
„W styczniu wyjdziemy z procesu sanacji, a najpóźniej  
od II kwartału 2020 roku zaczniemy długo wyczekiwany 
nowy etap w naszej działalności” – Piotr Bieliński, prezes zarządu Action
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Ma rację Irek Dąbrowski w swoim najnowszym felietonie, że zarządy firm po-
winny traktować fuzję jako jeden z naturalnych kierunków rozwoju i tym samym 
raz na jakiś czas dokonywać stosownych analiz. Chociażby po to, żeby nie przegapić 
momentu, w którym „sprzedanie się” lub odwrotnie – przejęcie innej firmy, byłoby 
rozwiązaniem optymalnym. Dotyczy to szczególnie spółek z branży IT, która pędzi 
może nie na złamanie karku, ale w tempie, które co najmniej taką czy inną „kontuzję” 
czyni wielce prawdopodobną. Zwłaszcza że w ostatnich latach mamy do czynienia 
ze zmianą modelu biznesowego pod hasłem „everything as a service”, co dodatko-
wo przyspieszyło proces rozwoju sektora tech. Tym samym niektóre zarządy spółek 
IT zostały zmuszone do szukania inwestora finansowego lub branżowego (bo nowa 
strategia musi kosztować), a zarządy innych są teraz wyjątkowo skłonne kupować 
firmy dysponujące know-how na miarę XXI wieku.

Mamy więc od jakiegoś czasu wręcz wysyp tego typu wydarzeń w każdym segmen-
cie IT. Dość przypomnieć kupno EMC przez Della (67 mld dol.), Red Hata przez IBM-a 
(33 mld dol.), LinkedIna przez Microsoft (26 mld dol.), Della przez… Michaela Della 
i Silver Lake Partners (24 mld dol.) czy też Sprinta przez SoftBank (21 mld dol.). Oczy-
wiście tym gigantycznym transakcjom towarzyszyło tysiące mniejszych, także na pol-
skim rynku, w tym przejęcie Avansu przez OpenMedia w sektorze retailu bądź DIM 
System przez Infradatę w sektorze integratorskim, a w segmencie dystrybucji m.in. 
przejście S4E w ręce ABC Daty, po czym obu tych spółek do grupy Also. Trzeba wymie-
nić też kupno polskiego oddziału RRC przez Ingram Micro, a Avnetu przez Tech Datę.

W kolejnych latach wciąż, mówiąc za Jerzym Owsiakiem, będzie się działo. Tak-
że w Polsce, gdzie deklarację dotyczącą otwartości na rozmowy o ewentualnej fuzji 
nie ukrywa m.in. Piotr Bieliński (czyt. na str. 12). Z kolei na świecie ostatnio pohu-
czało o chrapce Xeroxa na HP, co byłoby transakcją historyczną, na miarę połknięcia 
przez HP Compaqa. Do tego może jednak nie dojść, bo świeżo mianowany szef HP 
obrał właśnie nowy kurs i będzie chciał pokazać, że jest dobrym kapitanem. Nawia-
sem mówiąc, znany na Wall Street inwestor, Carl Icahn, który ma udziały zarówno 
w Xeroxie, jak i HP, porównuje obecne działania władz tej drugiej spółki do „prze-
stawiania leżaków na Titanicu”.

Ze swojej strony, zostawiając pana Icahna z jego interesami, życzę wszystkim Czy-
telnikom CRN Polska, by w Nowym Roku umiejętnie wypatrywali i skutecznie omi-
jali wszelkie góry lodowe. I dopuścili myśl pokojowego abordażu – w jedną lub drugą 
stronę. Ahoj!
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Stowarzyszenia Wydawców i Izby Wydawców Prasy

Leżaki na Titanicu

Tomasz Gołębiowski
Redaktor naczelny

 Konsolidacja 
trwa i trwać 

będzie. 
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+ Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował ponad 34 mln zł na zamówienie obejmujące oprogramowanie Micro-

softu dla swojej centrali i oddziałów wojewódzkich. W przetargu ogłoszonym na początku października br. wpłynęła 

tylko jedna oferta. Złożył ją SoftwareOne, a jej wartość to 32,288 mln zł brutto. Zamówienie obejmuje zakup sub-

skrypcji i licencji z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek. Wybrany wykonawca podpisze 

trzyletni kontrakt.

+ Ministerstwo Finansów w przetargu na „rozbudowę macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby 

projektu CHD” wybrało ofertę konsorcjum Wasko oraz Enigma Systemy Informatyczne. Zamówienie dla Centrum 

Informatyki Resortu Finansów w Radomiu obejmuje m.in.: 224 TB przestrzeni dyskowej netto w oparciu o dyski 

FMD o pojemności 7 TB, podniesienie wydajności o dodatkowe 1,5 mln IOPS, zwiększenie liczby portów FC 

16 Gb/s o co najmniej 32 szt., na minimum 4 dedykowanych kartach. Do CIRF-u spływają m.in. pliki JPK. 

Infrastruktura ośrodka służy do ich przetwarzania i przechowywania. 

+ Wyrok WSA uchylający decyzję IAS dotyczącą Actionu w sprawie VAT za styczeń i luty 2013 r. 

uprawomocnił się. Wcześniej kontrolerzy IAS uznali, że dystrybutor zawyżył podatek naliczony 

do odliczenia o 36,6 mln zł (ok. 37 mln zł z odsetkami). Według władz spółki podstawą uchylo-

nej decyzji były nieprawidłowości w rozliczeniach innych podmiotów, które nigdy nie były 

jej kontrahentami i występowały na wcześniejszych etapach obrotu. Wyrok WSA daje za-

rządowi Action nadzieję na odzyskanie spornej kwoty.

+ HPE w IV kw. tego roku finansowego (zakończonym 31 października) wypra-

cowało zysk na poziomie 480 mln dol., podczas gdy rok wcześniej w tym okre-

sie koncern zanotował stratę w wysokości 757 mln dol. Poprawie rentowności 

towarzyszy jednak spadek przychodów (o 9 proc., do 7,2 mld dol.). Dołek 

jest związany z mniejszymi obrotami największego w korporacji segmen-

tu hybryd IT (-11 proc.). HPE podkreśla jednak wzrosty w strategicznych 

segmentach: composable cloud (+47 proc.), infrastruktury hiperkon-

wergentnej (+25 proc.), HPC (+15 proc.), Nimble Storage (+35 proc.)  

i Aruba (+18 proc.).

+ Menedżerowie odpowiedzialni za sprzedaż w  najle-

piej radzących sobie polskich start-upach zarabiają nawet ponad  

17 tys. zł na rękę i są wynagradzani lepiej niż ich koledzy pro-

gramiści – wynika z raportu „The Polish Tech Scene. 5 Years” 

opracowanego przez Startup Poland. To jednak dotyczy jedy-

nie tzw. mistrzów, a więc start-upów stanowiących jedynie 

3 proc. z 1235 ankietowanych firm. W większości start- 

-upów w Polsce przeciętne wynagrodzenie na rękę nie 

przekracza 1250 euro miesięcznie (ok. 5,4 tys. zł). Takie 

stawki wskazało 61,3 proc. ankietowanych.

- MGM otrzymało niekorzystną dla spółki decyzję od IAS, do-

tyczącą rozliczeń w ramach WDT w kwietniu 2014 r. i zawierającą 

żądanie zapłaty 2 mln zł VAT. Organy podatkowe zakwestionowa-

ły sprzedaż 14 klientom zagranicznym, nazywając ich „znikającymi 

podatnikami”. Uznały, że spółka „ukrywała tożsamość” prawdziwych 

odbiorców. Według Grzegorza Słoniewskiego, prezesa MGM, za „znikają-

cych podatników” urzędnicy uznali nawet podmioty, które nadal istnieją, 

były kontrolowane i organy skarbowe nie stwierdziły u nich nieprawidło-

wości. Spółka złożyła w IAS wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

- Huawei zostało zaskoczone zerwaniem przez Polkomtela umowy na wdro-

żenie, wsparcie i rozwój systemu informatycznego BES. Przedstawiciele chińskiego 

koncernu podkreślają, że wprawdzie nastąpiło przedłużenie czasu realizacji projektu, 

ale było to spowodowane poszerzeniem zakresu prac, co zostało uzgodnione przez obie 

strony. Polkomtel jako jedną z przyczyn zerwania kontraktu wskazywał, że realizacja za-

dania, zaplanowana początkowo na 18 miesięcy, po 41 miesiącach nie była zakończona. 

Huawei zapewnia z kolei, że prace były już zaawansowane, a także wyraża „gotowość i de-

terminację” do znalezienia rozwiązania, by ukończyć projekt.

- NTT System rozgrzało internet w tzw. czarny piątek, kiedy to okazało się, że spółka nie chce 

wysłać klientom telefonów kupionych w promocji. Przedstawiciele firmy tłumaczyli, że 15-proc. 

upust był zbyt wysoki i stanowił efekt pomyłki. Internauci z kolei komentowali, że 15 proc. zniżki 

to nic nadzwyczajnego w dzień powszechnych promocji. Po tym jak sprawa wyszła na jaw, a z ko-

mentarzy wynikało, że spółka ma niewielką szansę obronić swoje stanowisko w razie sporu prawnego, 

NTT zmieniło front i zapewniło, że jednak wyśle klientom kupione przez nich telefony.

- Komisja Europejska wszczęła postępowanie dotyczące gromadzenia i wykorzystywania przez Google’a 

danych użytkowników. Brukselscy urzędnicy sprawdzają, jak internetowy potentat gromadzi i wykorzystuje da-

ne użytkowników m.in. w wyszukiwarce, przeglądarkach internetowych i w reklamach. Google informuje, że ko-

rzysta z danych, by ulepszać swoje usługi, a użytkownicy mogą nimi zarządzać, usuwać je i przenosić. W ostatnich 

latach Bruksela nałożyła na Google’a w sumie ponad 8 mld euro kary za naruszenie regulacji antymonopolowych 

– w 2017 r. 2,4 mld euro w sprawie wyszukiwania w usłudze zakupów, w 2018 r. 4,3 mld euro w związku z przeglą-

darką i wyszukiwarką w Androidzie, a w 2019 r. – 1,5 mld euro za utrudnianie konkurentom zamieszczania reklam. 

Google odwołał się od tych decyzji.

- Dell Technologies obniżył prognozę na obecny rok finansowy, który zakończy się na początku lutego 2020 r. 

Zamiast 93–94,5 mld dol. przychodów, jak wcześniej zakładano, wyniosą one 91,8–92,5 mld dol. Jako jeden z powodów 

niższego wyniku firma wskazała niedostateczną podaż procesorów Intela. Braki mogą wpłynąć na dostawy biznesowych 

modeli komputerów i konsumenckich z segmentu premium – ocenia Dell. Drugi powód cięcia prognozy przez Della to mniejsza 

od zakładanej sprzedaż serwerów, związana według producenta przede wszystkim z wojną handlową między USA i Chinami.
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Te 15 proc. wzrostu to efekt tego, 
że potrafimy obsłużyć 

stoki towarowe, a konkurencja 
nie jest w stanie, 

bo nie inwestowała 
– Andrzej Przybyło, 
prezes zarządu AB

To absurdalne, że zarząd HP, 
z taką historią gorszych 

wyników i błędów,  
oczekuje od akcjonariuszy, 

 że mu zaufają – Carl 
Icahn, inwestor  
giełdowy z USA
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Nasz plan na rok 2030 
jest pełen zuchwałych celów. 
Wykorzystamy najbardziej 

światłe umysły, 
by je zrealizować – Michael Dell, 

CEO Dell Technologies 
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Amazon otworzy  
w Polsce magazyn  

gigant
Kolejną inwestycję w Polsce zapowiedział 

Amazon. W Gliwicach powstanie Centrum 

Logistyki E-Commerce o powierzchni ponad 

210 tys. m2. Będzie ósmym i jak dotąd najwięk-

szym ośrodkiem magazynowym firmy w kraju. 

Centrum zostanie wyposażone w system Ama-

zon Robotics. Amazon inwestuje w obsługę 

rosnącego rynku e-handlu. W obiekcie ma pra-

cować 1 tys. osób. Na początku miesiąca firma 

oficjalnie otworzyła dwa nowe centra logistyki 

niedaleko Bolesławca na Dolnym Śląsku i ko-

ło Łodzi. Ośrodki obsługują klientów w całej 

Europie. Amazon twierdzi, że od 2014 r. zain-

westował w Polsce ponad 14 mld zł, zarówno 

w logistykę, jak i ośrodek R&D w Gdańsku oraz 

polski oddział AWS. (PAP)

Dell konsoliduje 
organizację 

sprzedażową

Szef globalnego 

kanału partnerskie-

go Della, Marius 

Haas, odejdzie z fir-

my w końcu roku 

finansowego (3 lutego 2020 r.). Jego obowiąz-

ki przejmie Bill Scannell, obecnie odpowiedzial-

ny za sprzedaż przedsiębiorstwom i operacje. 

Będzie szefem połączonych organizacji. Nie-

spodziewanie odchodzący Haas w ciągu sied-

miu lat w firmie zwiększył pośrednią sprzedaż 

Della. W ostatnich latach m.in. organizował fu-

zję z EMC i integrację programów partnerskich 

obu firm. Zmiana nie ogranicza się do persona-

liów. Michael Dell uważa, że to „doskonała oka-

zja do konsolidacji organizacji sprzedażowej” 

pod nowym kierownictwem. Lider korporacji 

przekonuje, że Bill Scannell „zapewnia najlep-

sze doświadczenie dla klientów i zespołu pod-

czas tej transformacji”. W ramach zmian Jeff 

Clarke obejmie funkcję dyrektora operacyjne-

go i wiceprzewodniczącego Dell Technologies. 

Pozostanie odpowiedzialny za biznes klienc-

ki, infrastrukturalny, światowy łańcuch dostaw 

i współpracę z VMware, co czyni go jedną z naj-

bardziej wpływowych osób w korporacji. 

UOKiK: wysoka kara grozi Allegro
Urząd wszczął postępo-

wanie przeciwko Allegro. 

