkie aplikacje z  folderów 
systemowych (Windows, Program Files) 
są uruchamiane bez uprawnień admini-
stratora. Z reguły będą też aplikacje wy-
magające w szczególnych okolicznościach 
uprawnień administracyjnych. Wszystkie 
inne, nieuwzględnione w ustawieniach, 
zostają zablokowane. W efekcie pracow-
nicy nie mogą np. pobierać aplikacji z in-
ternetu i uruchamiać ich na biurowym 
komputerze.

Dlatego, jak twierdzi Michał Kozow-
nicki, integracja dwóch obszarów – PAM 
i  EPM –  jest niezwykle istotna w  two-
rzeniu strategii zarządzania dostępem, 
autoryzacji i uwierzytelniania. Oba sys-
temy wdrożone razem zapewniają nie 
tylko rejestrowanie, kto uzyskuje dostęp 
i do jakich zasobów, lecz także precyzyj-
ne określenie, jakie działania w ramach te-
go dostępu może podejmować. Dochodzi 
więc do uszczelnienia infrastruktury IT,  
polegającego na ograniczeniu dostępu 
osób niepowołanych do krytycznych zaso-
bów i zablokowaniu możliwości urucha-
miania niepożądanych aplikacji. W efekcie 
z jednej strony zostaje zaspokojona po-
trzeba rozliczalności „kto, gdzie i kiedy”, 
a z drugiej – przez dopasowanie upraw-
nień konta – maksymalnie redukuje się 
ryzyko związane z jego kompromitacją, 
nie ograniczając przy tym produktywno-
ści użytkownika. 

PODWÓJNE UWIERZYTELNIANIE 
STAJE SIĘ NIEZBĘDNE
Jak wynika z  raportu na temat incy-
dentów bezpieczeństwa „Verizon Data  
Breach Investigation Report”, aż 81 proc. 
przypadków włamania na konta użyt-
kowników wiązało się z faktem, że hasła 
były zbyt słabe lub zostały wykradzione. 
Dzięki uzyskanemu w ten sposób dostę-
powi do sieci firmowej cyberprzestępcy 
mogą próbować uzyskać większe upraw-
nienia i  przeniknąć do innych syste-
mów, serwerów lub aplikacji firmowych. 
Co więcej, napastnicy próbują instalować 
programowanie typu malware w syste-
mach wewnętrznych, aby uzyskać stały 
i nieodkryty przez nikogo dostęp do sieci. 

Nałożona niedawno na jednego z dużych 
graczy e-commerce w Polsce kara związa-
na z wyciekiem danych klientów w 2018 r. 

oraz uszczelnienie infrastruktury. Z ko-
lei automatyczne zarządzanie poświad-
czeniami odbiera administratorom pełną 
władzę nad środowiskiem IT i zdejmuje 
odpowiedzialność za przechowywanie 
haseł i kluczy. Takie całościowe podej-
ście jest niezwykle istotne w poprawnej 
implementacji PAM.

Zdaniem Mateusza Kawalca integra-
tor wychodzący naprzeciw wymaganiom 
przedsiębiorstwa może zapropono-
wać najpierw wykonanie audytu, a na-
stępnie wdrożyć PAM. System taki ma 
możliwości nadzoru i nagrywania sesji 
administracyjnych, rotacji haseł, kluczy 
SSH i przechowywania haseł w postaci 
zaszyfrowanej w bezpiecznym miejscu 
(tzw. password vault), czego istotną ko-
rzyścią jest wspomniany brak konieczno-
ści udostępniania administratorom haseł 
do systemów IT.

– Z  techniczne-
go punktu widzenia 
PAM może być roz- 
wiązaniem pracują-
cym w trybie proxy. 
Wówczas jest umiesz-
czany wewnątrz ar- 
chitektury sieciowej za firewallem lub bra-
mą VPN. W takiej opcji wszystkie połączenia 
sieciowe do zarządzania systemami są prze-
kierowywane na jeden adres IP – wyjaśnia 
specjalista Infradata.

W efekcie zmniejsza się liczba adre-
sów IP udostępnianych bezpośrednio 
za firewallem i jednocześnie jest doda-
wany kolejny bezpieczny punkt logowa-
nia i  nadzoru sesji administracyjnych. 
Po wdrożeniu takiego systemu użytkow-
nik uprzywilejowany wykorzystuje tylko 
jeden adres IP, aby się zalogować do zde-

Wszystkie trzy filary,
na których opiera się 
PAM, są nierozłączne.

Choć zarządzanie dostępem i autoryzacją oraz uwierzytelnianie nie 
powinny być ograniczone do użytkowników z prawami administratora 
IT, to największą potrzebę wprowadzenia kontroli zauważamy u klien-
tów z tej właśnie grupy. W szczególności dotyczy to użytkowników ze-

wnętrznych, przede wszystkim kontraktorów wykonujących prace związane z zasobami 
krytycznymi. Administratorzy pracujący wewnątrz firmy są obejmowani projektem niejako 
przy okazji. Choć systemy PAM zostały opracowane z myślą o użytkownikach uprzywilejo-
wanych, to warto je stosować także w odniesieniu do „zwykłych” użytkowników.

Michał Kozownicki
Deputy Director for BeyondTrust Products & Services, EMS Partner
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to bez wątpienia precedens, który na no-
wo każe przyjrzeć się zabezpieczeniom 
stosowanym w sieci. Urząd Ochrony Da-
nych Osobowych stwierdził, że naruszenie 
było „znacznej wagi i miało poważny cha-
rakter” oraz dotyczyło dużej liczby osób, 
a „podmiot nie zastosował podwójnego 
uwierzytelniania dostępu do danych”.

Wspomniane przez UODO uwierzy-
telnianie dwuskładnikowe (czy ogólnie 
wieloskładnikowe –  MFA) to skutecz-
ne narzędzie zabezpieczające przed kra-
dzieżą tożsamości użytkownika. W razie 
jego zastosowania napastnik potrzebował-
by nie tylko uzyskać dane logowania użyt-
kownika, lecz także fizyczny dostęp do jego 
urządzenia, żeby przeprowadzić atak. 

– Już samo wprowadzenie dwóch ele-
mentów uwierzytelniania znacznie 
podnosi poziom bezpieczeństwa. Przed-
siębiorstwa mają do wyboru wiele technik 
uwierzytelniania, które różnią się stop-
niem zaawansowania i trudnością wdro-
żenia: hasła, tokeny lub aplikacje z kodami, 
uwierzytelnianie biometryczne, np. odcisk 

palca, układ żył w dłoni, skan siatkówki 
oka lub kształtu twarzy – mówi Mateusz 
Pastewski, Cybersecurity Sales Manager 
w Cisco Poland.

Zarówno integratorzy, jak i sami klien-
ci powinni mieć świadomość potencjalnie 
dużego ryzyka związanego ze słabościami 
wynikającymi z zastosowania niewystar-
czających mechanizmów uwierzytelnia-
nia użytkowników sieci. Cyberprzestępcy 
potrafią bowiem skutecznie wykradać 
dane logowania, stosując wiele różnych 

technik, w tym m.in. phishing. Z jednej 
strony metodą obrony, aczkolwiek wy-
magającą czasu, jest dokładna wiedza 
na temat zagrożeń i ich ewolucji, a tak-
że taktyk wyłudzania danych stosowa-
nych przez cyberprzestępców. Wiedza 
ta będzie mieć bezpośrednie przełożenie 
na zastosowaną politykę bezpieczeństwa. 
Z drugiej – z pomocą przychodzą zabez-
pieczenia bazujące na zaawansowanych 
rozwiązaniach, coraz częściej działające 
także w chmurze. 
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Eksperci powtarzają, że najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa 
jest człowiek. Tymczasem firmy nie zawsze kładą odpowiedni nacisk na 
szkolenia, np. w postaci symulacji cyberataku. Dlatego zadaniem integra-

tora jest zapewnienie odpowiednich narzędzi i dostępu do wiedzy eksperckiej. Dostarczone 
rozwiązanie może wprowadzić uwierzytelnianie wieloskładnikowe, a także umożliwiać prze-
prowadzanie kampanii phishingowej. Dzięki niej łatwiej będzie ustalić, którzy użytkownicy są 
podatni na manipulacje, a następnie podjąć odpowiednie działania edukacyjne.

Mateusz Pastewski
Cybersecurity Sales Manager, Cisco
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ADVERTORIAL

Narzędzie Ivanti Identity Director poprawia efektywność działu IT, 
jeśli chodzi o zapewnianie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami prawnymi, 

ale przekłada się też na wzrost produktywności pracowników.

Każde przedsiębiorstwo powinno 
mieć wiedzę na temat własnych 
zasobów. Bez tej świadomości 

dział IT nie może skutecznie kontrolo-
wać, kto, kiedy i w jaki sposób ma do nich 
dostęp. Stąd konieczność posiadania roz-
wiązania typu ITAM (IT Asset Manage-
ment), dzięki któremu możliwe staje się 
zautomatyzowanie procesów związanych 
z przypisywaniem uprawnień, ich weryfi-
kacją i ewentualnym odbieraniem.

Ivanti ma w  swojej ofercie rozwią-
zanie Identity Director, które trafiło 
do portfolio producenta kilka lat temu 
w wyniku przejęcia firmy RES. Zawie-
ra ono centralny magazyn informacji 
o tożsamości użytkowników i przypisa-
nych do nich atrybutach, w którym są 
zagregowane dane z różnych podłączo-
nych do niego źródeł. Identity Director 
umożliwia pracownikom wykonywanie 
swoich zadań w dowolny, wygodny dla 
nich sposób, ale przez cały czas ich da-
ne pozostają bezpieczne. Sami występu-
ją o zgodę na dostęp do nowych zasobów 
przez portal samoobsługowy lub apli-
kację mobilną. Pod kontrolą znajduje 
się także proces udostępniania im no-
wych usług oraz ich odbierania. Dzięki 
automatyzacji jest przy tym wyelimino-
wane ryzyko popełnienia błędu ludzkie-
go i pozostawienia aktywnego, ale nie 
używanego konta, a także staje się nie-
możliwe doprowadzenie do powstania 
zjawiska „shadow IT”.

Dzięki łatwemu dostępowi do obszer-
nych i szczegółowych raportów można 
przeprowadzać audyt bezpieczeństwa 
i ewentualnie odtwarzać działania pra-
cownika, które mogły doprowadzić 
do  wystąpienia problemu. Zapewnia 
to także zgodność z regulacjami praw-

nymi, w tym rozporządzeniem o ochro-
nie danych osobowych (RODO). Ma to 
szczególne znaczenie w związku z tym, 
że Ivanti Identity Director swoim dzia-
łaniem obejmuje nie tylko aplikacje 
zainstalowane lokalnie, lecz także udo-
stępniane w chmurze publicznej.

NIGDY WIĘCEJ  
PROBLEMÓW Z HASŁAMI
Skutkiem wdrażania coraz bardziej ry-
gorystycznych zasad bezpieczeństwa, 
aby chronić dane, jest to, że użytkow-
nicy końcowi mają trudności z  zapa-
miętywaniem skomplikowanych haseł. 
W efekcie podejmują działania wprowa-
dzające dodatkowe luki w zabezpiecze-
niach (słynne żółte karteczki z hasłami 
na monitorze), a dział obsługi technicz-
nej ma coraz więcej zapytań od sfru-
strowanych pracowników próbujących 
odzyskać hasło. Ręcznie zmienianie ich 
przez informatyków na prośbę użytkow-
ników nie tylko marnuje cenny czas, lecz 
także zmniejsza wydajność pracy całego 
przedsiębiorstwa.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników: 
więcej niż bezpieczeństwo

Zarządzanie tożsamością użytkowników systemów IT to jeden z nie-
zbędnych elementów polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. 
Nie wyobrażam sobie firmy, która inwestuje niemałe pieniądze 
w wyrafinowane narzędzia do ochrony infrastruktury i zarządzania  

nią oraz monitoringu, a nie przykłada należytej wagi do weryfikacji uprawnień użyt-
kowników. To tak, jakbyśmy stworzyli najlepiej chronioną twierdzę ze strefami dostę-
pu, zamkami nie do przejścia i sejfami zawierającymi tajne dane, a potem rozdali klucze 
wszystkim. Zdrowy rozsądek, uwarunkowania prawne oraz wewnętrzne procedury  
i reguły polityki bezpieczeństwa określają, kto i do jakich zasobów powinien mieć dostęp 
oraz co z nimi może zrobić.