Zarzuca spółce naduży-

wanie dominującej pozycji 

na rynku kosztem sklepów 

internetowych. Za stoso-

wanie praktyk ogranicza-

jących konkurencję Allegro 

grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu. 

W 2018 r. przychody firmy wyniosły 

1,75 mld zł. UOKiK podejrzewa, że Allegro fa-

woryzowało własny oficjalny sklep na swojej 

platformie sprzedażowej. Zdaniem urzędu 

mogło m.in. wykorzystywać informacje na te-

mat algorytmów, niedostępne dla resellerów, 

by lepiej pozycjonować i wyświetlać własne 

oferty w wynikach wy-

szukiwania. Stwierdzono 

także, że niektóre funkcje 

sprzedaży lub promo-

cji były dostępne tylko 

dla Oficjalnego Sklepu 

Allegro. UOKiK zajął się 

problemem po skargach 

sprzedawców. Allegro zaprzecza zarzutom. 

Zapewnia, że umożliwia konkurowanie sprze-

dawcom na równych warunkach, a oficjalny 

sklep odpowiada za mniej niż 1 proc. obrotów 

na całej platformie. Według Allegro przede 

wszystkim uzupełnia on luki w ofertach 

sprzedawców, np. podczas szczytów  

zakupowych.

AB: ponad 11 mln zł zysku
W III kw. br. (I kw. finansowy) grupa AB wy-

pracowała 11,73 mln zł zysku netto (11,61 mln zł 

w analogicznym okresie ub.r.). Zatrzymanie 

spadku zysków, widoczne w minionym roku fi-

nansowym uzyskano przy przychodach więk-

szych o 15,6 proc. niż w ub.r. (2,163 mld zł).

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży był 

wyższy o 5,5 mln zł w porównaniu z osiągnię-

tym w poprzednim roku, sięgając 75,8 mln zł, 

jednak marża spadła z 3,8 do 3,5 proc.

Jednostkowo wrocławska spółka AB SA od-

powiada za ponad połowę sprzedaży grupy 

w III kw. br. (1,185 mld zł). To o 13 proc. (tj. po-

nad 130 mln zł) więcej niż w analogicznym 

okresie ub.r. Zysk brutto na sprzedaży nie-

znacznie spadł, a marża AB SA sięgnęła po-

ziomu 3 proc. (3,4 proc. w ub.r.). 

Zarząd przyznaje w sprawozdaniu finanso-

wym, że na polskim rynku utrzymuje się wyż-

sza presja na marżę, co negatywnie odbija się 

na rentowności sprzedaży. Wskazuje na silną 

konkurencję „szczególnie ze strony nowych 

uczestników rynku”. W III kw. br. zysk AB 

w kraju był dwukrotnie mniejszy niż w Cze-

chach. Poza Polską grupa wypracowała w mi-

nionym kwartale dwie trzecie zysku przed 

opodatkowaniem, który wyniósł 14,6 mln zł, 

w tym 9,83 mln zł w Czechach oraz 0,17 mln zł 

na Słowacji. Zysk w Polsce zmniejszył się więc 

w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

Aukcja za 1,8 mld zł na polskie 5G
Urząd Komunikacji Elek-

tronicznej ogłosił konsul-

tacje w sprawie aukcji 5G. 

Przewiduje rozdyspo-

nowanie czterech rezer-

wacji, każda po 80 MHz 

z pasma 3480–3800 MHz. Proponowana cena 

wywoławcza każdej z nich to 450 mln zł, czyli 

aukcje miałyby wystartować od 1,8 mld zł. Ope-

rator, który da najwięcej, może liczyć na rezer-

wację pasma ważną do końca maja 2035 r.

UKE zamierza wymagać od zwycięzców aukcji 

określonego tempa inwestycji w infrastrukturę 

5G. W ciągu sześciu miesięcy mają zainstalo-

wać co najmniej 10 stacji bazowych w jednym 

wybranym mieście wojewódzkim, a do końca 

2023 r. – co najmniej 250 stacji w całym kraju, 

w tym co najmniej 10 w każdej z 20 (lub wię-

cej) wybranych gmin, w tej liczbie jest minimum 

dziewięć miast wojewódzkich. Kolejne 500 sta-

cji ma powstać do końca 2025 r. Gminy, w któ-

rych zacznie działać 5G, liczą powyżej 80 tys. 

mieszkańców. Konsultacje potrwają do 10 stycz-

nia 2020 r. Zgodnie z wymogami UE w 2020 r. 

ma ruszyć komercyjna sieć 5G co najmniej 

w jednym mieście w kraju. Do 2025 r. łączność 

nowej generacji powinna objąć swoim zasię-

giem miasta i główne szlaki komunikacyjne.
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Avenga: nowa firma 
na rynku

IT Kontrakt, Solidbrain, Sevenval i CoreValue 

połączyły siły, tworząc spółkę Avenga. Dwie 

pierwsze firmy to polskie podmioty. IT Kontrakt 

specjalizuje się w outsourcingu IT. Solidbrain 

zajmuje się m.in. tworzeniem aplikacji  

dla przedsiębiorstw i R&D. Sevenval ma sie-

dzibę w Niemczech, a CoreValue w USA. Obie 

zagraniczne spółki specjalizują się w konsultin-

gu i projektach cyfrowej transformacji. Nowa 

jednostka ma połączyć szybkość, elastyczność 

i innowacyjność start-upów z doświadczeniem 

we wdrożeniach i w procesach. Jan Webering, 

CEO Avenga, twierdzi, że nowy podmiot two-

rzy „platformę współpracy dla firm, które 

poszukują wiedzy dotyczącej projektów cy-

fryzacji”. W sumie Avenga zatrudnia ponad 

2,5 tys. pracowników w 18 siedzibach, ma po-

nad 350 stałych klientów. Realizuje projekty 

od strategii do wdrożenia oprogramowania 

i rozwiązań informatycznych.

Najbardziej 
niezawodne PC: 

zaskakujący lider
Microsoft, Lenovo i Samsung to najmniej awaryjne 

marki komputerów i tabletów – według amerykań-

skiego serwisu Rescuecom, który porównuje licz-

bę zgłoszeń problemów ze sprzętem danej marki 

z jej udziałem w rynku. Im mniej napraw w odnie-

sieniu do liczby sprzedanych urządzeń, tym wyż-

sza pozycja w zestawieniu. Koncern z Redmond 

od jakiegoś czasu piął się w górę pod względem 

jakości sprzętu. Ponad rok temu był piąty, a niemal 

pół roku temu już trzeci w rankingu. „Microsoft  

zainwestował, by zwiększyć niezawodność,  

bo mógł sobie na to pozwolić” – komentuje szef  

Rescuecom, David A. Milman. Lenovo nadal znaj-

duje się w ścisłej czołówce pod względem niskiej 

awaryjności. Samsung również niezmiennie  

jest wysoko. Kolejne miejsca w zestawieniu nieza-

wodności PC i tabletów zajmują Apple, Asus, Dell, 

HP i Acer. Wyraźnie poprawiła się jakość sprzętu 

Asusa w minionych kwartałach, który rok temu 

zamykał listę jako marka z najczęściej psującym 

się sprzętem. Znacznie częściej problemy sprawia 

ostatnio sprzęt Acera, który w poprzednich latach 

osiągnął poprawę jakości i wspiął się na pozycję 

czwartą w rankingu.

Konsolidacja w Cisco
Koncern łączy działy i prze-

tasowuje kadry, co ma za-

pewnić korporacji silną 

pozycję wobec konkurencji. 

Scalono jednostki bizne-

sowe sieci korporacyjnych 

i centrów danych. Biznes 

chmurowy zostaje przemianowany na Cloud 

Strategy and Compute i powiększony o pro-

dukty serwerowe – podała firma w wewnętrz-

nym e-mailu, o którym informuje amerykański 

CRN. Konsolidacja powinna lepiej dostosować 

proces rozwoju firmy do potrzeb klientów. Nie 

będzie zaś zmian w produktach. Cisco ma skon-

centrować się na „olbrzymich możliwościach” 

w takich obszarach, jak: chmura, automatyza-

cja, 5G, bezpieczeństwo i współpraca. Zmiany 

organizacyjne idą w parze w roszadami kadro-

wymi. Połączoną jednost-

ką sieci korporacyjnych 

i centrów danych pokieruje 

Scott Harrell, wiceprezes 

i dyrektor generalny od-

powiedzialny od dwóch 

lat za enterprises networ-

king. Poszerzonym działem Cloud Strategy and 

Compute będzie zarządzać Liz Centoni, do-

tychczas wiceprezes i dyrektor generalna IoT 

w Cisco. Produkty sieciowe, które są obecnie 

częścią grupy Cloud Platforms and Solutions, 

wejdą do biznesu Service Provider. Grupą nadal 

będzie kierował Jonathan Davidson.

Restrukturyzację ogłoszono wkrótce po spad-

ku zysku w I kw. roku finansowego i zapowiedzi 

niższej sprzedaży w II kw., co wyjaśniano trud-

nym otoczeniem makroekonomicznym.

CBA: przetargi na NAS-y i dyski  
za 4,5 mln zł

CBA kupuje dużą liczbę nośników do prze-

chowywania danych. W przetargu na zawarcie 

umowy ramowej na zakup macierzy dyskowych 

NAS i dysków HDD oferty złożyli: Format (war-

tość 2,23 mln zł), EIP (2,56 mln zł) i MBA System 

(3,88 mln zł). Zamówienie obejmuje 60 ma-

cierzy NAS wielkości do 4U, mieszczących 

po  24 HDD SATA III oraz 1440 3,5-calowych 

dysków twardych o pojemności 8 TB. Na ten cel 

CBA przygotowało 3,5 mln zł. Cena ma 60 proc. 

wagi przy wyborze oferty, okres gwarancji 

30 proc., a termin dostawy 10 proc. Kontrakt

ma obowiązywać do końca 2021 r. Otwarto 

oferty w przetargu CBA na zawarcie umowy ra-

mowej na zakup ponad 3 tys. dysków twardych 

o pojemności od 500 GB do 10 TB i przeszło 

10 tys. płyt BD-R o pojemności 25 GB i 50 GB. 

CBA jest gotowe wydać na nie 1,05 mln zł. Ofer-

ty złożyli: Helica (wartość 0,923 mln zł), MBA 

System (1,092 mln zł) i Format (1,365 mln zł). 

Uderzenie w cyberprzestępców
W końcu listopada br. mundurowi urządzi-

li nalot na kilkadziesiąt miejsc w całej Polsce. 

Rewizje przeprowadzono u 42 osób. Zabez-

pieczono ponad 170 elektronicznych nośników 

danych. To część międzyna-

rodowej akcji wymierzonej 

w sprzedawców i użytkowni-

ków oprogramowania IM RAT 

(Imminent Monitor Remote 

Access Trojan), skoordynowa-

nej przez Europol i Eurojust. W Polsce sprawy 

wzięli w swoje ręce funkcjonariusze z wydzia-

łów do walki z cyberprzestępczością komend 

wojewódzkich policji. Działali na polecenie pro-

kuratury okręgowej w Gdańsku. Postępowanie 

zainicjowały materiały przekazane przez  

australijskie służby, które namierzyły osobę roz-

prowadzającą szkodliwy program i jej klientów. 

Jak się okazało, znaleziono ich także w Polsce. 

Celem operacji było wyeliminowanie z obrotu 

nielegalnego i niebezpieczne-

go oprogramowania. Remote 

Access Trojan umożliwia prze-

stępcom nieograniczony do-

stęp do komputera ofiary. Taki 

program według prokuratury 

można kupić za jedynie 25 dol. Za wytwarzanie, 

pozyskiwanie, sprzedaż lub udostępnianie in-

nym osobom oprogramowania umożliwiające-

go dostęp do informacji przechowywanych  

na cudzym komputerze grozi do pięciu lat po-

zbawienia wolności.
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Komputronik: 
nowy wiceprezes
Sebastian Pawłowski został 

wiceprezesem zarządu Kompu-

tronik SA. Będzie odpowiadał 

za rozwój sprzedaży klientom 

biznesowym. Od 2016 r. jest  

wiceprezesem Komputronik 

Biznes, a od 2012 r. – prezesem 

Movity. Do grupy kapitałowej  

dołączył w 2008 r.

Sebastian Pawłowski w branży 

IT pracuje od 2002 r. Ma wielo-

letnie doświadczenie w sprze-

daży i realizacji różnorodnych 

projektów informatycznych. 

Był m.in. związany z Prokom 

Software. Pracował dla int- 

gratorów IT, takich jak Emax, 

Winuel, Sygnity. Od 2003 r.  

do 2008 r. odpowiadał za 

wsparcie sprzedaży, realiza-

cję i prowadzenie projektów dla 

instytucji finansowych i ubez-

pieczeniowych, zarządzanie ze-

społem oraz systemami obiegu 

dokumentów i optymalizacji 

procesów biznesowych. 

HP: nowy  
szef kanału 
sprzedaży  
w Polsce
Obowiązki dyrektora 

organizacji partnerskiej 

HP w Polsce przejął 

Paweł Miszkiewicz. Po-

przedni dyrektor, Maciej Deka, odszedł z firmy po trzech 

latach na tym stanowisku.

Paweł Miszkiewicz pracuje w HP od 13 lat. Zajmował różne 

stanowiska w wielu działach HP w wielu krajach. W Polsce 

jest od czerwca br., kiedy to objął stanowisko Head of HP 

Printing Business Unit w Europie Środkowej. Ma wielolet-

nie doświadczenie w pracy w kanale sprzedaży.

Karierę rozpoczął w dziale PC Category dla regionu EMEA 

w centrali firmy w Grenoble we Francji. Pracował również 

jako Financial Analyst dla regionu MEMA i CEE. W 2008 r. 

przeniósł się do centrali HP na Bliski Wschód w Dubaju, 

gdzie zdobywał doświadczenie, pracując m.in. jako  

Country Channel Sales Manager dla krajów GCC (Katar, 

Kuwejt, Oman i Bahrajn) oraz Category Manager w dziale 

druku. W ostatnim czasie kierował także zespołem sprze-

daży komputerów i drukarek, pełniąc funkcję Commer-

cial Channel Sales Managera w Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich i Iraku.

Dariusz Fabiszewski w Seqred
W listopadzie br. Dariusz Fabiszewski dołączył do Seqred w roli strategicznego doradcy zarządu. Będzie  

odpowiedzialny za wsparcie rozwoju biznesu i ekspansji spółki na nowe rynki. Seqred specjalizuje się w cyber- 

ochronie infrastruktury i zasobów krytycznych. 

Dariusz Fabiszewski ma ponadtrzydziestoletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych i doradczych 

w międzynarodowych korporacjach. Poprzednio był dyrektorem generalnym Cisco w Polsce (2011–2017). 

Zarządzał również lokalnym oddziałem IBM (2003–2009) oraz Fujitsu Siemens Computer w Europie Wschod-

niej (1999–2003). Ma również doświadczenie w konsultingu. W ostatnich latach współpracował m.in. z Sie-

mensem i Seveneta. Od 2009 do 2011 r. był związany z EY jako konsultant ds. IT.

Deloitte: Sławomir 
Lubak liderem
Sławomir Lubak został w Deloitte 

partnerem i liderem obszaru Stra-

tegii i Integracji Technologii oraz 

programu branżowego TMT. Jest 

specjalistą w zarządzaniu transfor-

macją biznesową za pomocą roz-

wiązań technologicznych.  

Zapowiada, że chce budować 

doświadczony i kompetentny ze-

spół, który obsługuje kompleksowo 

klientów w procesie cyfrowej trans-

formacji – od pracy projektowej 

(w tym ustalenia strategii), przez 

wdrożenie, po utrzymanie rozwią-

zań. W Deloitte jest od czerwca 

br. Wcześniej przez 18 lat praco-

wał w Accenture, gdzie prowadził 

projekty związane z transformacją 

biznesową i technologiczną. Przez 

ostatnich 10 lat był dyrektorem za-

rządzającym. Odpowiadał za bran-

żę telekomunikacyjną, mediową 

i technologiczną. Karierę rozpoczął 

od współtworzenia spółki Internet 

Technologies Polska.
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Wyciekły dane  
1,2 mld osób

Doszło do rekordowego wycieku danych oso-

bowych – twierdzi firma Data Viper, specja-

lizująca się w wykrywaniu i monitorowaniu 

zagrożeń. Utrzymuje, że w połowie paździer-

nika odkryła serwer elasticsearch, na którym 

znalazła 4 TB wrażliwych danych osobo- 

wych. Były to imiona, nazwiska, adresy  

e-mail, numery telefonów oraz dane pocho-

dzące z serwisów społecznościowych, jak  

Facebook i LinkedIn. Nie chroniło ich żadne 

hasło ani uwierzytelnianie. Dane nie są już do-

stępne. Nie jest jasne, w jaki sposób informacje 

znalazły się w sieci. Sprawą zajęło się FBI.

W ocenie Data Viper wygląda na to, że rekordy 

pochodzą od dwóch różnych firm zajmujących 

się wzbogacaniem danych osobowych. Jedna 

z nich zgromadziła dane ponad 1,5 mld osób.

Cena za Tech Datę 
podbita  

do 6 mld dol.
Fundusz Apollo Global Management zaofero-

wał za Tech Datę 6 mld dol. Podbicie stawki  

to prawdopodobnie efekt pojawienia się nowe-

go chętnego do przejęcia spółki. W połowie li-

stopada uzgodniono z zarządem dystrybutora 

zakup za 5,4 mld dol. Wstępna umowa pozwa-

lała jednak Tech Dacie na poszukiwanie alter-

natywnego inwestora, najwyraźniej ktoś chciał 

skorzystać z tej opcji. Finalizacja transakcji jest 

spodziewana w I poł. 2020 r. Według CEO Tech 

Daty zapewni ona pozyskanie przez dystrybu-

tora nowych środków na rozwój oferty i wzmoc-

nienie pozycji na rynku. Spółka po przejęciu 

ma zachować elastyczność strategiczną. 

Apollo wyłożył na Tech Datę więcej w czasie, 

gdy dystrybutor odnotował spadki sprzedaży 

w bilansie III kw. finansowego (zakończył się 

31 października br.). Przychody zmniejszyły  

się globalnie o 2 proc. (do 9,13 mld dol.), 

a w Europie – o 6 proc. (do 4,62 mld dol.). 

Analitycy liczyli na więcej. Zysk netto Tech Da-

ty spadł o 21 proc., do 91 mln dol. Marża brutto 

wzrosła zaś z 5,96 proc. do 6,15 proc. Jednak 

w Europie mimo niższej sprzedaży znacznie 

zwiększyła się rentowność dystrybutora na po-

ziomie operacyjnym. Zysk był wyższy o 67 proc. 

w porównaniu z III kw. ub.r., sięgając 66,5 mln dol.

MSI: polskie biuro staje się regionalnym
Producent ogłasza ekspansję w regionie i nową 

strategię. MSI Polska będzie prowadzić działa-

nia na Litwie, Ukrainie, Łotwie i w Estonii – po-

informowała spółka. Jednocześnie producent 

rozbudowuje ofertę. Zamierza dotrzeć do no-

wych grup klientów. Firma skupiona do tej po-

ry na komputerach i komponentach dla graczy 

zapowiada rozwój produktów dla profesjonali-

stów: grafików, animatorów 3D, montażystów 

wideo, fotografów i innych osób pracujących 

w branżach kreatywnych (linia Prestige) oraz 

oferty dla biznesu (linia Modern). W portfolio 

pojawi się też nowy asortyment, taki jak fotele 

gamingowe i obudowy.

Po trzech kwartałach 2019 r. MSI wypracowa-

ło globalnie ok. 2,9 mld dol. przychodów. Zysk 

wyniósł ok. 141 mln dol. i był niższy niż w trzech 

kwartałach 2018 r. W III kw. br. MSI zwiększyło 

za to zarówno obroty, jak i zysk wobec analo-

gicznego okresu ub.r.

1 mld dol. kary za korupcję  
dla Ericssona

Przez wiele lat Ericsson 

przekupywał urzędni-

ków i łamał przepisy 

o rachunkowości – usta-

lił amerykański departa-

ment sprawiedliwości. 

Do naruszeń miało dojść 

w pięciu krajach Azji. 

Szwedzki koncern w związku z zarzutami za-

warł ugodę z władzami USA. Zapłaci w sumie 

ponad 1 mld dol. kary, co zamyka sprawę. USA 

zajęły się nią w związku z podejrzeniem naru-

szenia amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej 

i przepisów księgowych. Według amerykań-

skich władz Ericsson przyznał, że dochodziło 

do nielegalnych praktyk co najmniej od 2000 

do 2016 r.: korupcji urzęd-

ników i przedstawicie-

li firm, fałszowania ksiąg 

i dokumentacji. Brali 

w tym udział także dyrek-

torzy lokalnych oddziałów 

koncernu.

Börje Ekholm, CEO  

Ericssona, potępił takie praktyki jako „całko-

wicie niedopuszczalne”. Firma zapewnia, że 

współpracuje z władzami i podjęła kroki, by nie 

dopuścić do powtórzenia się podobnych dzia-

łań. Zapowiada m.in. wprowadzenie narzędzi 

analitycznych, które pomogą wyłapać niepra-

widłowości, a także ściślejszą kontrolę poczy-

nań osób na stanowiskach kierowniczych.

Deloitte i Google Cloud łączą siły w Polsce
Deloitte rozsze-

rza współpracę 

z Google Cloud 

w Polsce i Europie 

Środkowej. Wspól-

na strategia prze-

widuje budowę 

rozwiązań chmu-

rowych dla kon-

kretnych branż i klientów, a także działania 

marketingowe i edukacyjne.

Deloitte chce stać się najważniejszym part-

nerem Google Cloud w regionie. W Polsce 

zamierza oferować usługi migracji, infra-

struktury, cyberochrony, analityki danych 

i marketingu oraz uczenia maszynowego, 

związane z ofertą amerykańskiego gigan-

ta. W tych obszarach firma ma najwyższy 

status partne-

ra Google Cloud 

– Premier Partner.

Amerykański 

koncern coraz 

silniej zaznacza 

swoją obecność 

na polskim rynku. 

We wrześniu br. 

ogłoszono strategiczne partnerstwo  

Google Cloud z Operatorem Chmury Kra-

jowej oraz budowę regionalnego ośrodka 

infrastruktury w Warszawie. Google liczy 

na rozwój w segmencie przedsiębiorstw 

i instytucji w Polsce, które nadal w stosun-

kowo niewielkiej skali korzystają z płatnych 

usług chmury publicznej. Średnio – według 

GUS-u – sięga po nie 17,5 proc. podmiotów.
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Vicis pożegnał  
się z giełdą

Spółka Vicis Investments, znana do lipca 

br. pod nazwą ABC Data SA, pożegnała się 

z rynkiem kapitałowym. Piątek 6 grudnia 

był ostatnim dniem jej notowań na war-

szawskiej giełdzie. Zgodnie z uchwałą 

zarządu giełdy papiery spółki – na jej wnio-

sek – zostały wykluczone z obrotu. Vicis 

po sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Da-

ty i jego podmiotów zależnych na rzecz 

Also Holding, co nastąpiło 1 lipca br. 

za 146,7 mln  zł, nie może prowadzić działal-

ności takiej jak dawna ABC Data albo kon-

kurencyjnej. Spółkę kontroluje MCI Venture.

Oracle walczy o odszkodowanie od Google 
Sąd Najwyższy USA  

zajmie się pozwem  

Oracle’a przeciwko  

Google’owi. Oracle do-

maga się 9 mld dol. 

odszkodowania za nie-

uprawnione jego zda-

niem wykorzystanie 

Javy API w Androidzie. Spór ciągnie się 

od 2010 r., gdy Oracle przejął Javę wraz 

z Sun Microsystems. W tej sprawie odbyło 

się już kilka procesów, w których orzeka-

no ze zmiennym szczęściem dla obu stron. 

W ostatnich latach, w wyroku z 2016 r., 

stwierdzono, że Google wykorzystał Javę 

API na zasadzie „fair use”, która dopusz-

cza taki dozwolony użytek w przypadku 

oprogramowania open source. Jednak sąd 

apelacyjny w 2018 r. nie zgodził się z tym 

stanowiskiem, uznając, że Google przekro-

czył doktrynę „uczciwego wykorzystania” 

i problem trafił do sądu 

najwyższego. Rozstrzy-

gnięcie ma duże zna-

czenie nie tylko dla obu 

koncernów, lecz także dla 

rynku oprogramowania 

open source. Google prze-

konuje, że dostęp do ko-

dów jest kluczowy dla rozwoju innowacji 

i interoperacyjności oprogramowania. Kilka 

lat temu fundacja Electronic Frontier, która 

działa na rzecz dostępu do cyfrowych tre-

ści, ostrzegała, że wyrok po myśli Oracle’a 

da niektórym technologicznym koncernom 

„bezprecedensową i niebezpieczną wła-

dzę”, która może utrudnić innym firmom 

tworzenie nowego oprogramowania. Oracle 

twierdzi, że obawy dotyczące innowacyj-

ności są przesadzone, a każdy dostawca 

może zbudować własną platformę softwa-

re’ową. Przykładem są Apple i Microsoft. 

Lenovo i Intel  
powołują  

„radę wizjonerów”
Intel, Lenovo, ośrodki badawcze i uczelnie 

łączą siły, by współpracować w obszarze 

HPC. Zapowiedziały utworzenie „rady  

wizjonerów” (Project Everyscale), która  

ma upowszechniać rozwiązania exa- 

scale wśród użytkowników różnej wielko-

ści – nie ograniczając się do rządowych 

i uczelnianych instalacji. Rada ma roz-

począć działalność na początku 2020 r. 

Skoncentruje się na opracowaniu sprzętu 

i komponentów do exascale computingu. 

Jej uczestnicy będą wymieniać informacje 

jako klienci, co ma pomóc w wyznaczeniu 

kierunku innowacji.

Według ubiegłorocznej prognozy publi-

kowanej przez MarketWatch rynek HPC 

będzie rósł o 6,4 proc. rocznie do 2023 r., 

kiedy osiągnie wartość 39,6 mld dol. Prze-

twarzaniem o wysokiej wydajności ma być 

zainteresowany sektor rządowy, przed-

siębiorstwa i ośrodki naukowe. O poszuki-

waniu nowych możliwości wzrostu przez 

producentów w segmencie HPC świadczy 

niedawny ruch HPE, które kupiło dostawcę 

superkomputerów za 1,4 mld dol. Zamie-

rza uzupełnić ofertę o przetwarzanie o naj-

wyższej wydajności rozliczane jako usługa 

w kanale sprzedaży. Według prognoz MŚP 

mają coraz chętniej sięgać po moc w mo-

delu usługowym (HPCaaS). Ten segment 

powinien rosnąć o blisko 12 proc. co roku 

(według Research and Markets).

MGM: sąd uchylił decyzję skarbówki
WSA w Warszawie uchylił decyzję dyrek-

tora IAS z lipca 2017 r. dotyczącą MGM 

oraz poprzedzającą ją, wy-

daną przez podlaski UCS. 

To sprawa, która zepchnę-

ła spółkę na skraj upadło-

ści. Mianowicie skarbówka 

zakwestionowała część 

transakcji dystrybuto-

ra dotyczących wewnątrzwspólnotowej 

wymiany towarów z 2012 r., utrzymując, 

że kontrahenci MGM byli „znikającymi po-

datnikami”. W 2016 r. w ramach zabez-

pieczenia w tej sprawie organy skarbowe 

pozbawiły spółkę 23,5 mln zł. Dodatko-

wo wstrzymano zwrot ok. 9 mln zł VAT. 

Dystrybutor stracił płynność finansową. 