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

Więcej informacji: 
BOGDAN LONTKOWSKI, DYREKTOR REGIONALNY NA POLSKĘ, 

CZECHY, SŁOWACJĘ I KRAJE BAŁTYCKIE, IVANTI,  

BOGDAN.LONTKOWSKI@IVANTI.COM 

Z pomocą przychodzi rozwiązanie 
Ivanti Password Director. Zapewnia 
użytkownikom końcowym całodobowy 
dostęp do wielu automatycznych, sa-
moobsługowych opcji resetowania ha-
sła. Mogą oni odblokować swoje konta 
szybko i bezpiecznie, korzystając z ekra-
nu logowania do systemu Windows, sa-
moobsługowego portalu internetowego 
lub aplikacji mobilnej – bez konieczno-
ści kontaktowania się z działem IT. Na-
rzędzie to działa z systemami Windows, 
macOS, Linux, Unix, a także w środowi-
skach mobilnych i wirtualnych. Umożli-
wia także resetowanie haseł w usługach 
Active Directory, Salesforce.com, Con-
cur, Office 365, i innych.

Autoryzowanym dystrybutorem opro-
gramowania Ivanti w Polsce jest firma  
Alstor SDS (www.alstorsds.pl).
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Od 1 listopada obowiązuje podzielona płatność w handlu elektroniką.  
Zwolennicy tego rozwiązania przekonują, że zapobiegnie wyłudzeniom VAT-u 

 i wreszcie oczyści branżę z oszustów. Z drugiej strony nie brak ostrzeżeń, 
że przejście na split payment oznacza nowe problemy i ryzyko dla uczciwych firm.
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Split payment: 
ryzyko i nadzieja

Obligatoryjny mechanizm podzie-
lonej płatności (MPP) w obrocie 
elektroniką obowiązuje od 1 li-

stopada br. Ministerstwo Finansów prze-
konuje, że to doskonały bicz na oszustów 
wyłudzających VAT. Jeszcze lepszy niż 
odwrócony VAT, bo pole do wyłudzeń 
przez „znikających podatników” będzie 
praktycznie zerowe. Związek Cyfrowa 
Polska, reprezentujący największych 
dystrybutorów i producentów, również 
liczy, że VAT-owskie karuzele w bran-
ży przestaną się kręcić raz na zawsze. 
Na zmianie na pewno skorzystają uczci-

wi przedsiębiorcy, jednocześnie spadnie 
ryzyko w obrocie gospodarczym, bo fir-
my nie będą już tak bardzo narażone 
na nieświadome uwikłanie w oszustwa. 
Usunięcie przestępców z rynku powin-
no także sprzyjać poprawie rentowności 
firm handlujących wrażliwymi towara-
mi – wynika z oceny zwolenników tego 
rozwiązania.

Jednak są również wskazywane ry-
zyka i  negatywne konsekwencje. Eks-
perci mówią zwłaszcza o  zaburzeniu 
płynności finansowej przedsiębiorstw. 
Takie niebezpieczeństwo jest związane 

z tym, że w ramach split paymentu prze-
lew z  zapłaty za fakturę jest dzielony 
na kwotę netto i VAT, który jest księgo-
wany na osobnym subrachunku. Przed-
siębiorca ma do niego ograniczony dostęp. 
Może regulować z  tego konta podatki 
(VAT, PIT, CIT), składki ZUS, cło i akcyzę. 
Na inne wykorzystanie sum zgromadzo-
nych na koncie VAT trzeba uzyskać zgodę 
naczelnika urzędu skarbowego. Zwraca-
jąc się o takie pozwolenie, trzeba jednak 
liczyć się z wizytą kontrolerów skarbów-
ki. W rezultacie przedsiębiorca, kupując 
towar za cenę brutto, przy jego sprzeda-
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ją odpowiednie konta do obowiązkowych 
transakcji w MPP.

Split payment może być zastosowany 
tylko w rozliczeniach złotowych, co ro-
dzi kolejny problem. Mimo apeli, które 
do ustawodawcy kierował Związek Cy-
frowa Polska, nie objęto nowymi regula-
cjami transakcji w walutach obcych, choć 
w branży są one powszechne. Oznacza to 
konieczność zmiany parametrów rozli-
czeń w euro, dolarach czy innych zagra-
nicznych pieniądzach.

– Tego typu rozliczenia będą musiały 
zostać przynajmniej częściowo przewalu-
towane, tak by część płatności odpowia-
dająca kwocie VAT-u została zapłacona 
w złotych – przypomina Maciej Dybaś, 
Senior Manager i  doradca podatkowy 
w Crido. 

Obowiązkiem stosowania mechanizmu 
podzielonej płatności mają zostać rów-
nież objęte przedsiębiorstwa, które nie 

mają siedziby w Polsce, ale są zarejestro-
wane dla celów VAT-u w kraju.

UWAGA NA KARY
Zgodnie z  nowymi regulacjami sprze-
dawca musi pilnować, czy na fakturze 
widnieją produkty objęte MPP. Jeżeli nie 
umieści na dokumencie adnotacji „me-
chanizm podzielonej płatności”, grozi 
mu kara 30-proc. VAT-u od towarów ob-
jętych obligatoryjnym split paymentem. 
Resort finansów w ostatniej chwili zła-
godził stanowisko, bo początkowo obsta-
wał przy 100-proc. karach. Taka adnotacja 
musi znaleźć się na fakturze nawet, gdy 
tylko jeden towar jest objęty obowiązkiem 
MPP, a inne nie.

Z kolei jeżeli nabywca nie zrobi prze-
lewu w  MPP mimo takiego obowiąz-
ku, również musi liczyć z karą 30-proc. 
VAT-u z faktury. Wydatku nie będzie 

ży w ramach MPP otrzymuje na bieżące 
konto cenę netto. 

Jak zauważali resellerzy, blokada 
23 proc. środków z zapłaty za towar to 
zwykle dużo więcej, niż wynoszą mar-
że w branży IT. Wydatnie zmniejszy to 
ilość środków na bieżącą działalność, 
zwłaszcza gdy na blokadę VAT-u nałożą 
się powszechne w polskim biznesie zato-
ry płatnicze. Zwłaszcza małe firmy, które 
dysponują niewielką ilością wolnej go-
tówki albo już teraz sprzedają z minimal-
ną marżą, mogą znaleźć się pod ścianą.

– Z powodu MPP problem będą mieć fir-
my słabe finansowo, niemające do dyspo-
zycji środków, które zrekompensują kwoty 
zablokowane na koncie VAT – uważa Woj-
ciech Szczygłowski, właściciel E-Deal.

Ministerstwo Finansów podkreśla jed-
nak korzyści dla podmiotów rozliczają-
cych się w split paymencie. Rozwiązanie 
to chroni przedsiębiorcę przed sankcjami 
VAT przez solidarną odpowiedzialność  
za zaległości podatkowe kontrahenta 
(ochrona dotyczy tylko transakcji objętych 
MPP). Ponadto można liczyć na szybszy 
zwrot podatku – w ciągu 25 dni. Wprowa-
dzenie split paymentu likwiduje jednocze-
śnie tzw. odwrotne obciążenie w obrocie 
elektroniką.

CO OBEJMUJE SPLIT PAYMENT
W handlu elektroniką nowa regulacja 
obejmuje komputery, smartfony i inne te-
lefony komórkowe, konsole do gier wideo, 
dyski HDD i SSD, tusze i tonery do druka-
rek, cyfrowe aparaty fotograficzne i kame-
ry oraz telewizory.

MPP jest obowiązkowy w transakcjach 
między płatnikami VAT-u, gdy wartość 
wymienionych produktów przekracza 
15 tys. zł brutto. Gdy jest niższa, można 
zastosować split payment dobrowolnie al-
bo rozliczyć VAT na zasadach ogólnych. 
Co istotne, MPP może być zastosowany 
tylko na rachunkach założonych do ce-
lów działalności gospodarczej, a nie pry-
watnych ROR. Mając tylko zwykłe konto 
osobiste, trudno będzie zajmować się han-
dlem elektroniką. Próba przelewu w MPP 
na taki rachunek zostanie odrzucona. Jed-
nak problem ten dotyczy także klientów 
końcowych –  mikroprzedsiębiorców. 
Warto więc się upewnić, czy nabywcy ma-

Zdaniem resellera

Wojciech Szczygłowski, właściciel E-Deal
Do wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności nie przygotowujemy się jakoś 

szczególnie. Od strony technicznej wystarczą aktualizacje systemów księgowych. 

Jak będzie funkcjonować biznes w ramach MPP, obecnie trudno ocenić. Jest oczywi-

ście ryzyko ograniczenia płynności finansowej w związku z tym, że 23 proc. należności 

za faktury zostanie zamrożone na koncie VAT. Nie jest to dobra wiadomość, bo ta-

ka kwota przewyższa nasze marże. Jednak ile mniej środków z tego powodu będzie-

my mieć do dyspozycji, z góry nie da się policzyć. Korzystne dla przedsiębiorców jest 

z pewnością poszerzenie zakresu płatności z konta VAT od 1 listopada. Dzięki temu, 

że będzie można z niego regulować wszystkie ważniejsze podatki i składki ZUS, wy-

daje się, że ograniczy to problem z płynnością. Jeżeli blokada gotówki w ramach MPP 

rzeczywiście okaże się problemem, bierzemy pod uwagę zwiększenie sprzedaży kon-

sumenckiej, która obecnie generuje około 30 proc. naszych przychodów. Czy MPP 

zapobiegnie wyłudzeniom VAT-u, to się okaże. Pewne jest za to, że uczciwe firmy po-

niosą dodatkowe koszty i ryzyko związane z jego wprowadzeniem.

Mateusz Dębowski, dyrektor handlowy MBA System
Przygotowujemy się do podzielonej płatności, rozliczając się z kontrahentami w do-

browolnym MPP. Staramy się ocenić w praktyce, jak funkcjonuje taki mechanizm. Z na-

szych doświadczeń wynika, że z powodu blokad VAT-u na osobnym koncie zmniejsza 

się płynność finansowa, w związku z tym z niepokojem czekamy na wprowadzenie 

obowiązkowego split paymentu. Sporo zależy od tego, czy urząd skarbowy rzeczywi-

ście będzie szybciej zwracał VAT, jak obiecuje MF. Pozytywnym aspektem zmiany jest 

to, że MPP może pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego i usunięciu z rynku 

nieuczciwych podmiotów. Już po wprowadzeniu odwróconego VAT-u zaobserwowa-

liśmy taki efekt. Wydaje mi się, że z czasem przedsiębiorstwa z branży będą rozliczać 

wszystko w split paymencie, nawet produkty nieobjęte takim obowiązkiem, bo tak jest 

prościej, zamiast stosować w firmie dwa różne sposoby rozliczeń z kontrahentami. 
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mógł uwzględnić w kosztach uzyskania 
przychodów. Kara 30 proc. obowiązuje 
od 1 stycznia 2020 r., ale sankcja w kosz-
tach już od 1 listopada br.

– W mojej ocenie mechanizm odwróco-
nego VAT-u skutecznie zapobiegał wyłu-
dzeniom. Wydaje się, że o wprowadzeniu 
przepisów o obowiązkowym split paymen-
cie przeważyła nie tyle chęć uszczelnienia 
systemu podatkowego, ile zwiększenia 
wpływów do budżetu. Na nowym mecha-
nizmie zapewne zarobią również banki, 
przetrzymując na kontach kwoty VAT-u. 
Szkoda, że korzyści te są osiągane kosz-
tem zwykłego przedsiębiorcy – komentuje  
Tadeusz Gruszczyński, właściciel Guest 
Systemy Informatyczne.

Grzegorz Ochędzan, członek zarządu 
ds. finansowych w AB, dodaje, że warto 
również zapoznać się z zapisami na te-
mat łączenia faktur w przelewie reali-
zowanym w ramach MPP, gdyż niekiedy 
płatności za każdą fakturę będzie należa-
ło dokonywać oddzielnie. Uważa, że split 
payment skutecznie ograniczy naduży-
cia i tym samym wesprze uczciwe firmy. 
Ma temu sprzyjać zarówno sam mecha-
nizm, jak i przewidziane sankcje. 

– Łącząc informacje z wyciągów banko-
wych o przepływach gotówki związanych 
z zapłatą za faktury, w powiązaniu z pli-
kiem JPK, urząd skarbowy ma skuteczne 

narzędzie pozwalające na wskazanie nie-
prawidłowości w rozrachunkach – wyja-
śnia szef finansów AB.

Maciej Dybaś ocenia, że wprowadzenie 
obligatoryjnego mechanizmu podzielonej 
płatności w handlu elektroniką to krok 
w dobrym kierunku, bo odwrócone ob-
ciążenie nie chroniło skutecznie przed 
wyłudzeniami VAT-u. Telefony „tańsze” 
o  podatek wciąż 
można było bowiem  
kupić w internecie. 
W 2017 r. resort fi-
nansów opubliko-
wał ostrzeżenie, że 
monitoruje takie 
transakcje, a sprze-
dawcom grożą kon-
sekwencje. Jednak 
pośpiech we wprowadzaniu przepisów 
sprawia, że firmy miały niewiele czasu, 
by się przygotować, a sankcje są dotkli-
we. Ustawę uchwalono w lipcu br. Dwa 
tygodnie od wprowadzenia nowej regu-
lacji, gdy powstawał ten artykuł, wciąż nie 
było objaśnień do ustawy.