Obecnie jest w restrukturyzacji. Spra-

wę rozpatrywały już WSA 

i NSA w bieżącym i zeszłym 

roku. Jak informuje MGM, 

zdaniem WSA nie ma do-

wodów na to, że spółka 

świadomie uczestniczyła 

w oszustwie. Według sądu 

dowody świadczą, że towary zostały wy-

wiezione z kraju i dostarczone do wskaza-

nych przez spółkę nabywców w UE. 

Nie można też przyjąć, że nabywcy byli 

„znikającymi podatnikami”. Warszawska 

Izba Administracji Skarbowej nie wyklu-

cza złożenia skargi kasacyjnej na ten wyrok.

Alians Schneider Electric i NetApp
Schneider Electric i NetApp ogłosiły roz-

poczęcie współpracy. Chcą zaoferować 

rozwiązanie Optimized Edge for NetApp 

HCI, stworzone na podstawie infrastruktu-

ry hiperkonwergentnej (HCI) NetApp. Pro-

dukt zaprojektowano dla przedsiębiorstw 

różnej wielkości. Łączy infrastrukturę prze-

twarzania danych na obrzeżach sieci (edge 

computing) z infrastrukturą chmury hy-

brydowej. To kolejny sojusz, przekonujący, 

że klienci potrzebują rozwiązań hybrydo-

wych i multicloud, które ułatwią zarządza-

nie infrastrukturą, uproszczą wdrożenia, 

zapewnią skalowalność, wydajność, bez-

pieczeństwo firmowej infrastruktury 

i zmniejszą koszty. 
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WYDARZENIA

Podczas uroczystej gali ALSO Channel Trends + Visions, inaugurującej cykl konferencji 
technologicznych pod tą samą nazwą, padły ważne oświadczenia  

dotyczące przyszłości ALSO Polska. 
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI

odczass uroczystejj ggali ALSOO CChhannel Trendds + Visions inaugurrujjącej cykl konferen

ALSO Polska – uroczysta 
gala połączonych zespołów

Kluczowa informacja, którą usły-
szeli przybyli na galę vendorzy, 
retailerzy, resellerzy i integrato-

rzy, dotyczyła zakończenia fuzji ALSO Pol-
ska i Roseville Investments, czyli dawnej 
ABC Data. Nastąpi ono w styczniu 2020 r. 
Wtedy na dobre rozpocznie się nowy etap 
w historii firm jeszcze pół roku temu bę-
dących konkurentami. 

Partnerzy obu dystrybutorów z zadowo-
leniem przyjęli tę wiadomość. W ciągu mi-
nionych kilku miesięcy musieli poradzić 
sobie z wieloma zmianami: w zespołach, 
kwestią zachowania autonomii przez S4E 
czy przyszłości InterLinka. System ten nie 
tylko pozostanie do dyspozycji partnerów, 
lecz także ma być dalej rozwijany. To po-
dejście wpisuje się w filozofię i strategię 
Grupy ALSO, o których opowiadał zgro-
madzonym gościom Gustavo Möller-Hergt. 

– Moim zdaniem najważniejsi są ludzie 
i dobrze funkcjonujący zespół, a dopiero po-
tem technologie. Mimo to do rozwoju tych 
drugich podchodzimy bardzo poważnie. Je-
steśmy nie tyle dystrybutorem, ile dostawcą 
technologii, z wyspecjalizowanymi centrami 
kompetencyjnymi, w których zatrudniamy 
m.in. najzdolniejszych ekspertów. Nadzoru-
ją oni wszystkie nasze systemy i platformy, 
by pomóc naszym partnerom w przyjęciu 
nowych modeli biznesowych i  technolo-
gicznych. Firmy, które już dzisiaj tego nie 
zrobią, jutro nie będą miały niczego istotne-
go do zaoferowania klientom – wskazywał 
CEO Grupy ALSO.

Żeby zobrazować zmiany zachodzące 
na rynku IT, Gustavo Möller-Hergt przy-
pomniał zgromadzonym gościom, że kie-
dy firma zaczęła rozwijać własną platformę 
usług chmurowych ALSO Cloud Market-
place, przychody z tego tytułu wynosiły 
około 2 mln euro. Tymczasem w ubiegłym 
roku ich wartość sięgnęła 160 mln euro, 

przy zachowaniu wysokich marż. Co istot-
ne, ten dostawca technologii mocno in-
westuje również w inne platformy, m.in. 
cyberbezpieczeństwa, wirtualizacji czy 
Internetu rzeczy. Jak podkreśla CEO Gru-
py ALSO, know-how technologiczny to nie 
jedyne, co różni tę firmę od lokalnych kon-
kurentów. Kolejnym ważnym czynnikiem 
jest wdrożenie strategii MORE (Main- 
tain – utrzymanie biznesu transakcyjne-
go, Optimize – optymalizacja procesów, 
Reinvent – ponowne opracowanie mode-
lu biznesowego, Enhance – zwiększenie 
obecności na rynku), która zapewnia m.in. 
stały, dynamiczny wzrost przy znacznej 
rentowności, wyższej niż średnia w tym 
segmencie branży IT.

– Kiedy kilka lat temu prezentowałem 
strategię naszym udziałowcom, nie chcieli 
uwierzyć, że jest ona wykonalna. Od tamtej 
pory dokonaliśmy 20 akwizycji i planujemy 
kolejne. Działamy już na 23 różnych rynkach, 
a jednocześnie utrzymujemy poziom rentow-
ności – mówił Gustavo Möller-Hergt.

WSPARCIE FINANSOWE 
I KOMPLETNA OFERTA
Hanna Osetek-Pasquet, dyrektor zarzą-
dzająca ALSO Polska, nie ma wątpliwości, 
że przejęcie ABC Data bardzo dobrze wpi-
suje się w strategię MORE. 

– Grupa koncentruje się na dynamicznym 
rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. 

To region, którego potencjał w przypad-
ku rynku IT jest szacowany na ponad 
30 mld euro. Polska stanowi w tym przy-
padku kluczowy rynek, a my mamy tu wie-
le do  powiedzenia, zarówno jeśli chodzi 
o tradycyjną dystrybucję, jak i w obszarach 
usług, rozwiązań i dystrybucji z wartością 
dodaną – wyjaśnia Hanna Osetek-Pasquet.

Do najważniejszych korzyści z nadcho-
dzącej fuzji należą też wsparcie finansowe 
ze strony paneuropejskiej centrali i połą-
czona oferta, obejmująca wszystkich głów-
nych producentów. Dotyczy to zarówno 
sprzętu, jak i oprogramowania i  usług. 
Aspekty finansowe wyjaśnił Radosław  
Góralczyk, odpowiedzialny obecnie 
za sprzedaż w ALSO Polska. 

– Dzięki wsparciu Grupy ALSO będzie-
my mieć w magazynie bogatsze portfolio pro-
duktów. Wykorzystując efekt skali i dostęp do 
kapitału z naszej centrali, opracowaliśmy też 
projekt multi-insurance. Dzięki temu będzie-
my mieć wybór między co najmniej dwoma 
ubezpieczycielami i kilkoma rodzajami ubez-
pieczeń – zapewniał Radosław Góralczyk. 

Co istotne, wszystkie zalety i dobre prak-
tyki, które firma oferowała przed połącze-
niem, pozostaną niezmienione. Dotyczy to 
chociażby gwarancji dostawy na następny 
dzień roboczy czy możliwości osobistego 
odbioru towaru z magazynu w Warsza-
wie. Beneficjentem zmian jest również 
S4E, które już teraz – jak zapewnia CEO 
Roman Durka – zyskało znacznie lepszy 
dostęp do finansowania projektów, no-
wych vendorów i zaawansowanych syste-
mów wspomagających sprzedaż i procesy 
 wewnętrzne. 

Partnerami gali były firmy: Cisco, 
Dell Technologies, HP, HPE, Microsoft  
i Xiaomi. Wzięli w niej udział również 
menedżerowie zarządzający kluczowy-
mi działami w Grupie ALSO.
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 Sari Baldauf została wybrana nową prezes Nokii. Wcześniej 

zajmowała w fińskiej spółce stanowisko dyrektora ds. sieci (w la-

tach 1998–2005), a następnie dołączyła do jej zarządu. Jej po-

przednik na fotelu prezesa, Risto Siilasmaa, ustąpił z tej funkcji 

po ośmiu latach pracy. Sari Baldauf stanęła na czele koncernu 

w czasie, gdy jest zaangażowany w zaciekłą rywalizację w obsza-

rze technologii 5G, co wymaga nadrobienia zaległości względem 

chińskiego Huaweia i szwedzkiego Ericssona. Nowa prezes Nokii 

zasiada w radach nadzorczych takich firm, jak: Daimler, Deutsche 

Telekom, AkzoNobel i Fortum.

 Check Point ogłosił przejęcie Protego, start-upu specjali-

zującego się w bezpieczeństwie rozwiązań bezserwerowych. 

Zapewnia, że staje się pierwszym dostawcą zabezpieczeń 

w branży, który ma skonsolidowane rozwiązanie bezpieczeń-

stwa do ochrony przetwarzania danych w chmurze (CWPP) i za-

rządzania stanem bezpieczeństwa (CSPM). Rozwiązania 

Protego zostaną zintegrowane z architekturą Infini-

ty. Transakcja ma zostać sfinalizowana w IV kw. 

2019 r., a technologia zostanie zintegrowana 

z architekturą Infinity w I kw. 2020 r.

 Xerox zamknie swoje centrum badań 

i rozwoju w Aubagne we Francji, któ-

re zajmuje się technologią druku atra-

mentowego. Jednocześnie producent 

zapewnia, że nadal inwestuje w nowe 

rozwiązania atramentowe. Wyjaśnia, 

że zamierza scentralizować ich produk-

cję w istniejących zakładach, co wskazu-

je, że dalsze prace będą prowadzone w USA. 

Francuski ośrodek Xerox przejął wraz z zaku-

pem spółki Impika w 2013 r. Pojawiały się informacje,  

że negocjowano sprzedaż centrum Kyocerze i EFI, ale strony 

najwyraźniej nie doszły do porozumienia.

 Marius Haas, szef kanału partnerskiego Dell Technologies, 

odejdzie z firmy w końcu roku finansowego (w lutym 2020).  

Jego obowiązki przejmie Bill Scannell, obecnie odpowiedzialny 

za sprzedaż do przedsiębiorstw i operacje dotyczące klientów. 

Haas w ciągu siedmiu lat pracy dla Della zwiększył pośrednią 

sprzedaż tej marki, a w ostatnich latach nadzorował też fuzję 

z EMC i integrację programów partnerskich obu firm.

 Carl Icahn, mniejszościowy udziałowiec HP i Xeroxa oraz go-

rący (i aktywny) zwolennik fuzji obu firm, zwrócił się z „błaga-

niem do wszystkich akcjonariuszy HP”, by naciskali na szefów 

obu korporacji w sprawie ich połączenia. Jego zdaniem nie ma 

chwili do stracenia. „Uświadomcie im, że trzeba natychmiast roz-

ważyć tę szansę, jeżeli po drugiej stronie jest chętny kontrahent” 

– radzi Icahn, właściciel ponad 4 proc. papierów HP i blisko 

11 proc. akcji Xeroxa. Jednocześnie bez ogródek skrytykował 

pomysły szefów HP. Jego zdaniem plan restrukturyzacji, zary-

sowany na początku listopada br. przez CEO Enrique Loresa, 

przypomina „przestawianie leżaków na Titanicu”.

 Sergey Brin i Larry Page, założyciele Google’a, zdecydowali 

się na rezygnację ze stanowisk kierowniczych holdingu Alpha-

bet, do którego należy największa na świecie wyszukiwarka. 

Obaj przejdą do rady nadzorczej, pozostaną również udzia-

łowcami firmy. Obaj menedżerowie wyjaśniają, że Alphabet 

i Google nie potrzebują dublujących się funkcji CEO, a co wię-

cej, osobny prezes też nie jest potrzebny. Obie firmy mają 

już bowiem tego samego dyrektora finansowego, a Google 

generuje znakomitą większość obrotów holdingu powołane-

go w 2015 r.

 Vertiv znalazł się na celowniku funduszu inwestycyjnego 

GS Acquisition, który jest gotów wyłożyć na zakup producen-

ta ok. 5 mld dol. – donosi Reuters. Negocjacje są w toku, na ra-

zie niewiadomo, czy strony dogadają się w sprawie transakcji.  

Vertiv od 2016 r. należy do funduszu Platinum Equity, który za-

płacił Emersonowi za dostawcę infrastruktury data cen-

ter 4 mld dol. W roku obrachunkowym 2017 Vertiv 

osiągnął 4,3  mld dol. przychodów. Na cze-

le GS Acquisition stoi David Cote, były szef  

Honeywella (w latach 2012–2017).

 Cisco i Microsoft ogłosiły partnerstwo 

w obszarze rozwiązań do współpra-

cy. Kooperacja umożliwi bezpośrednie 

dołączanie gości korzystających z urzą-

dzeń do wideokonferencji obydwu firm 

do ich aplikacji z segmentu collabora-

tion (opartych na WebRTC). Za pośredni- 

ctwem narzędzi do wideokonferencji marki 

Cisco będzie można uczestniczyć w spotka-

niach w ramach usługi Microsoft Teams i odwrot-

nie, wykorzystując rozwiązanie Cisco integrować się 

z Microsoft Teams Room. 

 Intel szuka kupca na Connected Home Division, dział do-

starczający czipy WLAN dla routerów konsumenckich i bram 

sieciowych – informuje Bloomberg. Firma realizuje długoter-

minową strategię, obejmującą m.in. wyjście z biznesów, które 

nie są dla niej kluczowe i w których panuje silna konkurencja. 

W segmencie WLAN dostawcami czipów komunikacyjnych 

są m.in. Qualcomm i Broadcom. Informacja pojawia się akurat 

w czasie, gdy Intel poinformował o finalizacji sprzedaży działu 

modemów do smartfonów Apple’owi za 1 mld dol.