PIERWSZE MIESIĄCE BĘDĄ 
NAJTRUDNIEJSZE
Firmy z branży w ramach przygotowań 
się do split paymentu oczekują zmian 

w systemach ERP i programach finan-
sowo-księgowych. Podkreślają też po-
trzebę lepszej kontroli nad płatnościami 
i dostosowania budżetów do MPP. 

– Resellerzy powinni przeprowadzić 
analizę swojego biznesu pod kątem split 
paymentu, by ocenić, gdzie mogą pojawić 
się problemy takie jak ograniczenie płyn-
ności finansowej, i odpowiednio się do tego 

przygotować –  ra-
dzi Tadeusz Kurek, 
szef NTT System. 

Dystrybutorzy in- 
formują, że anali-
zują różne warianty 
biznesu. Prowadzi-
li chociażby symu-
lacje mające ocenić 
wpływ split pay-

mentu na ich płynność finansową. Starali 
się oszacować, jakie kwoty mogą zostać 
rzeczywiście zamrożone na koncie VAT, 
na podstawie historycznych transakcji  
(bo inaczej nie da się tego zrobić, więc 
uzyskany wynik nie pozwala w 100 proc. 
przewidzieć wpływu mechanizmu po-
dzielonej płatności na finanse spółek). 
Z symulacji, o których słyszeliśmy, wy-
nika, że kwoty zablokowane na kontach 
VAT prawdopodobnie będą wyraźnie niż-
sze niż 23 proc. całego miesięcznego ob-
rotu, wahając się w zależności od dnia czy 
tygodnia. Z czasem jednak ten problem 
powinien się zmniejszać.

Firmy spodziewają się, że w pierwszych 
miesiącach po wprowadzeniu MPP zabu-
rzenia płynności mogą być najtrudniejsze, 
ale potem, gdy split payment zacznie się 
upowszechniać, a skarbówka rzeczywi-
ście przyspieszy zwroty VAT-u, zamrożo-
ne kwoty będą coraz mniejsze.

– W  naszej ocenie nowe prawo może 
spowodować większe niż do tej pory sal-
da na  rachunkach VAT, jednak z  uwagi 
na obecną i planowaną wielkość oraz struk-
turę zakupu i sprzedaży nie spodziewamy 
się znaczących zagrożeń dla naszej płyn-
ności – zapewnia Andrzej Biały, dyrektor 
finansowy Action.

Przedstawiciele branży przypuszcza-
ją, że firmy szybko zaczną powszechnie 
rozliczać się w MPP, bo to uprości wszyst-
kim biznes. Zamiast płacić kontrahentom 
na różne sposoby, łatwiej będzie posługi-
wać się split paymentem, nawet handlując 

Pozytywów z obligatoryjnego split paymentu jest więcej niż nega-
tywów. Będzie to najskuteczniejsze narzędzie do walki z oszustami 
podatkowymi i karuzelami VAT-u. Oczyszczenie rynku przyniesie 
korzyści nie tylko budżetowi państwa, lecz także samej bran-

ży. Dziś ciągle trzeba odbudowywać wzajemne zaufanie między kontrahentami. 
Obowiązkowy split payment przyspieszy ten proces. Część przedsiębiorców obawia 
się, że MPP zachwieje ich płynnością finansową, jednak warto podkreślić, że nowe 
przepisy zwiększają możliwości dysponowania środkami z konta VAT w porównaniu 
do tego, co było do tej pory. Będzie można z nich opłacać nie tylko VAT, lecz także 
PIT, CIT, cła i akcyzy. Wśród obaw pojawia się też argument, że po wejściu obowiąz-
kowego split paymentu sprzedawcy elektroniki będą musieli wygospodarować 
więcej pieniędzy, by zapłacić importerom w kwocie brutto, a nie jak dziś – netto. 
Jednak sądzę, że są to niedogodności, które stopniowo będą znikać. Split payment 
będzie się upowszechniać. Moim zdaniem przedsiębiorcy będą stosować split 
payment także przy obrocie innymi produktami, by rozliczać się już według jednego 
mechanizmu. A niewątpliwie coraz większa powszechność MPP będzie pozytywnie 
wpływać na zachowanie płynności finansowej wśród przedsiębiorców.

Michał Kanownik
prezes Związku Cyfrowa Polska

Firmy szybko zaczną 
powszechnie rozliczać 
się w MPP, bo to uprości 
wszystkim biznes.
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towarami, które nie są objęte obowiąz-
kowo tym mechanizmem. Przykłado-
wo, przedsiębiorca, by uniknąć pomyłki 
i sankcji, w razie otrzymania faktury z in-
formacją o podzielonej płatności (a nawet 
gdy nie ma takiej adnotacji), może prze-
lać całość należności w formie MPP, nie 
bawiąc się w sprawdzanie każdego pro-
duktu. Jest to dopuszczalne, bo za każdy 
towar można płacić dobrowolnym split 
paymentem. Także zaliczki można regu-
lować w MPP. Tyle że sposoby rozliczeń 
wykraczające poza obowiązkowe regula-
cje dla sprzedawcy oznaczają więcej środ-
ków wpływających na konto VAT. Warto 
więc uzgodnić z nim tę kwestię.

PRZEPISY SĄ, NIEJASNOŚCI 
POZOSTAŁY
Przedsiębiorcy w związku ze split pay-
mentem mają obowiązek weryfikacji 
sprzedawanych towarów, by upewnić 
się, że należą do grupy objętej obowiąz-
kowym MPP. Jednak nie jest to takie pro-
ste. Na liście produktów według PKWiU, 
a ona jest obecnie obowiązująca, nie brak 
pułapek i wątpliwości. Wykaz nie mówi 
np., co zrobić z tzw. bundlami, gdzie tyl-
ko część produktów rozlicza się w ramach 
split paymentu. Branża wciąż czeka, aż re-
sort finansów wyklaruje tę i wiele innych 
istotnych kwestii. 

Jak zauważa Andrzej Biały, do wyjaśnie-
nia przez resort pozostaje wiele spraw: 
m.in. kwestia przedpłat i wystawionych 
do nich faktur, możliwość umieszczania 
oznaczenia „mechanizm podzielonej płat-
ności” na wszystkich fakturach, wystawia-
nia do jednego zamówienia oddzielnych 
faktur na towary objęte MPP.

Michał Kanownik, prezes Związku Cyfro-
wa Polska, radzi, aby w razie szczegółowych 
pytań zwrócić się do KAS-u o interpretację. 
Poza tym Ministerstwo Finansów przygo-
towuje objaśnienia dla przedsiębiorców, jak 
korzystać ze split paymentu w różnych, kon-
kretnych przypadkach. 

– Jako Związek Cyfrowa Polska zbieramy 
od firm członkowskich wszelkie wątpliwości, 
uwagi i problemy i na bieżąco przekazujemy 
je do resortu finansów. Wierzę, że minister-
stwo będzie systematycznie wyjaśniać te nie-
jasności – mówi Michał Kanownik.

Ocenia, że część przedsiębiorców zdą-
żyła się już nauczyć tego mechanizmu 
płatności, bo przecież nieobowiązkowy 
split payment istnieje już od ponad ro-
ku i część firm go wdrożyło. Z informacji 
z branży wynika, że dotyczy to zwłasz-
cza podmiotów, których kontrahentami 
są głównie jednostki publiczne. Jednak 
przeciętnie w firmach z branży w formie 
dobrowolnego split paymentu nie rozlicza-
no większości transakcji.

Radzono również, by przeszkolić pra-
cowników, zwłaszcza zajmujących się fi-
nansami i  księgowością, jakie towary 
podlegają mechanizmowi split paymentu, 
jakie są obowiązki przedsiębiorcy i co mu 
grozi w razie ich naruszenia.   

Co obejmie obowiązkowy split payment  
według klasyfikacji PKWiU 

(załącznik 15 ustawy)
  komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych  

(PKWiU 26.20.1 – cała sekcja)

  telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0)

  konsole do gier wideo oraz pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych  

lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów  

(PKWiU ex 26.40.60.0)

  HDD (PKWiU ex 26.20.21.0)

  SSD (PKWiU ex 26.20.22.0), w tym nośniki z systemami operacyjnymi i innym  

oprogramowaniem oraz z filmami (PKWiU ex 58.29.11.0, ex 58.29.29.0, ex 59.11.23.0)

  procesory (PKWiU ex 26.11.30.0)

  materiały eksploatacyjne do drukarek i fotokopiarek (PKWiU ex 20.59.30.0;  

ex 20.59.12.0, ex 28.23.26.0)

  cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0 – cała sekcja)

  telewizory (PKWiU 26.40.20.0 – cała sekcja)

Żeby zweryfikować, czy dany towar obejmie obowiązek 
stosowania MPP, należy sięgnąć do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 
i Usług. Jest to o tyle dziwne, że już wkrótce (1 kwietnia 2020 r.) 
mamy od takiej kategoryzacji odchodzić, zastępując ją tzw. 

kodami CN, czyli Nomenklaturą Scaloną. Niestety, PKWiU nie daje odpowiedzi 
na wszystkie pytania. Podstawowym z nich jest np. rozliczenie zestawów 
towarowych, sprzedawanych łącznie, aczkolwiek składających się z kilku różnych 
urządzeń. Przykładowo, laptop objęty obowiązkowym split paymentem po 
spełnieniu kryterium wartościowego ze stacją dokującą, która nie podlega MPP. 
Inny przykład to konsole do gier – obejmuje je MPP, z wyłączeniem jednak części 
i akcesoriów, a także gier, a wszystko to często jest sprzedawane razem z konsolą 
w jednym opakowaniu. Miejmy nadzieję, że odpowiedzi dotyczące zestawów 
przyniosą objaśnienia zapowiadane przez Ministerstwo Finansów.
Weryfikacja towaru według klasyfikacji statystycznej może się jednak okazać 
zadaniem trudnym, bo jest napisana niełatwym językiem i wymaga sporej pracy 
analitycznej. Jeśli podatnik będzie chciał w wiążący sposób sprawdzić klasyfikację 
towaru dla celów split paymentu, będzie mógł zwrócić się po opinię wydawaną 
przez Urząd Statystyczny lub też od 1 listopada wystąpić z wnioskiem o wydanie 
tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej. 

Maciej Dybaś
Sales Senior Manager i doradca podatkowy, Crido 
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Zarządzasz grupą specjalistów osiągających świetne wy-
niki. Zespół złapał właściwy rytm, a jego członkowie 
zgrali się na tyle, że dobrze sobie radzą z wyzwaniami 

i dotrzymywaniem terminów. I nagle kluczowa osoba w ze-
spole ogłasza, że zamierza odejść. Łatwo założyć, że zatrzy-
manie jej będzie najlepszą opcją dla zespołu, firmy, a także dla 
ciebie. Naturalnie natychmiast zaczynasz się zastanawiać, jak 
zmienić decyzję tego cennego pracownika. Awansować go?  
Albo przynajmniej dać mu podwyżkę? A może większy zakres 
obowiązków zachęciłby go do pozostania?

Od ponad 10 lat pracuję jako coach kadr zarządzających. 
W tym czasie nieraz się przekonałam, że jeśli menedżer trak-
tuje pracownika po ludzku, z empatią i ze świadomością te-
go, co dla niego dobre, przyzwolenie na odejście z firmy może 
się okazać znacznie lepszym rozwiązaniem dla pracownika  
(i firmy) niż jego pozostanie.

Po pierwsze, warto szczerze porozmawiać z pracownikiem 
o tym, co skłoniło go do szukania nowych możliwości. Dyskusja 
ta powinna koncentrować się na jego aspiracjach oraz możli-
wościach, jakimi dysponuje menedżer. W przypadku podwyżki 

Zatrzymać czy pozwolić odejść?
Najlepszy pracownik w twoim zespole chce odejść. Choć bardzo ci na nim zależy, 
nie wiesz, czy zatrzymywać go za wszelką cenę, czy zaakceptować jego decyzję 

i pozwolić mu bez dodatkowego stresu realizować swoje plany.
DACIA J. FAISON ROE
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ścią, która groziła wywróceniem do góry nogami wszystkiego, 
co osiągnęliśmy: otrzymał ofertę pracy z innej firmy.

Wydawało się, że nie mogło to nastąpić w gorszym momencie. 
Był moim jedynym programistą, a znajdowaliśmy się w środku 
opracowania produktu edukacyjnego z terminem, którego nie 
mogliśmy przekroczyć. Trudno byłoby w dalsze prace włączyć 
kogoś nowego, aby je sfinalizować. Byłam pewna, że bez niego 
projekt się rozsypie.