 LG Electronics ogłosiło znaczące zmiany na stanowiskach kie-

rowniczych. Powołano nowego CEO (Brian Kwon), dyrektora fi-

nansowego (Bae Doo-yong), dyrektora ds. strategii (William Cho) 

oraz szefów działów Home Entertainment (Park Hyoung-sei) 

i Mobile Communications (Morris Lee). Wszyscy są od lat zwią-

zani z korporacją. Celem zmian jest zacieśnienie współpracy 

między jednostkami biznesowymi LG oraz spółkami zależny-

mi, a także rozwój rozwiązań opartych na danych, jak sztuczna 

inteligencja i oprogramowanie, a także robotyka. Firma stawia 

też m.in. na smart home.
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Skutek ewentualnego mariażu dwóch firm to wielka niewiadoma. 
KAROLINA MARSZAŁEK

Bohaterem „drukarkowego” rynku 
znów jest Xerox. Od dość burzliwych 

wydarzeń związanych ze sprawą przej-
mowania tego producenta przez Fujifilm 
– do czego koniec końców nie doszło – mi-
nęły ponad dwa lata. Teraz to Xerox chce 
przejmować i w dodatku nie byle co, bo sa-
mo HP. Rozwój wydarzeń związanych 
z tymi planami ma dość ciekawy przebieg, 
co naturalnie dostarcza tematu komen-
tatorom (polecamy felieton Ireneusza 
Dąbrowskiego w tym wydaniu CRN Pol-
ska) i budzi zainteresowanie branży IT 
(co wnioskujemy m.in. z liczby odpowie-
dzi na związane z tym tematem pytania 
w ankiecie CRN.pl). 

Przypomnijmy, że zaczęło się od soju-
szu Xeroxa i HP, ogłoszonego w czerw-
cu 2019 r. Mowa była wtedy o szerokiej 
współpracy producentów obejmującej 
sprzęt drukujący, materiały eksploata-
cyjne, komputery, monitory, akcesoria, 
programowanie i  usługi. Każdy z  nich 
wskazywał na korzyści w określonych ob-
szarach, które z tego tytułu miał odnieść 
(np. Xeroxowi sojusz miał pomóc w eks-
pansji na rynku MŚP). Informacja o tym, 
że koncern z Norwalk może być zaintere-
sowany przejęciem wieloletniego rywala 
z Palo Alto pochodzi z początku listopa-
da, a do połowy grudnia, czyli w czasie, W tym cyklu ankiet wzięło udział 82 respondentów. 

CZY MNIEJSZE ROZDROBNIENIE 
WŚRÓD PRODUCENTÓW NA RYNKU 

DRUKU W POLSCE UŁATWIŁOBY 
BIZNES PARTNEROM? 

gdy powstawał ten tekst, sprawa rozwi-
nęła się o tyle, że wiemy, iż przejęcie mo-
że być wrogie. Władze Xeroxa, zwracając 
się w tej sprawie do akcjonariuszy HP, 
wyliczyli ekonomiczne korzyści, które 
przyniósłby mariaż. Ale to nie wszystko. 
Zwrócili też uwagę na zalety konsolidacji 
związane z „trwałym przekształceniem 
otoczenia konkurencyjnego”.

W jaki zaś sposób widzą sprawę partne-
rzy obu producentów? Amerykański re-
sellerzy w tym kontekście poruszają takie 
kwestie jak brak doświadczenia Xeroxa 
na rynku komputerów osobistych czy też 
różnice w podejściu obu firm do kanałów 
partnerskich. Podkreślają, że Xerox był 
historycznie firmą sprzedającą bezpo-
średnio użytkownikom, skoncentrowaną 
na korporacjach i wciąż tylko selektywnie 
zezwalającą firmom kanałowym na udział 
w biznesie.

Z  kolei czytelnicy portalu CRN.pl 
uważają, że fuzja gigantów, jeśli do niej 
dojdzie, w  zasadniczy sposób wpłynie 
na kształt rynku druku – tego zdania jest 
53 proc. osób, które wzięły udział w jed-
nej z internetowych ankiet. 37 proc. zaś 
jest przeciwnego zdania, a 10 proc. trudno 
zająć stanowisko w tej sprawie. Zdaniem 
osób, które odpowiedziały na drugie py-
tanie naszego cyklu ankiet, połączenie nie 

ANKIETA CRN.PL 

Xerox i HP: taniec gigantów

byłoby dobrą wiadomością dla partnerów 
obu producentów. Przeciwnego zdania 
jest 33 proc. czytelników, a 20 proc. wy-
brało odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
Trzecie pytanie dotyczyło ewentualnych 
skutków mniejszego rozdrobnienia pol-
skiego rynku druku. Wyniki przedstawia-
my na wykresie poniżej.

 tak  możliwe, że tak 

 nie  trudno powiedzieć

27%

15%

30%28%
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Teraz  
już z górki 
„Resellerzy i integratorzy, którzy w czasie sanacji nie do końca 
nam ufają, bo nie są pewni, co dalej będzie z Actionem, wrócą 

do nas, jak tylko zaczniemy normalnie działać”  
– mówi PIOTR BIELIŃSKI, PREZES ZARZĄDU ACTION.
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CRN Jesteście dosłownie o krok od zawarcia układu z wie-
rzycielami. Jakie jest ryzyko, że znowu pójdzie coś nie tak 
i sprawa się przedłuży, jak to działo się ponad rok temu? 
PIOTR BIELIŃSKI Przede wszystkim osiągnęliśmy porozumienie 
z kluczowymi wierzycielami, wobec których nasze zobowiąza-
nia przekraczają 2/3 wszystkich wierzytelności. A tyle jest wy-
magane do zawarcia układu.

A pozostali wierzyciele? Też przecież mają prawo zabrania 
głosu. 
Do wszystkich, czyli do prawie 1,6 tys. wierzycieli, wysłaliśmy 
za zgodą naszego zarządcy i sędziego specjalne pismo dotyczą-
ce układu wraz z kartą do głosowania. Może się tak zdarzyć, 
że kilku czy kilkunastu drobnych wierzycieli będzie miało ja-
kieś obiekcje, ale dzięki temu, że jesteśmy dogadani z najwięk-
szymi, sędzia już niebawem będzie miał wolną rękę, by zamknąć 
proces sanacji.

Kiedy mija termin na zebranie głosów i przekazanie ich 
do sądu?
Musimy dostarczyć sędziemu kompletną listę do 10 stycznia 
2020 r.

A jeśli układ zostanie zawarty, ale ktoś po kilku dniach  
wniesie jakiś protest, chociażby formalny? Czy nie obawia-
cie się takiego scenariusza?
Mamy doświadczonego i profesjonal-
nego zarządcę, otrzymanego z urzędu 
jako spółka w restrukturyzacji. Zatrud-
nił on renomowaną kancelarię prawną, 
która sprawdziła wszystkie dokumen-
ty i procedury pod kątem tego, żeby 
nie było żadnej formalnej możliwo-
ści protestu już po głosowaniu. Zatem 
z  tej strony jesteśmy zabezpieczeni, 
choć niestety cała obsługa prawna kosztuje nas bardzo dużo 
pieniędzy.

Czy będziecie domagać się odszkodowania od skarbu  
państwa? 
To nie jest teraz priorytetem. Na razie koncentrujemy się na za-
kończeniu sanacji, następnie spłacie zobowiązań i dalszym roz-
woju. To jest dziś dla nas najważniejsze.

Niedawno sędzia komisarz nieoczekiwanie wykreślił dy-
widendę ze spisu wierzytelności. Tymczasem restruk-
turyzacja zadłużenia z  dywidendy to część propozycji 
układowych, które mają być teraz głosowane. Czy ta de-
cyzja nie storpeduje lub opóźni głosowanie nad układem?
Akurat to nie przeszkodzi w kontynuowaniu układu. Także 
w tej chwili, powiem raz jeszcze, jestem pewien na 99,9 proc., 
że  wszystko pomyślnie się zakończy. To by oznaczało, 
że w styczniu wyjdziemy z procesu sanacji, a najpóźniej od dru-
giego kwartału 2020 r. zaczniemy długo wyczekiwany nowy 
etap w naszej działalności.

Układ zakłada, że będziecie spłacać długi przez kolejnych 
ponad siedem lat. Jednocześnie przewidujecie 10 lat zysków. 
Z czego wynika aż tak duży optymizm w kwestii rentowno-
ści? Na polskim rynku IT nie widać przecież jakiejś euforii, 
w powietrzu unosi się widmo światowego kryzysu, a nowych 
produktów, które mogłyby ten wzrost podkręcić, jak nie  
było, tak nie ma… 
Po pierwsze, po zakończeniu procesu sanacji odejdzie nam bar-
dzo dużo kosztów. Wydajemy teraz po kilkaset tysięcy złotych 
miesięcznie na prawników, firmy audytorskie, zarządcę i inne 
rzeczy, które wymusza na nas sanacja. Dodatkowo w ramach 
tego procesu przeprowadziliśmy wiele działań restrukturyza-
cyjnych. Zamknęliśmy kilka spółek, połączyliśmy nasze bizne-
sy, wyszliśmy z rynku niemieckiego, uporządkowaliśmy bilans, 
zwolniliśmy kilkuset pracowników. Zresztą w przypadku nie-
których z nich wciąż trwają okresy wypowiedzenia, poza tym 
wypłacamy każdemu należne odprawy. Także już w tej chwili 
jesteśmy mocno odchudzeni i nie mamy wcześniejszych, dużych 
obciążeń finansowych, z wyjątkiem oczywiście wierzytelności. 
Najniższy spodziewany pułap kosztów osiągniemy w lutym lub 
marcu przyszłego roku.

A gdyby przyszedł kryzys? Będziecie mieli środki na spła-
tę długów?
Nasza bardzo spokojna i realna strategia zakłada, że w kolejnych 
latach będziemy trzymać przychody na stabilnym poziomie, któ-

re będą rosnąć co najwyżej o pojedyncze 
procenty, za to zadbamy o rentowność. 
Kapitał na spłatę długów w kolejnych 
dwóch latach już mamy, ale nawet gdy-
by – czego nie zakładamy – spadła nam 
po tym czasie rentowność, to wciąż 
mamy wartą kilka milionów  złotych 
nieruchomość w Krakowie, a także zie-
mię pod Warszawą o wartości kilkuna-

stu milionów złotych. Mamy też możliwość leasingu zwrotnego 
na naszym obiekcie w Zamieniu, a to nie wszystkie nasze opcje, 
bo jest więcej instrumentów finansowych na takie okazje. Także 
wystarczy nam nie tylko na spłatę, lecz także na dalszy rozwój, 
o to się nie martwię. Myślę, że na tym właśnie polega dojrzałe, 
odpowiedzialne zarządzanie biznesem: nie tylko koncentrowa-
nie się na tu i teraz, lecz także patrzenie cały czas do przodu i by-
cie gotowym do działania w różnych warunkach.

Jak powiedział niedawno Sławomir Harazin, wiceprezes 
Action: „Nasze ponowne – i to ofensywne – wejście do gry 
oznacza przywracanie równowagi rynkowi, zakłóconej 
dziś dominacją z jednej strony dużego podmiotu, a z dru-
giej strony obcego kapitału, który rozszerza swoją działal-
ność na polskim rynku”. Czy nie przesadziliście trochę z tym 
„ofensywnym wejściem”? Nie macie przecież podpisanych 
umów z kluczowymi producentami na rynku…
Teraz dystrybuujemy głównie marki własne, a także produk-
ty, które pozwalają nam realizować jak najlepsze marże. A jeśli  
chodzi o największych producentów, to już otrzymujemy 

Jestem pewien na 99,9 proc., 
że wszystko pomyślnie się 
zakończy.
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pierwsze sygnały, że jak tylko zakończymy proces sanacji, to usią-
dą z nami do stołu i będą rozmawiać. Co leży w ich interesie, 
bo liczba dystrybutorów na polskim rynku się kurczy i ten pro-
ces będzie postępował. A niedobrze dla vendora, gdy jest zależny 
tylko od jednego czy dwóch dystrybutorów. Podobnie ci reselle-
rzy i integratorzy, którzy w czasie sanacji nie do końca nam ufają, 
bo nie są pewni, co dalej będzie z Actionem, wrócą do nas, jak tyl-
ko zaczniemy normalnie działać. Także jedynie z tych dwóch po-
wodów, bez żadnego dodatkowego wysiłku, urośniemy w mojej 
ocenie o jakieś 10–15 proc. A mam 
nadzieję, że nowych możliwości 
do współpracy po zatwierdzeniu 
układu będzie więcej.

Ostatnio Wasza średnia marża 
nieco przekracza 6 proc. W no-
wym roku według prognozy 
ma wynosić ponad 7 proc. Jak 
to możliwe w dystrybucji? 
Wcześniej byliśmy zależni od 
dużych producentów. Niejedno-
krotnie zmuszali nas oni do za-
pychania magazynów towarem, 
który później musieliśmy gdzieś 
na rynku ulokować. Schodziliśmy 
więc z cen i obracaliśmy produk-
tami z niskimi marżami, czasem 
wręcz po kosztach. Poza tym kie-
dyś, tak jak każdy duży dystry-
butor, obsługiwaliśmy najpierw 
telekomy, potem retail, a na sza-
rym końcu – pojedynczych, ma-
łych resellerów i  integratorów. 
Teraz telekomów, a więc klien-
tów niskomarżowych, nie obsłu-
gujemy, bo mają za długie terminy płatności, na co nas nie stać. 
Do retailu nadal sprzedajemy w dobrych marżach, głównie pro-
dukty naszych marek własnych lub te, na które mamy wyłączność. 
I w ten sposób kluczowymi klientami stali się ci mniejsi i najmniej-
si, z których każdy robi niewielkie wolumeny, więc i nasze marże 
są lepsze, niż to było przez lata w retailu i telekomach.

Wiosną 2015 r. kurs akcji Actiona przekraczał 50 zł. Teraz 
oscyluje wokół 3 zł, więc można się spodziewać nacisków 
ze  strony udziałowców i  analityków na szybki wzrost. 
To może kłócić się z Waszą spokojną strategią, zgodnie z któ-
rą nie zamierzacie się z nikim ścigać na przychody.
Na razie nie mamy żadnej presji na wzrost, bo i tak po zakoń-
czeniu procesu sanacji z obecnych 3 zł zapewne kurs skoczy 
co najmniej o 100 proc. w górę. W przyszłości zamierzam do-
kładnie wyjaśniać akcjonariuszom naszą strategię. Jest ona re-
alna i wiarygodna, oparta na naszym ogromnym doświadczeniu 
też dzięki sanacji, a nie czysto marketingowa, szukająca uzna-
nia. Będziemy spokojnie pracować, spłacać długi, a po ich spła-
cie nasza rentowność przecież siłą rzeczy wzrośnie, więc nie 

ROZMAWIAŁ 
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI

ma też obawy o wypłaty dywidendy. Moim zdaniem giełda nie 
będzie nam stała na przeszkodzie.

A czy połączone Also i ABC Data będą stanowić dla Was zna-
czące zagrożenie?
Od dwóch lat trzymałem za to kciuki i wreszcie się połączyli. Dla 
nas to raczej szansa, bo z dwóch graczy zrobił się jeden. Zwłasz-
cza że w tym przypadku, czyli przejęć, 1+1 rzadko daje efekt wy-
noszący więcej niż dwa, to raczej jest półtora. Ale nie będę tego 

tematu rozwijał. W każdym ra-
zie dla nas to dobra wiadomość.

Przypomnijmy jeszcze, ile 
spraw ze skarbówką macie te-
raz w toku…
Jedną sprawę mamy w WSA wy-
graną, a jedną przegraną. I obie 
sprawy idą teraz do NSA, ale kie-
dy zostaną rozpatrzone, tego nie 
wiem. W  Polsce wszystko jest 
możliwe.

Czy zakładacie scenariusz, 
w którym po wyjściu z sana-
cji znajdujecie branżowego  
inwestora, np. Ingram Micro? 
On w  Polsce nie ma części  
broadline’owej ani odpowied-
niej do tego logistyki.
Życie mnie nauczyło, żeby nigdy 
nie mówić nigdy, bo wszystko się 
zmienia, także nie wykluczam 
i tego scenariusza. Ale najpierw 
musimy wyjść na prostą, a potem 
zobaczymy, jaki model działania 

będzie dla nas najlepszy. Na pewno Ingramowi czy Tech Dacie 
łatwiej nie będzie na polskim rynku, więc możemy być otwarci 
na takie rozmowy. Ale pod jednym warunkiem: żeby to oznacza-
ło dalszy wspólny rozwój biznesu. Tak żeby być graczem numer 
jeden, a w najgorszym przypadku numerem dwa. Tylko wtedy 
taka gra miałaby w ogóle jakiś sens. A co będzie, zobaczymy.

I jeszcze pytanie o biznes spożywczy w Chinach. Rozmawia-
liśmy o tym trzy lata temu. Co się od tamtej pory zmieniło?
Mamy podpisaną umowę z dużym partnerem na wyłączność 
i sprzedajemy różne polskie produkty za jego pośrednictwem. 
Dopóki nam płaci i  się rozrasta, będziemy kontynuować tę 
współpracę. Ale jeśli nie będzie się dalej rozwijać, wycofamy 
się stamtąd. Obecnie w Chinach panuje ogromna konkurencja, 
więc nie ma sensu próbować zaistnieć za wszelką cenę. Poza 
tym teraz koncentruję się na wyjściu z sanacji i dalszym rozwo-
ju w Polsce, więc o Chinach na co dzień nie myślę.



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

relacjonować to, co dzieje się w Polsce, 

Europie, Azji, Ameryce i na Bliskim Wschodzie. 

Jesteśmy na zlotach partnerskich, w których 

biorą udział tysiące osób, jak również 

uczestniczymy w kameralnych spotkaniach 

dla zaledwie kilkunastu integratorów.

CRN Polska – najbardziej mobilna 
redakcja w polskiej branży IT!
Dane na mapie dotyczą wyjazdów dziennikarzy CRN Polska w okresie 2018–2019.

Z nami nie przegapisz żadnej okazji biznesowej i będziesz zawsze na bieżąco, 
nawet jeśli natłok obowiązków nie pozwala Ci na częste podróże służbowe.
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W swojej kryształowej kuli Gartner widzi dziesięć trendów technologicznych 
o największym dla nadchodzącego roku znaczeniu. Zdaniem analityków 

w perspektywie 5–10 lat to one będą decydować o możliwościach rozwoju na rynku IT.
TOMASZ JANOŚ
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10 trendów i technologii, 
które ukształtują rynek IT

Hiperautomatyzacja, rozproszona 
chmura, praktyczne zastosowa-
nia blockchaina i augmentacja 

człowieka to tylko niektóre z najważniej-
szych trendów technologicznych, których 
rozwój będziemy obserwować w  przy-
szłym roku. Mogą one być motorem inicja-
tyw związanych zarówno z transformacją, 
jak i optymalizacją biznesu. Gartner twier-
dzi, że technologiczni innowatorzy muszą 
przyjąć nowy sposób myślenia i wprowa-
dzić praktyki polegające na ciągłej zmia-
nie. Oto 10 trendów na rok 2020, które 
według analityków wstrząsną rynkiem 
IT w nadchodzących latach.

EMPOWERED EDGE, CZYLI 
WZMOCNIONY BRZEG
Edge computing (przetwarzanie brzego-
we) będzie dominować praktycznie we 
wszystkich branżach i zastosowaniach IT. 
Brzeg firmowych sieci zostanie wzmoc-
niony bardziej wyrafinowanymi i specja-

lizowanymi zasobami obliczeniowymi 
oraz pojemniejszymi pamięciami maso-
wymi. Ogólnie rzecz biorąc, zadaniem 
edge computingu jest lokalna obsługa 
przetwarzania i transferu danych,  by wy-
eliminować opóźnienia, wykorzystać 
stwarzane na brzegu możliwości i uzy-
skać jego większą autonomię.

Obecne potrzeby w tym obszarze wy-
nikają z coraz powszechniejszego wdra-
żania systemów Internetu rzeczy (IoT). 
Z biegiem czasu na brzegu powstanie ar-
chitektura składająca się z wielu najróż-
niejszych „rzeczy” i usług działających 
w  elastycznej strukturze mesh, której 
spoiwem będzie zestaw rozproszonych 
usług chmurowych. W przyszłości inte-
ligentna „rzecz”, taka jak np. dron, może 
komunikować się z korporacyjną platfor-
mą IoT lub lokalnymi usługami chmuro-
wymi inteligentnego miasta, by następnie, 
w celach nawigacyjnych, łączyć się w try-
bie peer-to-peer z działającymi w pobliżu 
innymi dronami.

Do 2028  r. Gartner przewiduje sta-
le rosnące wykorzystanie w  urządze-
niach brzegowych wbudowywanych 
czujników, pamięci, mocy obliczenio-
wej i  zaawansowanych funkcji AI. Ar-
chitektury mesh umożliwią tworzenie 
bardziej elastycznych, inteligentnych, re-
sponsywnych i działających na zasadach  
peer-to-peer systemów IoT.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE 
BLOCKCHAINA
Blockchain zapewnia działającym w je-
go strukturze i nieznającym się nawzajem 
partnerom bezpieczną interakcję w środo-
wisku cyfrowym i wymianę informacji bez 
potrzeby posiadania jednego, scentralizo-
wanego organu kontrolującego.

Z powodu różnych problemów technicz-
nych, takich jak mała skalowalność i inter- 
operacyjność, technika ta wciąż jeszcze 
nie dojrzała do wdrożeń korporacyjnych. 
Blockchain może jednak przekształcić 
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MULTIEXPERIENCE 
(WIELOOBSŁUGOWOŚĆ)
Multiexperience zastępuje znających się 
na technikach ludzi technikami znający-
mi się na ludziach. W ramach tego tren-
du tradycyjna idea komputera z jednym 
punktem interakcji ewoluuje w kierunku 
wielosensorowych i wielopunktowych in-
terfejsów, takich jak urządzenia do nosze-
nia (wearables) i zaawansowane czujniki. 
Gartner daje przykład Domino’s Pizza ja-
ko firmy, która stworzyła obsługę klienta 
wykraczającą poza zamawianie produk-
tów przy użyciu aplikacji, a obejmującą 
także pojazdy autonomiczne, śledzenie 
pizzy i komunikację z wykorzystaniem 
inteligentnych głośników.

Chociaż możliwości rzeczywistości 
wirtualnej i  rozszerzonej robią wraże-
nie, to wciąż nie brakuje wyzwań i barier 
do pokonania. Już teraz jednak trzy rodza-
je zastosowania multiexperience wykazują 
wielką przydatność tego typu rozwiązań: 
projektowanie i  wizualizacja produktu, 
wykonywane w terenie usługi serwisowe 
oraz szkolenia i symulacje.

Według Gartnera do 2021 r. co najmniej 
jedna trzecia przedsiębiorstw wdroży plat-
formę programistyczną stworzoną pod 
kątem multiexperience, by wspierać swój 
rozwój mobilny, sieciowy, konwersacyjny 
i oparty na rozszerzonej rzeczywistości.

DEMOKRATYZACJA TECHNIKI
Demokratyzacja techniki to zapewnienie 
ludziom łatwego dostępu do kompeten-
cji technicznych lub biznesowych bez in-
tensywnego lub kosztownego szkolenia. 
Przykładowo, demokratyzacja pozwoliła-
by programistom tworzyć modele danych 
bez konieczności posiadania wiedzy da-
ta scientist. Możliwe byłoby to dzięki wy-

korzystaniu programowania bazującego 
na sztucznej inteligencji do generowania 
kodu i automatyzacji testów.

Do 2024 r. programowanie niskopozio-
mowe będzie odpowiadać za ponad 65 proc. 
działań związanych z tworzeniem aplika-
cji. Do tego czasu 75 proc. dużych przedsię-
biorstw będzie używać co najmniej czterech 
narzędzi do takiego programowania.

Mieliśmy już do czynienia z shadow IT, 
teraz jednym z  potencjalnych wyzwań 
związanych z demokratyzacją będzie pora-
dzenie sobie ze zjawiskiem shadow AI (nie-
kontrolowanego wykorzystania sztucznej 
inteligencji). Osoby bez formalnego prze-
szkolenia będą masowo korzystać z  ła-
twych w  użyciu narzędzi do tworzenia 
rozwiązań bazujących na AI i zapewniać 
na zasadach peer-to-peer wsparcie innym 
podobnym sobie użytkownikom.

Gartner wymienia cztery kluczowe ob-
szary w ramach trendu demokratyzacji, 
które zyskają na znaczeniu w latach 2020– 
–2023. Są to: rozwój aplikacji, projektowa-
nie, wiedza oraz dane i analityka.

AUGMENTACJA CZŁOWIEKA
Augmentacja człowieka to wykorzystanie 
techniki do ulepszenia jego poznawczych 
i fizycznych możliwości. Przykładem mo-
gą być górnicy używający urządzeń do no-
szenia (wearables), by zwiększyć swoje 
bezpieczeństwo, czy też wykorzystywanie 
aplikacji w celu poprawy zdolności do ucze-
nia się lub tworzenia nowych doświadczeń.

Fizyczna augmentacja zwiększy możli-
wości człowieka przez umieszczenie roz-
wiązań technicznych w samym ciele lub 
na nim. Z kolei augmentacja poznawcza 
poprawi zdolność człowieka do myśle-
nia i podejmowania bardziej świadomych 
decyzji. Obecnie wszelkiego typu przed-
siębiorstwa rozważają augmentację czło-
wieka, by osiągać lepsze wyniki biznesowe. 
Ma ona stać się podstawowym sposobem 
oddziaływania ludzi na siebie i wchodze-
nia w interakcje z przestrzenią wokół nich.

Istnieje pięć głównych zagadnień, na któ-
re firmy muszą zwrócić uwagę, wybierając 
techniki augmentacji człowieka. Przede 
wszystkim bezpieczeństwo: powierzch-
nia cyberataku, dotychczas ograniczona 
do konkretnego urządzenia lub miejsca, 
będzie stale powiązana z daną osobą,  

całe branże, zapewniając przejrzystość  
wymiany danych między ekosystema-
mi biznesowymi. Potencjalnie jest w sta-
nie obniżać koszty, skracać czas transakcji 
i usprawniać przepływ pieniędzy. Wśród 
najbardziej obiecujących przypadków 
zastosowań są: śledzenie zasobów, auto- 
matyczne przetwarzanie reklamacji, we-
wnętrzne prowadzenie współużytko-
wanych rejestrów finansowych, a  także 
wdrożenia w ramach koncepcji inteligent-
nego miasta i Internetu rzeczy.

Do 2023 r. blockchain stanie się tech-
nicznie skalowalny i będzie obsługiwać 
zaufane prywatne transakcje, zapewniając 
wymaganą poufność informacji. Jak wy-
nika z ankiety Gartnera z 2019 r., 60 proc. 
CIO spodziewa się jakiejś formy wdroże-
nia rozwiązań bazujących na blockchainie 
w ciągu najbliższych trzech lat.

HIPERAUTOMATYZACJA
Hiperautomatyzacja to połączenie wielu 
funkcji uczenia maszynowego, pakietów 
oprogramowania i narzędzi automatyza-
cji. Wykorzystuje zaawansowane techniki 
do zwiększania automatyzacji procesów 
i augmentacji ludzi. Zdaniem Gartnera jest 
ona nieuniknioną metodologią, w ramach 
której firmy i  instytucje muszą szybko 
identyfikować i automatyzować wszystkie 
możliwe procesy biznesowe. Kluczowe ele-
menty hiperautomatyzacji obejmują zrobo-
tyzowaną automatyzację procesów (RPA), 
która jest sposobem łączenia starszych, nie-
posiadających interfejsów API systemów 
z  bardziej nowoczesnymi, oraz zestawy 
do inteligentnego zarządzania procesami 
biznesowymi, w tym długotrwałymi.