Ale Chad ufał mi na tyle, że powiedział mi o ofercie, zanim 
ją przyjął. Miałam poczucie, że muszę także uwzględnić jego 
potrzeby. Zastanawiając się nad punktem widzenia Chada, 

uznałam, że jego działanie miało sens. 
Choć pracowaliśmy razem nad inno-
wacyjnym projektem, potrzebował bar-
dziej złożonych wyzwań i społeczności 
specjalistów w swojej dziedzinie, któ-
rzy pomogliby mu w rozwoju. Po roz-
mowie o  dostępnych możliwościach, 
negocjacjach na temat stanowiska i wy-
nagrodzenia stało się jasne, że nie jestem 
w stanie zaproponować mu tego, czego 
potrzebuje, i jego najlepszą opcją było 
przyjęcie oferty.

Wspólnie podzieliliśmy się z zespołem tą trudną wiadomo-
ścią, przechodząc razem przez proces podejmowania decyzji 
oraz umożliwiając członkom zespołu zadawanie pytań na temat 
wpływu, jaki to będzie na nich miało. Wyraziłam swoje przeko-
nanie, że odejście Chada będzie okazją do określenia nowych 
kierunków rozwoju naszej pracy. Wykazałam też gotowość 
wsparcia wszystkich w procesie zmiany, poświęcając im czas 
na pogłębione rozmowy rozwojowe oraz umożliwiając wypró-
bowanie nowych ról i projektów.

Perspektywa nowych możliwości i przyszłego potencjału ze-
lektryzowała zespół. Przeprowadziliśmy reorganizację i posta-
nowiliśmy zająć się częścią zadań, które wcześniej odłożyliśmy. 
Kilku członków zespołu podjęło nowe obowiązki. Osoby, które 
do nas dołączyły, miały strategiczne znaczenie dla zespołu, któ-
rym się stawaliśmy.

Od dawna uważałam, że bycie menedżerem jest rolą na ca-
łe życie. Obejmując ją, zapewnia się wsparcie, rozwój i opiekę 
osobom, które przechodzą przez proces podejmowania części 
spośród najważniejszych dla siebie decyzji – tych, które doty-
czą ich kariery.

Co stało się z zespołem, gdy odszedł Chad? Część osób awan-
sowała na stanowiska kierownicze. Część zdobyła nowe umie-
jętności. Inni dowiedzieli się czegoś na swój temat, co zmieniło 
bieg ich kariery. 

czy awansu istnieje szansa znalezienia rozwiązania o minimal-
nym wpływie na zespół.

Jednak jeśli powód chęci rezygnacji z  pracy znajduje się  
poza kontrolą menedżera, korzystanie z zachęt finansowych lub 
perspektywy awansu jest krótkoterminowym rozwiązaniem 
większego problemu i jedynie odsunięciem w czasie ewentual-
nych kosztów związanych z rekrutacją i przeszkoleniem następcy. 
Brak odniesienia się do zastrzeżeń pracownika może spowo-
dować spadek jego morale i wydajności, co z kolei negatywnie 
wpłynie na otoczenie. W takim przypadku najlepiej będzie, jeśli  
wszystkie strony zgodzą się na odejście.

Po drugie, nieznane kryje w sobie szan-
sę. Nawet jeśli początkowo nie będziesz 
traktować zmiany w zespole jako cze-
goś pozytywnego, odejście pracownika 
stworzy przestrzeń, która umożliwi po-
zostałym rozwój i wykazanie się dzięki 
ponownemu określeniu roli, jaką chcą 
odgrywać. To również naturalny mo-
ment, aby zatrudnić nowe osoby, które 
mogą wnieść świeżą perspektywę, a tak-
że aby zastanowić się nad innymi kierun-
kami i możliwościami działania.

I wreszcie po trzecie – traktowanie pracowników z empatią 
i docenianie ich jako ludzi, a nie tylko jako pracowników ma po-
zytywny wpływ na pozostałą część zespołu. Z przeprowadzo-
nego w 2015 r. badania Gallupa wynika, że „pracownicy, którzy 
mają poczucie, że ich szef inwestuje w nich jako ludzi, częściej 
wykazują zaangażowanie” w pracę. A jest to zachowanie, które 
ma silny związek z efektami biznesowymi, takimi jak wydajność, 
innowacyjność i rentowność.

Niezależnie od tego, czy korzyści te się urzeczywistnią, jeśli 
pracownik zdecyduje się odejść, pokażesz swój stosunek, jaki 
masz względem zespołu. Zamiast traktować sytuację jak po-
tencjalną katastrofę, przedstaw ją w optymistycznym świetle. 
Ciesz się z rozwoju odchodzącego pracownika. Omów możli-
wości, które otwierają się przed zespołem. Dostrzeż emocjonal-
ny i praktyczny wpływ, jaki to na niego wywrze. Z otwartością, 
współczuciem i szacunkiem odpowiadaj na pytania dotyczące 
powodów odejścia, dlaczego nie dało się przekonać pracownika 
do pozostania oraz jak odciśnie się to na zespole.

PRZYKŁAD CHADA
Skorzystaj z mojego doświadczenia z Chadem, którego men-
torką byłam w poprzedniej firmie. Obejmując stanowisko sze-
fowej zespołu, którego zadaniem było inspirowanie i wdrażanie 
kreatywnych pomysłów, wiedziałam, że Chad będzie idealnym 
partnerem, który mi w tym pomoże. Był jednorożcem: idealnie 
łączył w sobie kompetencje projektanta graficznego i programi-
sty ze zdolnością do innowacyjnego rozwiązywania problemów 
i poczuciem humoru. Jednocześnie był kimś, na kim mogłam 
polegać, wiedząc, że będzie moim osobistym głosem rozsądku. 
Przez następne 18 miesięcy nasz zespół wykonał wspólnie nie-
samowitą pracę. Ale wtedy Chad przyszedł do mnie z wiadomo-

Chad przyszedł do mnie  
z wiadomością, która 
groziła wywróceniem 
do góry nogami 
wszystkiego, co osiągnęliśmy.

PARTNER DZIAŁU

DACIA J. FAISON ROE JEST DYREKTOREM DS. ROZWOJU 

PERSONELU W SYPARTNERS. OD 20 LAT TWORZY PROGRAMY 

EDUKACYJNE DLA FIRM.

ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ PIERWOTNIE W PORTALU 

HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, WWW.HBRP.PL.
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Agnieszka Węglarz, 
ICAN Institute

Absolwentka Wydziału Nauk 
Ekonomicznych na Uniwersytecie 

Warszawskim, stypendystka 
University College Galway oraz 

Sussex University. W latach 2007–2013 
była menedżerem w Polkomtelu,  

a w okresie 2013–2014 pracowała 
jako dyrektor Działu Marketingu, 

Relacji Zewnętrznych i Komunikacji 
Korporacyjnej w Sygnity. 

Jest niezależnym doradcą, a także 
ekspertem ICAN Institute z obszarów 
rozwoju biznesu w B2B, sprzedaży 

i marketingu.

Prostota oferty  
nie obniża skali 

wyzwań dla 
handlowców. 

Rentowne zarządzanie 
kanałami sprzedaży

KANAŁY SPRZEDAŻY TO JEDEN Z KLUCZOWYCH OBSZARÓW W MODELU 
BIZNESOWYM KAŻDEJ FIRMY. NIEWŁAŚCIWIE DOBRANE I ZARZĄDZANE 
MOGĄ BYĆ NIE TYLKO ŹRÓDŁEM WYSOKICH KOSZTÓW, ALE WRĘCZ 
PRZYCZYNĄ WYHAMOWANIA SPRZEDAŻY.

Mój niedawny felieton na temat oferty wartości rozpoczęłam od opisu typowej 
sytuacji, w której handlowcy przychodzą do szefa i proszą o obniżenie ceny, aby 
zwiększyć sprzedaż. Tymczasem przyczyny jej wyhamowania mogą leżeć poza ob-
szarem pricingu. Przyczyną może być brak właściwej oferty wartości i segmenta-
cji, o czym pisałam wcześniej. Jednak przyczyną może być również brak właściwie 
dopasowanych kanałów sprzedaży i właściwych kompetencji handlowców w tych 
kanałach. Tymczasem optymalnie wybrany kanał pozwala dotrzeć do klienta do-
celowego po możliwie najniższym koszcie, w skali i w tempie, które jest niezbędne 
do realizacji celów biznesowych.

Powróćmy do mojego przykładu producenta systemu CRM, o którym pisałam w ar-
tykule na temat oferty wartości. Załóżmy, że postanowiliśmy produkować rozwiąza-
nie dla małych firm B2 B. Jaki będzie najlepszy kanał dystrybucji do sprzedaży naszej 
oferty? Zastanówmy się przede wszystkim, kim jest nasz docelowy klient, jaką ma 
specyfikę i jak wygląda jego proces zakupowy. 

W małej firmie B2 B będzie to prawdopodobnie albo sam właściciel, albo jego 
„prawa ręka” zajmująca się kwestiami administracji i IT – decyzje będą pewnie po-
dejmować razem. Już na tym etapie uwidacznia się konieczność uporządkowanego 
gromadzenia danych o klientach i systematyzacji pracy zespołu handlowego. To re-
latywnie niewielka firma, więc zarządzający chcą racjonalnie gospodarować swoimi 
środkami. Zanim podejmą decyzję, będą starali się zebrać maksymalnie dużo infor-
macji na temat możliwych opcji.

Jakimi kanałami w związku z tym skutecznie dotrzeć do takich klientów, zakłada-
jąc dodatkowo, że sami nie działamy w ramach dużej struktury i mamy ograniczone 
zasoby? Pamiętajmy, że naszym celem jest zapewnienie sobie od razu odpowiedniej 
skali dotarcia i tempa, które pozwoli nam uzyskiwać odpowiednie przychody, a przy 
tym kontrola nad kosztami.

Małym firmom B2 B nie trzeba przedstawiać bardzo skomplikowanej oferty, a do-
datkowo coraz większa ich część aktywnie korzysta już z internetu do poszukiwania 
informacji w swoim procesie zakupowym. Dlatego pierwszy etap procesu sprzedaży 
– prospecting – czyli poszukiwanie nowych klientów, możemy częściowo zrealizować 
za pomocą działań marketingu cyfrowego, które będą kierować do nas potencjalnych 
klientów. Przekonująca prezentacja wartości naszej oferty w komunikacji i na stro-
nie WWW oraz dobry mechanizm zdobywania zainteresowanych mogą pomóc nam 
zgromadzić pulę potencjalnych klientów, z którymi będziemy się mogli skontakto-
wać. Kanał cyfrowy możemy uzupełnić dodatkowo np. kanałem partnerskim, jeśli 
znajdziemy partnera oferującego nam wystarczająco dużą bazę swoich klientów.

Na tym jednak oczywiście nie powinny się skończyć nasze rozważania o strukturze 
dystrybucji. To, co powinniśmy dodatkowo wziąć pod uwagę, to nie tylko struktura 
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Mali klienci  
nie zawsze są 

łatwym łupem. 
Wręcz przeciwnie.

kanałów, lecz także specyfika naszej oferty i kompetencje sprzedażowe w kanałach. 
Można by założyć, że skoro nasza oferta jest relatywnie prosta, to przez analogię bę-
dziemy potrzebować handlowców o relatywnie mało zaawansowanych kompeten-
cjach do jej sprzedaży. Czy aby na pewno?

Warto ponownie zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z mniejszymi firmami, któ-
re starają się bardzo racjonalnie wydawać środki i nierzadko boją się popełnić błąd. 
W takiej sytuacji, mimo świadomości swojej potrzeby, mogą odraczać swoją decyzję, 
obawiając się zmarnowania funduszy. Mali klienci nie zawsze są łatwymi kupujący-
mi – mają sporo obiekcji, wahają się, są wyczuleni na każde ryzyko. 

Jeśli więc taki klient trafi już do naszego handlowca, to będzie potrzebował kom-
petentnego sprzedawcy, który będzie umiał skutecznie i merytorycznie odpowie-
dzieć na jego liczne wątpliwości oraz pomóc mu wybrać właściwą wersję oferty. Jeśli 
w tym miejscu procesu sprzedażowego w kanale umieścimy handlowców ze zbyt sła-
bymi kompetencjami, umiejących sprzedawać proste produkty, a nie bardziej złożo-
ne usługi – możemy stracić część naszych leadów.

Czy to z kolei oznacza, że mamy relatywnie prostą ofertę (czytaj: o relatywnie 
niskiej marży) sprzedawać za pomocą drogich handlowców? Przecież oznacza to 
wysokie stałe koszty w stosunku do relatywnie niskiej ceny jednostkowej, którą otrzy-
mujemy ze sprzedaży naszej usługi. Otóż niekoniecznie. Będzie to zależeć od tego, 
jakie kanały wybierzemy na kolejnych etapach procesu sprzedażowego. Na początku 
lejka sprzedażowego chcemy zwykle dotrzeć możliwie szeroko i zebrać jak najwię-
cej leadów. Szerokie dotarcie może nam zapewnić np. umiejętne połączenie kanału 
cyfrowego z kanałem partnerskim, które daje nam skalę i szybkie tempo działania. 
Umiejętnie stosowany marketing cyfrowy oznacza lepszą kontrolę kosztów i nie an-
gażuje od razu naszych drogich handlowców.