Hiperautomatyzacja często prowadzi 
do stworzenia cyfrowego bliźniaka (di-
gital twin) przedsiębiorstwa. Umożliwia 
wtedy firmom wizualizację interakcji 
funkcji, procesów i kluczowych wskaź-
ników wydajności, tak by zwiększać war-
tość biznesową. Cyfrowy bliźniak staje się 
wówczas integralną częścią procesu hi-
perautomatyzacji, dostarczając w czasie 
rzeczywistym informacje o przedsiębior-
stwie i zwiększając jego możliwości.

Za sprawą automatyzacji zadań w ob-
szarze analizy danych analityka prze-
stanie być do 2021 r. domeną wyłącznie 
wyspecjalizowanych data scientists.

W PRZYSZŁOŚCI INTELIGENTNA „RZECZ”, NP. DRON,  
BĘDZIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z PLATFORMAMI IOT  

LUB USŁUGAMI CHMUROWYMI INTELIGENTNEGO MIASTA.
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przemieszczając się wraz z nią. Pozosta-
łe trudne kwestie to: prywatność danych, 
zgodność z regulacjami, potencjalne dłu-
goterminowe skutki dla zdrowia oraz po-
ważne problemy natury etycznej.

TRANSPARENTNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ 
ŚLEDZENIA
Zdaniem Gartnera we współczesnym 
świecie IT dochodzi do kryzysu zaufania, 
ponieważ konsumenci zwracają większą 
uwagę na to, w jaki sposób są gromadzo-
ne i używane ich dane. Jeśli coraz czę-
ściej (w miejsce ludzi) wykorzystuje się 
sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe  
w samodzielnym podejmowaniu decyzji, 
to pojawia się potrzeba takiego zarządza-
nia AI, które dałoby się objaśnić.

Ponieważ pojawiła się potrzeba stwo-
rzenia podstawowych zasad funkcjo-
nowania firm, to na całym świecie są 
wdrażane takie przepisy jak unijne RODO. 
Zdaniem Gartnera transparentność 
i  możliwość śledzenia (traceability) to 
kluczowe elementy wspierające etykę cy-
frową oraz potrzeby dotyczące prywatno-
ści danych osobowych i informacji.

Na algorytmach zaczyna bazować nie-
mal każde działanie instytucji, przedsię-
biorstw i konsumentów – od rekrutacji 
i  zakupu produktów, przez akceptację 
lub odrzucenie wniosku o kredyt, po na-
wet wysłanie kogoś do więzienia. Nie-
obiektywne lub niepoprawne algorytmy 
prowadzą do złych decyzji biznesowych, 
zwiększając ryzyko reakcji niezadowolo-
nych pracowników czy klientów.

Według Gartnera do 2025 r. 30 proc. 
kontraktów w sektorze publicznym oraz 
dużych przedsiębiorstw, dotyczących za-
kupu produktów i usług AI, będzie wyma-
gać użycia etycznej i dającej się objaśnić 
sztucznej inteligencji.

ROZPROSZONA CHMURA
Analitycy przewidują, że do 2022 r. aż 
75 proc. danych generowanych przez fir-
my będzie tworzonych i przetwarzanych 
poza centrum danych lub chmurą (w po-
równaniu z mniej niż 10 proc. dzisiaj). 
Chmura rozproszona to model dystrybu-
cji usług chmury publicznej do lokalizacji 
poza placówką operatora, dzięki któremu 
dane będą przechowywane w dowolnym 
miejscu. Ewolucja od scentralizowanej 
chmury publicznej do rozproszonej two-
rzy nowy obraz cloud computingu.

Rozproszona chmura znajduje się 
na wczesnym etapie rozwoju, na którym 
wielu dostawców oferuje tylko niewiel-
ką część wszystkich swoich usług w spo-
sób rozproszony. Gdy są one świadczone 
w zdalnych centrach, położonych blisko 
miejsca generowania danych lub wprost 
w urządzeniach brzegowych, uzyskuje 
się niskie opóźnienia, znaczną poprawę 
wydajności i zmniejszone ryzyko awa-
rii związanych z siecią. Do 2024 r. więk-
szość platform chmurowych zapewni 
przynajmniej niektóre usługi, które bę-
dą wykonywane w  miejscu powstania 
potrzeb.

SYSTEMY AUTONOMICZNE
Chociaż większość dzisiejszych rozwią-
zań autonomicznych funkcjonuje w kon-
trolowanych środowiskach, takich jak 
kopalnie czy magazyny, ostatecznie tra-
fią one do otwartych przestrzeni publicz-
nych. Obdarzone inteligencją „rzeczy” 
autonomiczne będą współpracować z so-
bą na zasadach roju, czego przykładem był 
rój dronów wykorzystywanych podczas 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018.

Gartner zachęca do poszukiwania spo- 
sobów na wykorzystanie bazujących 
na sztucznej inteligencji funkcji auto- 
nomicznych w praktycznie każdym urzą-
dzeniu fizycznym w  firmie lub w  śro-
-dowisku klienta. Dostawcy IT mogą 
tworzyć scenariusze i mapy interakcji 
klientów, by identyfikować istotne war-
tości biznesowe. Przedsiębiorstwa mo-
gą wykorzystywać inteligentne rzeczy na 
równi z tradycyjnymi zadaniami manu-
alnymi i półautomatycznymi. Przykłady 
użycia mogą obejmować autonomicz-
ną wysyłkę i zaawansowane rolnictwo, 

gdzie do autonomicznego prowadzenia 
gospodarstw będą tworzone algorytmy 
dla robotów.

Systemy autonomiczne bardzo szybko 
się rozwijają, po części dlatego, że dys-
ponują wspólnymi możliwościami tech-
nicznymi. Po przezwyciężeniu wyzwań 
związanych z rozwojem innowacji w ob-
szarze jednego systemu autonomicznego 
można ją zastosować do rzeczy autono-
micznych innego rodzaju.

BEZPIECZEŃSTWO  
BAZUJĄCE NA AI
Wymieniona wcześniej dziewiątka ewo-
luujących technologii, która według Gart-
nera zmieni krajobraz IT, doprowadzi też 
do powstania nowych luk w zabezpiecze-
niach i potencjalnych miejsc ataku. Ze-
społy ds. bezpieczeństwa będą musiały 
stawić czoła nowym wyzwaniom i oce-
nić, w jaki sposób sztuczna inteligencja 
wpływa na cyberochronę. Gartner zakła-
da, że są trzy kluczowe obszary, które na-
leży zbadać pod kątem wpływu sztucznej 
inteligencji na bezpieczeństwo: ochrona 
systemów bazujących na sztucznej inte-
ligencji, wykorzystanie sztucznej inteli-
gencji do zwiększenia bezpieczeństwa 
oraz spodziewane złośliwe użycie sztucz-
nej inteligencji przez atakujących.

Do 2022 r. 30 proc. wszystkich cyber- 
ataków na sztuczną inteligencję będzie 
polegać na zatruwaniu danych trenin-
gowych, kradzieży modelu AI lub wyko-
rzystaniu wrogiej AI do ataku na systemy 
napędzane sztuczną inteligencją. Zatru-
cie danych treningowych polega na tym, 
że hakerzy doprowadzają do awarii bądź 
błędnego działania systemu sztucznej in-
teligencji przez dostarczenie mu niepra-
widłowych danych.

Kolejne obawy związane z  bezpie-
czeństwem i AI wzbudza to, że atakujący 
zaczynają korzystać z  uczenia maszy-
nowego (ML) i  innych technik sztucz-
nej inteligencji, by wzmocnić siłę swoich 
ataków. Gartner twierdzi, że każda inno-
wacja w ML może być i będzie wykorzy-
stywana w niebezpieczny sposób. Dlatego 
firmy będą musiały przewidywać, w jaki 
sposób hakerzy mogą zaatakować rozwią-
zania bezpieczeństwa oparte na ML w fa-
zach treningu i predykcji.

AUGMENTACJA CZŁOWIEKA MA STAĆ SIĘ PODSTAWOWYM 
SPOSOBEM ODDZIAŁYWANIA LUDZI NA SIEBIE I WCHODZE-

NIA W INTERAKCJE Z PRZESTRZENIĄ WOKÓŁ NICH.
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BAJKI ROBOTÓW

5G w pięciu smakach
CIEKAWE, ŻE CHYBA ŻADEN Z POPRZEDNICH PUNKTÓW MILOWYCH NIE 
BUDZIŁ TAK WIELKIEGO ZAINTERESOWANIA JAK 5G. ALE GDYBY PRZYJRZEĆ SIĘ  
1G, 2G, 3G I 4G, TO KAŻDY Z TYCH ETAPÓW ROZWOJU NIÓSŁ Z SOBĄ CO NAJMNIEJ 
TYLE SAMO NOWOŚCI, O ILE NIE WIĘCEJ. PONIŻEJ PIĘĆ KLUCZOWYCH MOIM 
ZDANIEM KWESTII DOTYCZĄCYCH TRANSMISJI KOLEJNEJ GENERACJI.

Historia od „0G”do 5G. W czasach „0G” z tarczowymi aparatami, żeby dodzwonić się 
do kogoś, trzeba było zastać go w domu. Początek lat 90. w Polsce to wejście dużych, prze-
nośnych telefonów, z których jednak niełatwo było zadzwonić, a konkretnie złapać zasięg 
analogowego 1G. Kilka lat później wchodzi GSM, czyli cyfrowe 2G, i komórki stają się funk-
cjonalne, rozmowy mają lepszą jakość, a do tego dostajemy SMS-y i internet GPRS w wer-
sji teoretycznej. EDGE, nazywany też 2,5 lub 2,7G, przeprowadza nas do 3G, z którego nad 
Wisłą korzystamy w pierwszych latach XXI w., po raz pierwszy używając w telefonach 
(smartfonach!) internetu o prędkości podobnej do tego z łączy stacjonarnych. Niedługo 
potem HSPA, a zatem 3,5G, daje nam szybkości już większe niż najczęściej spotykane do-
mowe, kablowe sieci. A 4G w pierwszych latach obecnej dekady przynosi technikę LTE, 
z nią z kolei transfery z okolic dolnych prędkości światłowodu. 5G ma zaś przenieść mo-
bilnych użytkowników do warunków jeszcze lepszych od najszybszego dziś domowego 
internetu – piąta generacja zakłada przesyłanie danych z prędkością od kilku do 20 Gb/s.

Marketing. Zainteresowanie 5G, wyraźnie widoczne w ciągu ostatnich kilkunastu 
miesięcy, wydaje się jednak mniej kwestią gigabitów, czyli technologii, a bardziej ha-
seł, czyli marketingu. O ile chociażby przejście z 2G na 3G było dla użytkownika za-
uważalną zmianą, która sprawiała, że korzystanie z internetu stało się funkcjonalne 
– to zmiana z 4G na 5G może być niedostrzegalna. Poza czasem pobierania bardzo du-
żych plików i streamingiem usług podczas zwykłego korzystania z sieci nie odczuje-
my większej różnicy.

Polityczne 5G. Z punktu drugiego wynika wprost trzeci. Jako że 5G jest przede 
wszystkim dużym biznesem i oznacza potencjalnie wielkie zyski w wymiarze global-
nym, i tą sferą musieli zainteresować się politycy. Huawei w wąskim gronie głównych 
graczy o tort piątej generacji szybko zaczęło wyrastać na lidera, co dostrzegły Stany 
Zjednoczone, wywierając następnie na koncern z Shenzhen bardzo silną presję. Oficjal-
nie mocarstwo zarzuciło chińskiej firmie działania szpiegowskie, faktycznie pokazało, 
że potrafi zmusić Huawei do zrobienia kroku w tył. Układanka jeszcze się tworzy, ale 
Amerykanie dali sygnał, że niezależnie od zaawansowania technologicznego Państwa 
Środka Waszyngton nie odpuści wpływu na infrastrukturę, która będzie ważna przez 
co najmniej kilka najbliższych lat.

Megaustawa i megatesty. 5G w Polsce nie zacznie działać jutro, ale w ostatnich mie-
siącach wydarzyło się sporo. W październiku w życie weszła tzw. megaustawa, czyli 
znowelizowane prawo o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, któ-
re ma umożliwić budowę sieci. Firmy telekomunikacyjne przeprowadziły w drugiej 
połowie roku w dużych miastach testy działania internetu nowej generacji. A zgodnie 
z unijnymi wytycznymi w przyszłym roku superszybka łączność powinna już normal-
nie funkcjonować w jednym polskim mieście. Za sześć lat taki sam obowiązek będzie 
dotyczył gęsto zaludnionych terenów i szlaków transportowych.

5G i 4.0. W drugim punkcie napisałem, że zwykły użytkownik w typowych zastoso-
waniach z 5G nie zobaczy różnicy. Ale to nie znaczy, że nikt nie zobaczy, bo przecież te 
wielkie inwestycje muszą mieć jakiś sens. Według badań przeprowadzonych w USA 
tylko 10 proc. konsumentów jest skłonnych płacić więcej za szybszy internet. Ale za to 
84 proc. firm w Niemczech wierzy, że 5G da im wyższą produktywność. I jest to wiara, 
która ma silne podstawy – przemysł dokładnie wie, co będzie możliwe razem z trans-
ferem piątej generacji. Czeka więc na możliwość korzystania z 5G, o czym wiedzą te-
lekomy i rządy (ze Wschodu i z Zachodu).

Damian Kwiek

Przemysł 
skorzysta 

najbardziej.
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Ochrona sieci w małych i średnich firmach zwykle pozostawia wiele do życzenia, 
jednak rosnąca świadomość zagrożeń sprawi, że będzie zwiększać się rola firm 

wyspecjalizowanych w usługach bezpieczeństwa cyfrowego.
KRZYSZTOF PASŁAWSKI
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Ochrona sieci w MŚP:
partnerzy zaufanymi doradcami

W ocenie dostawców ochro-
na sieci u klientów z sektora 
MŚP jest często niewystar-

czająca i nie gwarantuje im bezpieczeń-
stwa nawet w  minimalnym stopniu. 
Zazwyczaj ogranicza się do firewalli 
sprzętowych albo programowych oraz 
antywirusów. Co gorsza, mniejsze firmy 
nierzadko korzystają z produktów klasy 
konsumenckiej. Spora grupa użytkowni-
ków nie jest przy tym skłonna do inwesty-

cji, oczywiście dopóki coś się nie wydarzy. 
Z ubiegłorocznych danych Cybersec Hub 
wynika, że co czwarta mała firma w Pol-
sce przeznacza na ochronę cyfrową naj-
wyżej nieco ponad… tysiąc  zł rocznie. 
Połowa z tych środków idzie na antywi-
rusy, ochronę przed spamem i spyware.