Kluczem do utrzymania rentowności dalszego procesu sprzedaży będzie właściwa 
kwalifikacja szans sprzedażowych. Do naszych sprzedawców powinni trafiać klien-
ci, w których przypadku prawdopodobieństwo finalizacji transakcji jest rzeczywi-
ście wysokie. Precyzyjna definicja leadu kwalifikowanego daje nam z kolei kontrolę 
kosztów i szansę na ochronę marży.

Kończąc moje krótkie rozważania na temat kanałów sprzedaży, chciałam podkre-
ślić, że każdy kanał sprzedaży ma określone wady i zalety, a jego wybór zależy od spe-
cyfiki naszego modelu biznesowego, klienta i oferty wartości.

Nie ma też pewnie jednej dobrej recepty na wszystkie sytuacje. Ważne jest jednak, 
aby wybierając kanały, dokonywać przy tym analizy korzyści i kosztów związanych 
z danym kanałem. Analiza ta powinna uwzględniać wiedzę na temat procesu za-
kupowego klientów, do których chcemy dotrzeć, charakteru oferty, którą udostęp-
niamy w określonym kanale, i rodzaju kompetencji sprzedażowych, wymaganych 
do sprzedaży takiej oferty.

Jeśli nasza sprzedaż wyhamowuje, to audytując obszar kanałów sprzedaży, war-
to weryfikować nie tylko ich zasięg w wybranej grupie klientów, lecz także to, ja-
ką ofertę w nich plasujemy i za pomocą jakich kompetencji staramy się ją w nich 
sprzedawać.
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Jak wynika z raportu firmy Deloitte „Global Human Capital 
Trends 2019”, choć 82 proc. respondentów w Polsce uznało 
potrzebę poprawy „doświadczenia pracownika” za ważną, 

to jedynie połowa deklaruje, że skutecznie lub bardzo skutecznie 
tworzy miejsca pracy, które mają znaczenie i sens dla pracowników. 
Z kolei ci, którzy zdecydowali się na nowy model zarządzania, 
a więc na prowadzenie odpowiedzialnego biznesu 4.0, zauważyli, 
że pozytywnie wpłynęło to na wyniki finansowe firmy.

W dziewiątej edycji raportu ankietę wypełniło niemal 10 tys. re-
spondentów z 119 krajów, w tym także z Polski. Eksperci wyodręb-
nili 10 trendów w trzech kategoriach: przyszłości firmy, pracownika 
i obszaru HR, które będą kształtowały biznes w najbliższych latach.

Do 2020 r. liczba osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą w USA będzie rosnąć i ma osiągnąć 42 mln. Zgodnie 
z szacunkami Indeksu Przedsiębiorczości 2019 w Polsce przyby-
wa średnio 916 jednoosobowych firm dziennie. Elastyczne formy 
zatrudnienia jako ważną lub bardzo ważną kwestię uznała ponad 
jedna czwarta badanych w Polsce (28 proc.). Co ciekawe, w skali 
globalnej wynik ten był wyższy i wyniósł aż 41 proc. Z wszystkich 
wskazanych przez Deloitte trendów właśnie w obszarze alterna-
tywnych form zatrudnienia rysuje się największa różnica w odpo-
wiedziach, co oznacza, że rynek, a także prawo pracy w Polsce nie 
nadążają za szybko zmieniającymi się warunkami pracy. Podobny 
odsetek deklaracji (7 proc. w Polsce, 8 proc. na świecie) dotyczy 
opracowania procesów umożliwiających zarządzanie i rozwija-
nie alternatywnych form zatrudnienia.

Menedżerowie zarządzający pionami HR powinni mieć 
na uwadze fakt, że to na alternatywnych formach zatrudnienia 
w przyszłości będzie opierać się biznes. Pracownik w jednej fir-
mie może być zatrudniony na etacie, a z drugą w tym samym czasie  
może być związany projektowo. Pracodawca 4.0 powinien do-

strzec te zależności, inaczej trudno mu będzie w relacji z pracow-
nikami uwzględnić przeciwdziałanie wykluczeniu, różnorodność, 
sprawiedliwe traktowanie i zaufanie. Pracownik 4.0 musi czuć, 
że jest doceniany, mieć poczucie, że jest częścią kultury i syste-
mu organizacyjnego, pełnoprawnym członkiem zespołu. W su-
mie 83 proc. firm w Polsce (88 proc. globalnie) uznało za istotną 
lub bardzo istotną zależność między poziomem zaangażowania 
a efektywnością swoich pracowników. 

ZAMIAST ZWOLNIEŃ NOWE STANOWISKA
Do lamusa odchodzi przekonanie, że roboty i automatyzacja wyprą 
z rynku pracy człowieka. Zamiast tego firmy zmieniają swój spo-
sób działania, a stanowiska przekształcają się w „superstanowi-
ska”, na których zatrudnieni pracownicy współpracują z botami, 
dzięki czemu wzrastają wydajność i korzyści społeczne. Niemal 
trzy czwarte (80 proc. globalnie) pracowników zapytanych przez  
Deloitte deklaruje, że oczekuje zwiększenia nawet w  stopniu 
znacznym zastosowania sztucznej inteligencji i technologii ko-
gnitywnych w ciągu najbliższych trzech lat. Co ciekawe, połowa 
pracowników w Polsce nadal uważa, że automatyzacja spowoduje 
likwidację znacznej liczby stanowisk pracy. To dużo, jeśli wziąć pod 
uwagę, że podobnie uważa jedynie 13 proc. badanych na świecie. 

W Polsce jedynie 21 proc. respondentów Deloitte’a deklaruje, 
że jest choćby częściowo gotowych do wykorzystania technologii 
w miejscu pracy. Globalnie ten wynik nie jest dużo lepszy i wynosi 
26 proc. Współczesne stanowiska pracy są w pełni zautomatyzowa-
ne, ale do rozwiązywania problemów lub interpretowania informa-
cji są potrzebni ludzie. Można powiedzieć, że maszyny przejmują 
czynności powtarzalne, a zajęcia pracowników tracą rutynowy 
charakter. Najbliższym współpracownikiem człowieka stanie się  

Nowoczesna firma, by nie wypaść z obiegu, musi wyjść poza swoje pierwotne cele, 
skoncentrowane na wyniku finansowym, tak by w centrum jej strategii znalazł się 

człowiek. Dla przedsiębiorstwa 4.0 jest on równie ważny co zysk.
SYLWIA DĘBIŃSKA, IRENA PICHOLA, TOMASZ KONIK 

woczesna fifirma bby nie wypaśśćć z obbiegu musi wwyyjjjśśśśćććć ppoza swojje piierwottne

Pracownik w centrum uwagi.  
Zmiana w zarządzaniu
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MOBILNOŚĆ TALENTÓW
Jedynie 8 proc. polskich firm (o 2 pp. więcej niż globalnie) uważa, 
że dysponuje najlepszymi w swojej klasie procesami i rozwiąza-
niami, umożliwiającymi przyciągnięcie cenionych specjalistów. 
W opinii aż 92 proc. pytanych (81 proc. na świecie) sposoby po-
zyskiwania talentów, stosowane w ich firmie, są standardowe 
lub nawet poniżej standardu. Taki wynik zastanawia, zwłaszcza 
że 72 proc. respondentów (70 proc. globalnie) uznało rekrutację 
za istotną kwestię. Według raportu Deloitte warto zmienić per-
spektywę rekrutacyjną i odejść od tradycyjnego poszukiwania 
pracowników, ponieważ eksperci mogą być pod ręką. 

Wiele firm nie radzi sobie z wewnętrzną mobilnością talentów 
i często jest to kwestia omawiana na poziomie zarządów. Dla 77 proc. 
(76 proc. globalnie) to temat ważny lub bardzo ważny. Ponad dwie 
trzecie pracowników w Polsce jest zdania, że łatwiej znaleźć no-

we stanowisko u innego pracodaw-
cy niż w ich obecnej firmie. To sporo 
więcej, niż pokazują globalne wyniki. 
Barierą, która ogranicza mobilność 
wewnętrzną, jest brak narzędzi po-
magających rozpoznać właściwych 
kandydatów i przesunąć ich na in-

ne stanowiska. Część badanych uważa też, że pracownicy nie mają 
możliwości zapoznania się z ofertą rekrutacji wewnętrznej.

HR W CHMURZE
W przedsiębiorstwach rośnie świadomość, że znaczenie ma też 
zmiana podejścia do rozwiązań w chmurze, która ma stać się 
punktem wyjścia, a nie celem. 76 proc. (74 proc. globalnie) re-
spondentów uznało technologie HR za ważne lub bardzo ważne, 
ale tylko jedna czwarta w Polsce i na świecie deklaruje, że efek-
tywnie wykorzystuje te z nich, które działają w chmurze z apli-
kacjami lub są pełni zintegrowane z platformami HR. Wprawdzie 
daje się tu zauważyć znaczący postęp, jednak wiele firm wciąż nie 
integruje narzędzi, choć dałoby to pełne wykorzystanie ich po-
tencjału. Systemy HR otwierają możliwości do innowacji przez 
narzędzia bazujące na rozwiązaniach z dziedziny robotyki, tech-
nologii kognitywnych i sztucznej inteligencji.

Tylko 14  proc. (19  proc. na świecie) szefów firm deklaru-
je gotowość do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu 4.0, 
ale aż 83 proc. (globalnie 88 proc.) przedsiębiorstw, które bada-
ją zależność między poziomem zaangażowania pracowników 
a efektywnością ich pracy, uznało ją za istotną. To oznacza, że od-
powiedzialny biznes 4.0 przestaje być jedną z możliwych form 
zarządzania, a staje się naturalną drogą każdej firmy. Badania De-
loitte, prowadzone przez dziewięć lat, pokazują, jak w zarządza-
niu przenosił się środek ciężkości z działów HR, na cała firmę, co 
prowadzi do odpowiedzialnego biznesu 4.0. Dla firm, które zde-
cydowały się iść tą drogą, równie ważny jak zysk stał się człowiek, 
który na ten zysk pracuje.

Artykuł ukazał się pierwotnie w Newsletter Employee  
Experience: www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/
articles/human-capital-trends-2019.html

robot, a nowe „superstanowisko” będzie łączyć zadania i kwalifi-
kacje z różnych dziedzin.

PIENIĄDZE WAŻNE, ALE NIE NAJWAŻNIEJSZE
Na pytanie o to, co cenią, pracownicy najczęściej odpowiada-
ją: wartość, jaką stanowi dla nich praca. Tylko 4 proc. (11 proc. 
globalnie) respondentów uważa, że systemy wynagradzania są 
dobrze dopasowane do celów strategicznych firmy. Taka opi-
nia wynika zapewne z tego, że pieniądze nie są już wystarcza-
jącą i jedyną zachętą oraz mobilizacją. Współczesny pracownik 
jest zainteresowany takim systemem nagród, który spełnia jego  
indywidualne potrzeby. Dlatego też strategia wynagradzania po-
winna wyrastać z kultury organizacyjnej i celów prowadzonej 
działalności. 

W tegorocznym badaniu ankieto-
wani wskazali wynagrodzenie, któ-
re oczywiście nadal jest ważnym 
elementem, ale obok niego także 
elastyczność, możliwość kształce-
nia i rozwoju oraz opiekę zdrowot-
ną i well-being jako najistotniejsze 
świadczenia, decydujące o sukcesie rekrutacyjnym. Dla pracodaw-
ców oznacza to odejście od znanych dotąd systemów wynagradza-
nia do budowania relacji, co ma kluczowe znaczenie w tworzeniu 
i umacnianiu nowej formy interakcji z pracownikiem. 

Najlepsi powinni mieć dostęp do systemu nagród, dostosowa-
nego do elastycznych metod oceny wyników i modeli zarządzania, 
zaspokajającego jednocześnie potrzeby i oczekiwania pracowni-
ków oraz zabezpieczającego przyszłość firmy. Tymczasem prawie 
połowa zatrudnionych z Polski (48 proc., 55 proc. globalnie) twier-
dzi, że system motywacyjny w ich firmach nie jest w żaden sposób 
powiązany ze zdobywaniem nowych umiejętności.

PRAWIDŁOWO DOBRANE SZKOLENIA  
JESZCZE NIGDY NIE BYŁY TAK WAŻNE
Tymczasem kwestia kształcenia okazuje się trendem numer je-
den w tegorocznej edycji badania. Aż 82 proc. respondentów 
w Polsce (86 proc. globalnie) uznało zmianę sposobu szkolenia 
za ważną lub bardzo ważną. Pracownicy chcą możliwości kształ-
cenia lepiej dopasowanych do ich stanowisk i zadań. Rozwój nie 
polega już na kumulowaniu wiedzy, lecz na zdobywaniu umiejęt-
ności, które zatrudniony rzeczywiście będzie mógł wykorzystać 
w praktyce. Z badania wynika, że liderzy rynkowi starają się za-
spokoić tę potrzebę, inwestując w nowe narzędzia, które umoż-
liwiają pracownikom szkolenia nie tylko dotyczące pracy, lecz 
także życia prywatnego. Jednak tylko zaledwie 5 proc. pracow-
ników (10 proc. globalnie) uważa, że firmy, w których pracują, 
są gotowe do podjęcia tego tematu. Od lat rośnie długość życia, 
a wraz z nią wydłuża się kariera zawodowa do nawet 60 lat i wię-
cej. Ciągły rozwój, zwiększanie kompetencji nie są już jedynie 
warunkiem awansu. Kto się nie rozwija, po prostu nie przetrwa 
na rynku. Proces ustawicznego kształcenia powinien być więc 
wbudowany w DNA przedsiębiorstwa.

Do lamusa odchodzi przekonanie, 
że roboty i automatyzacja wyprą 
z rynku pracy człowieka.
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Mamy wciąż  
NOWE WYZWANIA

„Większość rzeczy robimy sami. Przymierzaliśmy się do oddania 
w outsourcing niektórych obszarów IT, ale okazało się, 

że nie jest to tak opłacalne, jak twierdzą dostawcy usług. 
Analizy pokazały, że zyski z przejścia na model usługowy byłyby znikome” 

– mówi ROBERT SZKOP, KIEROWNIK DZIAŁU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 
W CENTRUM ZDROWIA DZIECKA.

CRN W medycynie, tak jak w wielu innych dziedzinach, ro-
śnie znaczenie rozwiązań cyfrowych. Jaką funkcję spełnia 
dzisiaj w Centrum Zdrowia Dziecka kierowany przez Pana 
dział? Co należy do Waszych zadań?
ROBERT SZKOP Jesteśmy działem usługowym, naszą rolą jest za-
pewnienie dobrych warunków pracy personelowi medyczne-
mu. Ze względu na skalę i rozległość działań naszej placówki, 
a co za tym idzie – skalę i rozległość wykorzystywanych roz-
wiązań informatycznych mamy bardzo dużo pracy. Nasz dział 
zarządza całą informatyką w centrum, zapewniając obsługę per-
sonelu zarówno od strony software’owej, jak i hardware’owej. 
Mamy pod opieką niemal półtora tysiąca komputerów, dwa ty-
siące użytkowników systemów informatycznych, a na naszą in-
frastrukturę składają się m.in. dwie serwerownie, ponad 10 km 
światłowodu w sieci szkieletowej oraz 250 punktów dostępo-
wych sieci Wi-Fi. Obsługujemy kilkadziesiąt systemów dziedzi-
nowych i centralny, zintegrowany system szpitalny (HIS).

CZD jest uzależnione od informatyki?
Systemy informatyczne mają dzisiaj kluczowe znaczenie 
dla funkcjonowania szpitala. Bez nich trudno byłoby już so-
bie wyobrazić niektóre działania. Na przykład brak dostępu 
do danych z wynikami badań mógłby uniemożliwić przepro-
wadzenie operacji. To wszystko, czym dysponujemy, to jednak 
wciąż za mało jak na potrzeby centrum. Cały czas się rozwija-
my i potrzebujemy wciąż nowych technologii, które też prze-
cież nie stoją w miejscu. Jednak jak na nasz 15-osobowy dział 
robimy i tak bardzo dużo. Cały czas pozyskujemy nowy sprzęt 
i oprogramowanie, wdrażamy funkcjonalności, szkolimy użyt-
kowników, dokonujemy cyfryzacji kolejnych obszarów dzia-
łalności centrum.

Jakie macie systemy dziedzinowe? Jak się one sytuują wzglę-
dem zintegrowanego, centralnego systemu szpitalnego?
Z uwagi na charakter jednostki mamy bardzo dużo różnych  
systemów dziedzinowych niewchodzących w skład tradycyj-

nych „kombajnów”, takich jak HIS, LIS, CIS czy ERP. Oprócz 
wykorzystywanych w każdej instytucji aplikacji do obsługi czę-
ści administracyjnej mamy pod opieką wiele systemów medycz-
nych zarówno obsługujących wybrane laboratoria i pracownie, 
jak i  aplikacji przeznaczonych dla komórek o  charakterze  
wymagającym odrębnego oprogramowania (np. system do ob-
sługi Zakładu Genetyki czy system do żywienia pozajelito-
wego). Jest też bardzo rozbudowana baza oprogramowania 
wykorzystywanego do celów naukowych (m.in. oprogramo-
wania statystyczne). Wszystko teraz jest zinformatyzowane 
– praktycznie każda czynność jest przeprowadzana w asyście 
komputerów i oprogramowania i jest zapisywana w jakimś sys-
temie informatycznym. Wiele z tych zewnętrznych systemów 
jest połączonych mechanizmami integracji jedno- lub dwukie-
runkowej z systemem centralnym, którym w naszym wypadku 
jest system HIS.

W jakim stopniu dane są wykorzystywane do celów ana-
litycznych?
Mamy hurtownię danych naukowych. Pracownicy korzystają 
z narzędzi analitycznych i statystycznych. Część danych z sys-
temu centralnego jest dostępna w formie zanonimizowanej 
do celów analitycznych. Wykorzystanie informatyki w medy-
cynie idzie jednak coraz mocniej w stronę danych agregowa-
nych z wielu jednostek i przetwarzanych w chmurze. Powstają 
sieci, w których szpitale łączą swoje zanonimizowane dane 
i pozwalają na ich wzajemne wykorzystanie do celów np. na-
ukowych. CZD pracuje w kierunku przyłączenia się do takich 
sieci wymiany danych.

Czy są jeszcze miejsca, gdzie wyniki badań pojawiają się 
w formie papierowej?
Wszystkie dane krążą już u nas po sieci w formie cyfrowej. Jest 
jeszcze parę miejsc, w których używa się starych urządzeń ana-
logowych, ale służą one przede wszystkim do ewentualnego 
potwierdzenia diagnozy czy są wykorzystywane w sytuacjach 
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awaryjnych. Dzisiaj proble-
mem nie jest już pozyskanie 
danych w  formie cyfrowej 
– urządzenia diagnostyczne są 
sprzedawane od razu z opro-
gramowaniem. Wyzwaniem 
staje się zrobienie z nich użyt-
ku. A prawo wciąż mówi, że 
niektóre dane medyczne trze-
ba drukować i przechowywać 
również w formie papierowej.

Jak dużo pracy jest przy 
obsłudze szeroko pojętej  
e-dokumentacji?
Wchodzą ciągle nowe wymo-
gi dotyczące dokumentacji 
medycznej, np. co do szcze-
gółowości i terminów rapor-
towania do NFZ, pojawiają 
się obowiązki składania no-
wych raportów. To wymaga 
nie tylko wdrażania nowych 
rozwiązań czy wprowadzania 
nowych funkcji lub modułów 
do już istniejących systemów, 
lecz także nieustannego szko-
lenia pracowników, którzy 
wprowadzają te dane.

Czy natrafiacie na problemy związane z migracją do cyf- 
rowego środowiska?
Często się okazuje, że po latach sprawnego funkcjonowa-
nia w organizacji analogowej nie daje się zaimplementować 
cyfryzacji w przypadku jakiegoś programu komputerowe-
go, ponieważ ma mnóstwo „skrótów”, bazuje na kontaktach 
międzyludzkich bądź w wielu miejscach ma charakter su-
biektywny, bo jest nieuporządkowany… W otoczeniu analo-
gowym działa sprawnie, ale do wprowadzenia do systemu IT 
się nie nadaje, bo reguły informatyki wymagają innego podej-
ścia do jego zorganizowania. Trzeba albo proces odpowiednio 
zmodyfikować, albo czasami wręcz stworzyć nowy od pod-
staw. Komputer działa w oparciu o czysty algorytm i nie jest 
w stanie uwzględniać niuansów czy kontekstów, z którymi 
znakomicie radzą sobie ludzie. Pogodzenie jednego z drugim 
to duże wyzwanie. Chodzi o to, żeby nie niszczyć wypraco-
wanych, sprawdzających się w praktyce ścieżek pracy, ale je 
usprawniać, wspomagać ich funkcjonowanie.

Jakie projekty czy wdrożenia macie w planach na najbliż-
szy czas?
W najbliższym czasie zamierzamy zakończyć wdrożenie syste-
mu wspomagającego w całości pracę pielęgniarek. Chcemy też 
wprowadzić pełną obsługę informatyczną systemu obiegu krwi 
w szpitalu. Będziemy poza tym modernizować system kolejko-

wy dla opieki ambulatoryjnej. 
Zakładamy, że do końca roku 
uda nam się te rzeczy zrobić.

A co później? Jakie dzia-
łania są przewidywane 
w dłuższej perspektywie? 
Ciężko jest mówić w naszym 
przypadku o  dłuższej per-
spektywie. Kolejne obsza-
ry do zinformatyzowania 
są wybierane sukcesywnie, 
w miarę kończenia poprzed-
nich wdrożeń. Wtedy anali-
zujemy, co da nam najlepsze 
efekty, gdzie nowe narzę-
dzia są najbardziej potrzeb-
ne, w którym miejscu można 
oczekiwać największych ko-
rzyści. Zastanawiamy się też 
jak nowe funkcjonalności po-
łączyć z już istniejącymi sys-
temami i na ile przełoży się to 
na optymalizację działań ca-
łej placówki lub wybranych 
dziedzin. Proces informaty-
zacji ma u nas kształt drze-
wa – z jednej gałęzi wyrastają 
kolejne, potem następne. To, 
co nowe, jest w dużej mierze 

rozwinięciem lub uzupełnieniem tego, co już działa. Trudno 
mówić o strategicznym podejściu, gdy wciąż jest do zrobienia 
wiele rzeczy, które wynikają z potrzeb generowanych nieustan-
nie w toku prowadzonej przez centrum działalności. Na pewno 
jednym z większych wyzwań, które nas czeka, jest wdrożenie 
systemu konfekcjonowania leków oraz pełnego ewidencjono-
wania ich zlecania i podawania. 

Na czym w praktyce będzie polegać jego działanie?
Będzie to system wspomagający procesy przygotowania i dys-
trybucji leków polegający na wydawaniu z poziomu centralnej 
apteki leków w formie gotowej do podania oraz indywidualnie 
przygotowanej dla danego pacjenta. Gdy pacjent będzie miał 
przepisane dwie tabletki przeciwbólowe, to system wyda tylko 
te dwie tabletki zapakowane w osobny pojemnik z opisem, dla 
którego pacjenta są przeznaczone i jak mają być podawane. Dzię-
ki temu uzyskamy dostęp do szczegółowych informacji na te-
mat dysponowania lekami ze szpitalnej apteki. Nie tylko będzie 
wiadomo, który pacjent co otrzymał, kiedy i w jakiej dawce, lecz 
także, gdy, dajmy na to, zostaną podane dwie tabletki tego sa-
mego lekarstwa, będzie wiadomo, z którego opakowania każ-
da z nich pochodziła. W razie wycofania leku z obiegu będzie 
można stwierdzić, który pacjent już taki lek otrzymał i w jakiej 
dawce. Można też będzie generalnie prześledzić, jakie leki pa-
cjent w ogóle przyjmował. Wszystkie dane będą dostępne  
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w jednym systemie. Usprawni on i przyspieszy proces wydawa-
nia leków, a także zwiększy bezpieczeństwo w dysponowaniu 
lekami dzięki minimalizacji zagrożenia związanego z pomyłką.

Z jakimi wyzwaniami wiąże się wdrażanie systemów infor-
matycznych w dużej placówce szpitalnej? Co trzeba brać pod 
uwagę, przystępując do pracy nad nowym rozwiązaniem?
Na przykład przy wdrażaniu modułu do obsługi systemu obiegu 
krwi trzeba uwzględnić wielu różnych interesariuszy i uczest-
ników procesu, dokonać ustaleń między laboratorium, bankiem 
krwi, blokiem operacyjnym, lekarzami, działem transportu 
i  innymi. Do tego jeszcze trzeba od-
zwierciedlić w programie potencjalną 
dynamikę zmian sytuacji. Na przykład 
z bloku operacyjnego może zostać za-
mówiona określona ilość krwi, ale po-
tem okaże się, że ma być dostarczana 
partiami, bo jak już się otworzy worek, 
to trzeba całą zawartą w nim krew zu-
żyć, a przebieg operacji wskazuje, że cała od razu nie będzie 
potrzebna. Trzeba nadać wielu różnym osobom odpowiednie 
uprawnienia do korzystania z systemu. Każdej osobie upraw-
nionej należy założyć konto w systemie, wydać dane do logo-
wania, przeszkolić itd.

Jak w praktyce wygląda realizacja zadań działu IT? Co ro-
bicie sami, a co zlecacie wykonawcom zewnętrznym?
W zasadzie wszystko robimy sami poza serwisem drukarek, 
ale tylko serwisem urządzeń. Całą obsługą floty drukującej 
zajmujemy się we własnym zakresie.

Rozwojem oprogramowania też się sami zajmujecie?
Tak, od pewnego czasu rozwijamy własny dział deweloperski. Na 
razie robimy małe rzeczy, niewielkie systemy ułatwiające życie 
pracownikom. Chcemy jednak w przyszłości pracować również 
nad bardziej skomplikowanym i złożonym oprogramowaniem.

Czy ze względu na dużą liczbę i rozległość obsługiwanych 
systemów nie bierzecie pod uwagę chociażby skorzystania 
z usług zewnętrznych integratorów?
Korzystamy przede wszystkim z usług producentów oprogra-
mowania. Gdy zachodzi konieczność integracji danych z dwóch 
różnych systemów, kontaktujemy z sobą ich dostawców i oni 
bezpośrednio współpracują pod naszą opieką. Ze względu na 
zamknięty charakter wykorzystywanego przez nas oprogra-
mowania integrator i tak nie mógłby zrobić nic sam, chyba że 
miałby wykupione API od producenta. Inaczej to jest jeszcze 
jeden, niepotrzebny w gruncie rzeczy pośrednik, który by ge-
nerował koszty.

Gdzie jest miejsce dla własnych systemów, skoro system 
centralny jest dostarczony przez zewnętrznego dostawcę, 
tak samo jak wszystkie systemy dziedzinowe?
Są luki między różnymi używanymi w centrum systemami, 
które trzeba zapełnić. Jest również do zrobienia cała masa 

nowych rzeczy. Na przykład przygotowaliśmy wyszukiwar-
kę pracowników. Budujemy też inne systemy intranetowe, 
przygotowujemy elektroniczne formularze wniosków oraz 
zamówień. Główne systemy przede wszystkim modyfikuje-
my we współpracy z dostawcami, bo to są systemy zamknięte, 
nie mamy dostępu do ich kodów źródłowych, producenci nie 
wystawiają też nam żadnego API, z którego moglibyśmy ko-
rzystać. Ale jest cała masa własnych rzeczy do zrobienia dla 
pracowników i pacjentów. Współpracujemy np. z Fundacją  
K.I.D.S. Opracowujemy razem aplikację mobilną, która umoż-
liwi naszym małym pacjentom i ich rodzicom lepsze przygoto-

wanie do wizyty w Centrum Zdrowia 
Dziecka, ułatwi dotarcie do konkret-
nego miejsca na terenie szpitala oraz 
pokieruje np. na plac zabaw, gdy oka-
że się, że trzeba jakiś czas poczekać 
w kolejce.

Jak wyglądają plany działania w od-
niesieniu do wykorzystania i rozwoju infrastruktury ICT?
Infrastrukturę kupuje się na wiele lat. Jeśli jest odpowied-
nio zaprojektowana i dobrana, to nie zmienia się jej często. 
Obecnie mamy bardzo dobrą infrastrukturę ICT, którą zbu-
dowaliśmy w głównej mierze dzięki środkom unijnym. Przy 
jej projektowaniu postawiliśmy nie tylko na wydajność i bez-
pieczeństwo, lecz także na rozwiązania ekologiczne, dzięki 
czemu nowo wybudowana serwerownia jest w całości chło-
dzona wodą lodową. 

Jak w takiej sytuacji zapatruje się Pan na możliwości wy-
korzystania rozwiązań chmurowych?
Ze względów bezpieczeństwa danych medycznych pacjentów 
nie przekazujemy naszych dokumentów administracyjnych 
do zewnętrznej chmury. Mamy chmurę wewnętrzną wyko-
rzystywaną głównie na potrzeby związane z działalnością 
naukową.

Czy bierze Pan pod uwagę możliwość skorzystania w przy-
szłości z modelu usługowego w wybranym obszarze funk-
cjonowania IT?
Chcielibyśmy przekazać zewnętrznemu dostawcy obsługę 
części sprzętu, przede wszystkim drukarek. Przymierzali-
śmy się do oddania w outsourcing również innych obszarów 
IT, ale okazało się, że nie jest to wcale dla nas tak opłacalne, 
jak twierdzą dostawcy usług. Zamówiliśmy analizy i wyszło, 
że zyski przy poszczególnych projektach usługowych byłyby 
dla nas tak znikome, że nie byłoby sensu wprowadzać tych roz-
wiązań. Koszty zmian byłyby wyższe niż potencjalne korzyści 
z przejścia na model usługowy. Żeby usprawnić sobie pracę, 
standaryzujemy procesy, sprzęt i oprogramowanie. Standa-
ryzacja ułatwia obsługę tak rozległych i złożonych zasobów 
IT jak nasze.

ROZMAWIAŁ 
ANDRZEJ GONTARZ 

Chcemy wprowadzić  
pełną obsługę 
informatycznego systemu 
obiegu krwi w szpitalu.
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Chieftec: Polaris zasili PC
Producent wprowadził na polski rynek 

nową serię zasilaczy o nazwie Polaris. 

Są dostępne trzy modele o mocy 550, 650 

i 750 W. Wszystkie mają certyfikat 80 Plus 

Gold. Wyposażono je w modularne zarzą-

dzanie płaskimi kablami oraz przewód  

24 PIN z oplotem, co zapewnia łatwe pod-

łączenie podzespołów, a także poprawia przepływ powietrza. Kable 

mają do 650 mm długości, co umożliwia umieszczenie zasilacza także 

w dużych obudowach. Komponenty są dostosowane do instalacji  

w każdym systemie, w którym może działać standardowy zasilacz ATX. 

Zasilacze mają 140 mm długości i 120-mm wentylator. Urządzenia z serii 

Polaris wyposażono także w rozwiązania zwiększające wydajność (LLC 

Half-Bridge, przetwornicę napięcia DC-DC, tzw. wysoka gęstość mocy).

Ceny resellerskie netto: PPS-550FC – 71 dol. (ok. 275 zł), PPS-650FC 

– 75 dol. (ok. 290 zł), PPS-750FC – 81 dol. (ok. 310 zł). 

Gwarancja: 2 lata.

AB, ab.pl
ACTION, action.pl
KOMPUTRONIK, komputronik.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, roseville.pl

Synology:  
NAS dla średnich firm
RackStation RS820+/RS820RP+ to czterokieszeniowy serwer NAS 

do montażu stelażowego w obudowie 1U zaprojektowany na potrze-

by średnich biur i do wykorzystania w sieciach wymagających wysokiej 

wydajności transmisji danych i skalowalnej pamięci masowej. Wskaźnik 

odczytu sekwencyjnego wynosi ponad 1621 MB/s przy przepustowości 

10 GbE. Urządzenie wyposażono w czterordzeniowy procesor 2,1 GHz 

z interfejsem AES-NI i 2 GB RAM DDR4. Możliwe jest rozszerzenie pa-

mięci do 18 GB, storage’u do ośmiu napędów oraz instalacja opcjonalnej 

karty sieciowej 10 GbE lub SSD M.2. Funkcja Synology High Availability 

(SHA) umożliwia nieprzerwane działanie i płynne przechodzenie między 

serwerami w klastrach. System plików Btrfs generuje 65 tys. migawek 

dla całego systemu i 1024 migawki na folder współdzielony.

Ceny netto: RS820 – 859 euro (ok. 3,7 tys. zł),  

RS820RP – 1094 euro (ok. 4,7 tys. zł). 

Gwarancja: 3 lata.

AB, ab.pl
EPA SYSTEMY, epasystemy.pl
KONSORCJUM FEN, fen.pl
VERACOMP, veracomp.pl

Philips: panorama z KVM
Philips 346B1C to 34-ca-

lowy zakrzywiony mo-

nitor panoramiczny 

z ekranem o proporcjach 

21:9. Jest przeznaczony 

zarówno dla użytkowni-

ków profesjonalnych, jak 

i graczy. 

Urządzenie wyposażo-

no w matrycę VA w rozdzielczości UltraWide QHD (3440x1440 pikseli) 

z częstotliwością odświeżania 100 Hz. Ekran wyświetla 90 proc. palety 

kolorów Adobe RGB i charakteryzuje się parametrem odwzorowania 

kolorów Delta E < 2. Korzystanie z gier ułatwia funkcja Adaptive-Sync. 

Monitor wyposażono w złącze USB-C, przełącznik KVM i rozwiązania 

zmniejszające pobór mocy, m.in. PowerSensor i Light Sensor. Ograni-

czono także emisję niebieskiego światła.

Cena: 2579 zł. Gwarancja: 2 lata.

AB, ab.pl
ACTION, action.pl
INCOM GROUP, incomgroup.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, roseville.pl

Optoma: laserowa rodzina
Producent wprowadził na rynek pięć 

projektorów laserowych z serii Dual  

Core, które w zależności od modelu 

wyświetlają obraz w rozdzielczościach 

Full HD i WUXGA (1920x1200 pikseli).  

Żywotność diod wynosi według produ-

centa 30 tys. godzin pracy. 

ZH406 i ZH406ST to urządzenia Full HD. Pierwsze z nich wyświetla ob-

raz o jasności 4500 ANSI lumenów i przekątnej do 300 cali (z odległości 

9,3 m). Drugie to model krótkiego rzutu, który generuje obraz o przekąt-

nej 300 cali z odległości 3,3 m (jasność 4200 ANSI lumenów). 

ZH606e, ZU606Te i ZU606TSTe charakteryzuje jasność na poziomie 

6300 ANSI lumenów. ZH606e wyświetla obraz o rozdzielczości Full HD, 

a dwa pozostałe – WUXGA. 

Ceny: od 7999 zł do 27 099 zł w zależności od modelu. 

Gwarancja: 2 lata na modele ZH406 i ZH406ST, 3 lata na ZH606e,  

ZU606Te, ZU606TSTe. 

Gwarancja na źródło światła: 5 lat lub 20 tys. godz.

AB, ab.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, roseville.pl
VERACOMP, veracomp.pl
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Ireneusz Dąbrowski

WRZUTKA Z AUTU

W Budapeszcie 
będzie 

niebawem 
Warszawa, 

a nie 
w Warszawie 

Budapeszt.

ZA NAMI PEŁNE NAPIĘCIA DNI, KTÓRYCH KULMINACJA PRZYPADŁA 
NA 13 PAŹDZIERNIKA. W TYM DNIU ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU I SE-
NATU, KTÓRE ZDECYDUJĄ, W JAKIM KIERUNKU PODĄŻY NASZA OJCZYZNA 
W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH LAT.

Dla tych, którzy to lekceważą lub nie zwracają na to zbytniej uwagi, mam propozycję: 
popatrzcie wstecz i przypomnijcie sobie was samych i swoje otoczenie, w którym funk-
cjonowaliście, w końcu roku 2015. Przywołajcie w swojej pamięci, gdzie była wówczas 
Polska i jak wyglądała branża IT. Zarówno organizacyjnie, jak i technologicznie. Przez 
ten myślowy eksperyment chcę uzyskać potwierdzenie konstatacji, jak wiele może przez 
cztery lata się zmienić, i to zarówno na lepsze, jak i gorsze.

Dzień wyborów był też, chyba przez kompletny zbieg okoliczności, ważny, i to nawet 
bardzo, dla naszych drużyn narodowych w siatkówce i piłce nożnej. Siatkarze starli się 
z Brazylijczykami i po obiecującym początku meczu, dzięki dwóm (zaledwie dwóm!!!) 
błędom pod koniec drugiego seta pogrzebali ostatecznie szanse na tytuł mistrzowski 
w rozgrywkach Pucharu Świata. A inni nasi ulubieńcy, podopieczni Jerzego Brzęczka, 
rozegrali mecz, który miał odpowiedzieć na pytanie, czy krajowa reprezentacja w na-
szym narodowym sporcie ma jeszcze szanse na stanie się zespołem, czy będziemy musieli 
na niecały rok przed Euro 2020 zaczynać wszystko od początku. Na szczęście piłkarze 
mimo wcześniejszych starań (a właściwie ich braku) nie doprowadzili do katastrofy 
i przedłużyli nadzieje kibiców na to, że występ w kolejnym turnieju Euro nie musi skoń-
czyć się na rozgrywkach grupowych.

We wszystkich tych sprawach jest wiele do skomentowania i aż trudno się zdecydować, 
na czym się skupić. Idąc zatem za głosem hierarchii ważności zdarzeń, wybiorę na począ-
tek politykę, odkładając sportowe obserwacje i komentarze na następną okazję. Bieżącej 
polityki na poziomie globalnym nie komentuję często, tym bardziej przepraszam swoich 
czytelników za ton niniejszego felietonu, ale raz na cztery lata można chyba poruszyć coś 
ważniejszego niż to, czy dystrybutor A kupi gracza B, czy nie kupi.

Z setek politycznych elementów mogących stać się felietonową inspiracją chciałbym 
skupić uwagę czytelników na jednym passusie, który padł z ust lidera zwycięskiej w wybo-
rach partii podczas wieczoru tuż po ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników, a który 
wzbudził moje zastanowienie, a nawet pewne zniesmaczenie. Może gdzieś w zrozumieniu 
tego, co prezes chciał przez to powiedzieć, leży klucz do zrozumienia problemów politycz-
nych naszego kraju? Wypowiedział taką oto myśl, mając na uwadze swoje ugrupowanie 
w związku z dopiero co ogłoszonymi wstępnymi rezultatami: „…otrzymaliśmy dużo, ale 
zasługujemy na więcej…”. Ciekawe i wiele mówiące zdanie. Jego egzegezę zacznę od te-
go, jak tę wypowiedź czytam wprost. Dla mnie jest to zdanie człowieka rozczarowanego 
i rozeźlonego, który zderzył się z sytuacją, kiedy w swoim najgłębszym przekonaniu zro-
bił wiele, a może nawet więcej, niż powinien dla swego elektoratu, a ten nie okazał nale-
żytego zrozumienia i wdzięczności. Ba, nawet potraktował „dobroczyńców” obcesowo. 

Wypowiedź prezesa PiS odczytać można też tak: my wam dajemy ponad stan, sypiemy 
ręką hojną i miarą szczodrze napełnioną, a wy nam tego nie odpłacacie swoim poparciem, 
jakbyście byli ślepi i nieczuli. Jest też w tej wypowiedzi zaskoczenie. Zaskoczenie właści-
we dla wszystkich przywódców, liderów, szefów firm i zespołów, a nawet rodziców w sy-
tuacji, gdy społeczeństwo, pracownicy firmy, zespołu czy działu albo dzieci na dokonania 
i wtłaczane im wartości mają inny pogląd niż ten, kto im je dostarcza. Tego typu posta-
wa jest też na pograniczu lekceważenia, gdyż wynika z nierozpoznania potrzeb i ocze-
kiwań. Może to, co „osiągnęliśmy” w zamyśle prezesa, to niekoniecznie to, co większość 
społeczeństwa by chciała, aby było osiągnięte? Może „chleb i igrzyska” to zbyt mało, aby 

Zasługujemy na więcej
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zaskarbić sobie w dzisiejszej Polsce wdzięczność ludu? Może te wszystkie propagando-
we „+” nie równoważą dostatecznie odczuwanego bałaganu w edukacji, niedostatków 
i postępującej degrengolady w służbie zdrowia czy słabej sfery usług publicznych, gdzie 
jednym z remediów powinno być głębsze czerpanie ze zdobyczy współczesnej informa-
tyki i współudziału kapitału prywatnego?

Kto dziś pamięta o programach PPP, gdy rządzący myślą nad upaństwowieniem 
kolejnego banku? Jak kreować większe zaangażowanie społeczeństwa w inwestycje, 
gdy deklaruje się publicznie i pod publiczkę, że elity gospodarcze i ekonomiczne wy-
magają wymiany? Rozumiem, że receptą na sukces dla nas dziś powinna być sytuacja  
w Rosji porewolucyjnej, czyli sprzed 100 lat: prosty lud kupiony kasą i obietnicami 
awansu społecznego i wizją ukarania dotychczasowych ciemiężycieli, a poprzednie 
elity usunąć za każdą cenę. Oczywiście nikt takiego myślenia nie potwierdzi, no, chy-
ba że wymknie się mu jakieś „zasługujemy na więcej”. Formacja, która wygrała wybory  
13 października, ma zresztą dziwne predylekcje do tego, na co w jej mniemaniu zasłu-
guje albo co jej się należy, że przypomnę przy tej okazji wypowiedź byłej pani premier 
dotyczącej nagród dla członków firmowanej przez nią Rady Ministrów. Chyba poważ-
nym politykom taki infantylizm nie przystoi.

Myślę, że nowa kadencja naszego parlamentu zapowiada się interesująco i będziemy 
z uwagą obserwować, czym wyborcy obdarzą władzę za rok, dwa. Na co ona będzie za-
sługiwać. Warto tutaj wspomnieć, że w dniu naszych wyborów parlamentarnych na Wę-
grzech odbyły się wybory samorządowe. Mimo wszystkich różnic między nami a naszymi 
południowymi bratankami, tam władza też nie otrzymała tego, na co w jej mniemaniu 
zasługiwała. W kilku większych miastach, w tym w samej stolicy, doszło do spektakular-
nej zmiany na stanowiskach burmistrzów. Zatem raczej w Budapeszcie będzie niebawem 
Warszawa, a nie w Warszawie Budapeszt, jak zamyślają niektórzy. Niech to też da wszyst-
kim politykom do myślenia. Bo społeczeństwo, czyli elektorat ludzi władzy, też ma swoje 
oczekiwania i swoją listę rzeczy, na które zasługuje i które władza odpowiedzialna musi 
swoją postawą i postępowaniem społeczeństwu dostarczyć. Są to np. takie wartości, jak: 
uczciwość, rudymentarna przyzwoitość, prawdomówność, szacunek, brak nienawiści 
dla inaczej myślących i przeciwników politycznych, poważne traktowanie czy wresz-
cie – osądzanie każdego równą miarą. To przykłady, ale na tyle ważne, że w dzisiejszym 
świecie chleb i igrzyska nie stanowią dla nich alternatywy.

Ktoś powie, a gdzie godność? I tu chcę przejść do nadbudowy. Tak się porobiło, że dziś 
więcej godności przynosi Polsce przyznana Oldze Tokarczuk Nagroda Nobla niż wywal-
czenie teki komisarza UE przez pana Wojciechowskiego. I że wynik zwycięskiego meczu 
w eliminacjach Euro 2020 i zaprezentowany styl gry daje na światowym rynku uznania 
więcej korzyści niż jakakolwiek wystawa godnościowa w korytarzach Parlamentu Euro-
pejskiego. Podobnie jak przepychanki wokół mianowania szefa muzeum Polin przynoszą 
naszemu krajowi więcej szkody w środowisku finansowych decydentów, niż pozytywne 
wskaźniki makroekonomiczne mogą skompensować. To może w tych przejawach tkwi 
przyczyna tego, że inwestycje zamiast oczekiwanego poziomu 25 proc. PKB ślizgają się 
w okolicach 18 proc.?

Nikt nie chce być uszczęśliwiany na siłę. Nikt nie chce być traktowany jak krnąbrne 
dziecko i pouczany zwłaszcza przez tych, których autorytetu nie ceni. Nikt nie lubi być 
stawiany pod przymusem wyboru spośród fałszywych alternatyw. W końcu nikt nie lubi 
być obrażany, a zwłaszcza nie lubi, by obrażano jego inteligencję. Może to teraz, na począ-
tek nowej kadencji parlamentu, jest pora, aby o tym przypomnieć i apelować do rządzą-
cych o zmianę paradygmatu dotąd sprawowanej władzy. Pierwsze musi zniknąć zgubne 
dla samych sprawujących władzę przekonanie i oczekiwanie, że im się coś należy. Władzy 
nie należy się od społeczeństw literalnie NIC! Bo to ono w państwach demokratycznych 
zatrudnia polityków, a nie odwrotnie. 

I tyle polityki na tych łamach. Raz na wiele lat.

Nikt nie chce  
być 

uszczęśliwiany 
na siłę.
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

Nie wylejmy 
dziecka 

z kąpielą.

CHŁODNYM OKIEM

Siła kobiet
PIERRE BRANTÔME NAPISAŁ KIEDYŚ, ŻE ŚWIAT BEZ KOBIET BYŁBY NICZYM 
OGRÓD BEZ KWIATÓW. A CZYM BYŁBY ŚWIAT IT BEZ PRZEDSTAWICIELEK 
PŁCI PIĘKNEJ?

W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej przyglądałem się debacie w TVN24.  
Brała w niej udział Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. „Dlaczego jestem jedy-
ną kobietą? Dlaczego cztery pozostałe ugrupowania wystawiły mężczyzn?” – dopyty-
wała zirytowana posłanka. Niestety, w tym przypadku bycie kobietą nie wystarczyło, 
aby przyćmić czterech kontrkandydatów. Izabela Leszczyna wypadła na ich tle dość 
blado. Ale zostawmy politykę, bowiem kobiety przechodzą do ofensywy również w in-
nych dziedzinach życia, a w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się zwią-
zane z tym pytania.

Dlaczego tak mało kobiet zasiada na fotelu CEO? Dlaczego niemal każde dziecko 
wie, kim jest Cristiano Ronaldo, a Ada Hegerberg jest postacią anonimową? Dlaczego 
na liście 10 najbogatszych wykonawców hip-hopu nie ma żadnej kobiety? Dlaczego tak 
mało kobiet pracuje w branży IT?

Niedawno w CRN Polska próbowaliśmy uzyskać odpowiedź na to ostatnie pytanie. 
W tym celu zorganizowaliśmy debatę, zapraszając do udziału panie związane ze świa-
tem nowych technologii. Nie ukrywam, że byłem chyba jedyną osobą z redakcji, która 
nie wykazywała entuzjazmu wobec tego tematu. Cały ten szum wokół kobiet w infor-
matyce przypomina mi nieco czasy komuny, kiedy panie na siłę wysyłano na trakto-
ry. Poza tym irytuje mnie też agresywna promocja, która czasami przekracza granice  
absurdu. Mam tutaj na myśli przede wszystkim działania Apple’a i Facebooka. Oba 
koncerny zaproponowały pracownicom 20 tys. dol., jeśli zdecydują się zamrozić swo-
je komórki jajowe. Technologiczni giganci chcą pomóc paniom, które stają przed dy-
lematem – macierzyństwo czy kariera.

Na całe szczęście uczestniczki naszego spotkania poruszały bardziej przyziemne 
problemy. Między innymi dlatego cieszę się, że miałem okazję nie tylko być świad-
kiem dyskusji, lecz także zamienić kilka słów z paniami zaraz po zakończeniu debaty. 
Wprawdzie moje poglądy na temat roli i promocji kobiet w branży IT nie zmieniły się 
o 180 stopni, niemniej argumenty wysuwane podczas niemal dwugodzinnej dyskusji 
skłoniły mnie do kilku refleksji.

Otóż panie zwróciły uwagę, że na edukację nie można patrzeć jedynie przez pry-
zmat Warszawy. W mniejszych miastach panuje powszechne przekonanie, że kobieta 
po ukończeniu studiów matematycznych wyląduje w prowincjonalnej szkole. Tymcza-
sem może doskonale sprawdzić się np. jako analityk od Big Data. Trzeba jej tylko poka-
zać możliwości rozwoju i ścieżki kariery. W czasie rozmowy kilkakrotnie powtarzano, 
że Polska jest krajem konserwatywnym, co nie ułatwia kobietom podejmowania pracy 
w takich zawodach jak informatyk.

Uczestniczki spotkania były zgodne co do tego, że korporacje powinny aktywnie 
włączyć się w promocję kobiet w świecie IT. Też tak uważam, aczkolwiek należy  
to robić ostrożnie, aby nie wylać dziecka z kąpielą. W kuluarowych rozmowach jed-
na z uczestniczek przyznała, że rynek pracy w branży IT w Polsce jest wydrenowa-
ny i brakuje na nim nowych twarzy. Istnieje duża szansa, że dotarcie z odpowiednim 
przekazem do utalentowanych kobiet pozwoli na dopływ świeżej krwi. Mam nadzieję, 
że tak się stanie.



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

AMSTERDAM

BANGKOK

SINGAPUR

MEDIOLAN

DUBAJ

AUSTIN

CHICAGO

SAN FRANCISCO

ATLANTA

SZANGHAJTEL AWIW

MIAMI

BRUKSELA

CARDIFF

BERGAMO
LONDYN

LIZBONA

HANOWER

HOUSTON

NOWY ORLEAN

WIEDEŃ

PRAGA

BAKU

RYGA

MONAKO

BARCELONA

LAS VEGAS

SAN JOSE

SUNNYVALE

TORONTO
WASZYNGTON

GDYNIA

GDAŃSK
OLSZTYN

KROCZYCE

OSTRÓDA

GRUNWALD

ŁOCHÓW

KRZYCZKI
IŁAWA

WARSZAWA
NIEPORĘT

ŁÓDŹ

PABIANICE

JACHRANKA

KATOWICE
KRAKÓW

WIELICZKA

POZNAŃ

OPALENICA
POWIDZ

WROCŁAW

Przemierzamy tysiące kilometrów, aby osobiście 

relacjonować to, co dzieje się w Polsce, 

Europie, Azji, Ameryce i na Bliskim Wschodzie. 

Jesteśmy na zlotach partnerskich, w których 

biorą udział tysiące osób, jak również 

uczestniczymy w kameralnych spotkaniach 

dla zaledwie kilkunastu integratorów.

CRN Polska – najbardziej mobilna 
redakcja w polskiej branży IT!
Dane na mapie dotyczą wyjazdów dziennikarzy CRN Polska w okresie 2018–2019.

Z nami nie przegapisz żadnej okazji biznesowej i będziesz zawsze na bieżąco, 
nawet jeśli natłok obowiązków nie pozwala Ci na częste podróże służbowe.
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