Dziurawe zabezpieczenia i  skrom-
ne budżety to jeden ze skutków braku 
wiedzy o  zagrożeniach oraz nieobec-
ności specjalistów ds. bezpieczeństwa 

w małych i średnich firmach (co zresz-
tą wynika też z bariery kosztowej). We-
dług danych Hays dobry specjalista ds. 
bezpieczeństwa oczekuje wynagrodze-
nia rzędu 18–35 tys. zł brutto miesięcz-
nie i jest to jedna z najlepiej opłacanych 
funkcji w branży. Firmy, których zwykle 
na taki luksus nie stać, jednocześnie rzad-
ko korzystają ze wsparcia zewnętrznych 
fachowców. Ochroną cyfrową w małych 
podmiotach zajmują się więc zazwyczaj 
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od firmowej. Małe przedsiębiorstwa nie 
dbają ponadto o segmentację sieci, przez 
co infekcja jednego urządzenia wystarczy 
do uzyskania dostępu do całej sieci. War-
to więc zwrócić na to uwagę, budując czy 
analizując infrastrukturę dla klienta.

Dobra wiadomość jest taka, że roś- 
nie świadomość konieczności ochro- 
ny, do czego przyczyniają się nagła-
śniane w mediach ataki wykorzystują-
ce ransomware, a zwłaszcza wieści  

nieczność stosowania się do polityki bez-
pieczeństwa w tej kwestii, zwłaszcza gdy 
korzystają z własnego sprzętu. 

– Największym niedociągnięciem jest 
niestosowanie podziału sieci dla róż-
nych użytkowników z  wykorzystaniem  
VLAN-ów – uważa Robert Gawroński, 
SMB Channel Manager w TP-Linku. 

To poważna luka zwłaszcza w sieciach 
bezprzewodowych. Na ryzyko wystawia 
też brak sieci gościnnej odseparowanej 

administratorzy IT, którzy zwykle nie 
mają czasu ani wystarczającej wie-
dzy, by odpowiednio zadbać o  cyber- 
ochronę. Nierzadko stosują po prostu 
ustawienia sugerowane przez produ-
centa, a potem nikt już nie zarządza za-
bezpieczeniami.

To jeszcze pół biedy, bo bywa i  tak, 
że  kupionych rozwiązań ochronnych 
nie tylko nikt nie konfiguruje ani nie ak-
tualizuje i nie jest to uznawane za pro-
blem. Pokazuje to przykład przytoczony 
przez jednego z producentów. Otóż jeden 
z podmiotów zainstalował firewalla, ale 
po pewnym czasie jego przepustowość 
okazała się niewystarczająca dla rosną-
cego ruchu sieciowego. Zamiast zainwe-
stować w  nowe rozwiązanie, wybrano 
najprostszą opcję, czyli wraz ze wzrostem 
obciążenia wyłączano firewalla. No cóż, 
uznano, że tak jest taniej.

LISTA ZANIEDBAŃ
W rozmowach z CRN Polska producen-
ci wymienili całą listę obszarów, które 
według ich obserwacji wymagają po-
prawy w  sektorze MŚP.  To jednocze-
śnie wskazówka dla dostawców usług, 
na jakie kwestie powinni zwrócić uwa-
gę klientom. Chodzi m.in. o zaniedbania 
w ochronie danych, które są przecho-
wywane w nieodpowiednich miejscach 
i nie są szyfrowane. Co istotne, małe fir-
my często nie mają polityki bezpiecze- 
ństwa, a jak już została ona nawet opra-
cowana, widać dużą swobodę w jej prze-
strzeganiu (mało skomplikowane hasła, 
ściąganie aplikacji z nieznanych źródeł 
w sieci, wynoszenie wrażliwych danych 
na pendrive’ach, klikanie w załączniki 
e-mail od nieznanych adresatów itd.). 
Tymczasem bez pilnowania zasad ochro-
ny przez pracowników (albo skutecznego 
nadzoru nad nimi) nie ma mowy o pełnym  
bezpieczeństwie.

MŚP zaniedbują też ochronę prze-
strzeni wewnątrz sieci, między rdzeniem 
a urządzeniem końcowym. Żeby wypełnić 
tę lukę, trzeba skupić uwagę na monitoro-
waniu wewnętrznego środowiska IT, aby 
zlokalizować jej słabe punkty.

Kolejny problem to rosnąca popular-
ność urządzeń mobilnych. Trudno jest 
jednak wymusić na pracownikach ko-

MACIEJ KOTOWICZ, Senior Channel Account Executive, Sophos
Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa sieci MŚP dają partnerom 

wyjątkową okazję do tego, by klient widział w nich zaufanego do-

radcę. Skuteczne zabezpieczenie zasobów firmy wymaga – poza 

umiejętnością zaprezentowania czy wdrożenia produktów – rów-

nież znajomości specyfiki samego klienta, jego branży, najczęst-

szych zagrożeń, rodzaju i zakresu koniecznej ochrony urządzeń 

i danych. Właściwe zaadresowanie wyzwań w tym obszarze za-

zwyczaj skutkuje realizacją u klienta nie tylko projektu z bezpieczeństwa IT, lecz także 

innych, które integrator może zaoferować użytkownikowi. 

MATEUSZ PASTEWSKI, Cybersecurity Sales Manager, Cisco
Przyszłością są usługi cyberbezpieczeństwa w modelu subskryp-

cyjnym. Integrator może proponować klientowi, który nie posia- 

da zasobów ani ludzi, by nie kupował na własność produktów,  

bo może je wynająć. Do nich partner może dodawać swoją usługę. 

Modeli działania może być wiele, od tych polegających na wdro-

żeniu u klienta rozwiązań rozliczanych w abonamencie, po bazu-

jące na chmurze, do których partner będzie dokładać swoje usługi 

zarządzane. Cyberbezpieczeństwo zawsze było i jest branżą o wysokiej marży. Trzeba 

jednak zaznaczyć, że to bardzo trudny segment rynku, gdyż z każdym rokiem przyby-

wa rozwiązań, a ataki są coraz bardziej złożone i wyrafinowane.

TOMASZ ROT, dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-
-Wschodnią, Barracuda Networks
Bezpieczeństwo sieci to kompleksowy system, w którym każ-

dy komponent ma do odegrania jakąś rolę: firewall, IPS, rozwią-

zania antywirusowe, przełączniki pozwalające na segmentację 

sieci, routery, a także obowiązujące w firmie procedury i nawyki 

pracowników. Cały system jest tylko tak bezpieczny jak jego naj-

słabsze ogniwo. Nawet najlepsze rozwiązania nie pomogą, jeżeli 

firewall ma źle skonfigurowaną politykę bezpieczeństwa, wyłączony moduł antywi-

rusowy czy aktywne fabryczne hasło administratora. Zdarza się, że pracownicy logu-

ją się na konta z uprawnieniami administratora czy podłączają do komputerów obce 

pendrive’y poza wszelką kontrolą. Ogromną rolę mają tu do odegrania partnerzy, 

którzy powinni edukować klientów i sprzedawać im swoją wiedzę w postaci audytów 

bezpieczeństwa, pomocy w stworzeniu odpowiedniej polityki i kompleksowej opieki 

nad bezpieczeństwem klienta.

Zdaniem producenta
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o olbrzymich stratach zaatakowanych 
firm. Także RODO w ostatnich latach 
zwiększyło zainteresowanie bezpie-
czeństwem cyfrowym, nie tylko jeśli 
chodzi o dane osobowe. Jednak więk-
sze zainteresowanie małych i średnich 
przedsiębiorców cyberbezpieczeń-
stwem to jedno, a drugie to kwestia ogra-
niczonych budżetów.

SZYBKO, ŁATWO  
I KOMPLEKSOWO
Według producentów klienci w małych 
i średnich firmach potrzebują rozwią-
zań nieskomplikowanych w  obsłudze, 
łatwych do wdrożenia, a przy tym kom-
pleksowych. Warto stawiać chociażby  
na produkty upraszczające zarządza-
nie za pomocą jednej konsoli, co ułatwia 

opracowanie zasad polityki bezpieczeń-
stwa, obejmujących zarówno infrastruk-
turę, jak i użytkowników.

– Małe przedsiębiorstwa w większości 
przypadków ograniczają się do zastoso-
wania skanera antywirusowego i firewalla. 
Tymczasem, by mówić o rozwiązaniu syste-
mowym, konieczna wydaje się co najmniej 
wymiana informacji między tymi dwiema 
warstwami ochrony – radzi Maciej Koto-
wicz, Senior Channel Account Executive 
w Sophos. 

Zauważa przy tym, że najgroźniejsze 
ataki, typu ransomware czy wykorzystu-
jące tzw. ruch poboczny w sieci (lateral 
movement), mogą skutecznie „oszukać” 
pojedyncze zabezpieczenia.

Z tego względu sam firewall, nawet 
dobrej marki, nie pomoże w razie wła-
mania do sieci. Skuteczniejsze są roz-
wiązania do przechwytywania albo 
analizy pakietów, co pomaga wykrywać 
naruszenia. Ponadto w przypadku fire-
walli dużą wagę firmy przywiązują zwy-
kle do wyboru rozwiązania, a wdrożenie, 
prawidłowa konfiguracja i powiązanie 
z innymi systemami zabezpieczającymi 
schodzą na dalszy plan. 

– Jednym z  ważniejszych problemów 
jest to, że MŚP nie budują infrastruktu-
ry sieciowej od początku zgodnie z  ideą 
security by design. Potrzebna jest lepsza 
współpraca między architektami systemów 
bezpieczeństwa, aplikacji i infrastruktu-
ry oraz projektowanie całej sieci z myślą 
o bezpieczeństwie – uważa Beata Haber, 
Business Development Manager we Flow- 
mon Networks.

Za skuteczną ochronę uważa się rów-
nież bramy UTM, choć nawet użytkow-
nicy najlepszych modeli, niezależnie 
od wielkości, powinni być przygotowa-
ni na najgorsze oraz przestrzegać reguły  
3-2-1 – przynajmniej trzy kopie danych, 
na dwóch różnych nośnikach, zaś jeden 
z nich przechowywany poza firmą.

BEZPIECZNIEJ MAŁYM KOSZTEM
Małe i  średnie przedsiębiorstwa czę-
sto korzystają z chmury (przynamniej 
na potrzeby poczty elektronicznej czy 
CRM-a). Jednak poleganie na zabezpie-
czeniach oferowanych przed administra-
tora chmury może być ryzykowne.

PAWEŁ JUREK, wicedyrektor ds. rozwoju, Dagma
Strategia partnerów, która polega na tym, że koncentrują się oni 

na odsprzedaży pojedynczych rozwiązań, ale nie dostarczają przy 

tym wielu usług, jest ryzykowna. Klient może łatwo zmienić zarów-

no resellera, jak i produkty. Wygrywają partnerzy, którzy są w stanie 

nie tylko wdrożyć rozwiązania, lecz także nimi zarządzać. Zauwa-

żamy, że ci, którzy zbudowali takie kompetencje i wzbogacili ofertę, 

rozwijają się znacznie szybciej niż pozostali. Po fali zmian związa-

nych z RODO widzimy zwiększone zainteresowanie budowaniem polityk bezpieczeństwa. 

Po audycie ich dotyczącym zwykle ujawnia się wiele niedociągnięć, które trzeba rozwią-

zać. To bardzo dobry kierunek dla partnerów. Niektóre średnie firmy zwracają coraz więk-

szą uwagę na systemy ochrony przed wyciekiem danych (Data Loss Prevention). Ten rynek 

jest bardzo młody, ale rosnący. Partnerzy, którzy teraz budują rynek rozwiązań DLP w MŚP, 

prowadząc edukację klientów, już wkrótce zbiorą tego owoce. 

MICHAŁ SOBIESKI, Product Manager, Alstor SDS
MŚP na ogół nie mają u siebie sztabu specjalistów od zabezpieczeń 

sieci przed cyberatakami. Nie chcą inwestować lub nie mają budże-

tu na narzędzia monitorujące sieć zarówno pod kątem wydajności, 

jak i zagrożeń. Tu jest pole do działania dla partnerów. Mogą oni wy-

korzystać swoje kompetencje i uzyskać zwrot z inwestycji w narzę-

dzia diagnostyczne. Z rozmów z partnerami wynika, że część z nich 

dostrzega tu szansę biznesową, zwracając uwagę na potrzebę od-

powiednich rozwiązań diagnostycznych – w przystępnych cenach, funkcjonalnych i gene-

rujących przejrzyste raporty niezbędne dla dokumentacji wykonanej usługi.

MICHAŁ JURCZAK, Product Manager, Veracomp
Bardzo często do ochrony stacji roboczych i serwerów stosowane 

jest oprogramowanie antywirusowe, zaś do zabezpieczania brzegu 

sieci – zapora UTM. To wystarczający poziom ochrony, o ile spełnio-

nych zostanie kilka warunków. Przede wszystkim trzeba pamiętać 

o tym, że obecnie głównym zagrożeniem są ataki wykorzystujące po-

datności typu zero-day. Zwykła ochrona sygnaturowa już nie wystar-

cza, a „detonacja” w sandboxie może trwać zbyt długo. Potrzebne są 

zaawansowane mechanizmy, jak ochrona w czasie rzeczywistym oparta na uczeniu maszy-

nowych lub modułach TDR (automatycznym wykrywaniu zagrożeń i reagowaniu na nie). 

Takie rozwiązania wcale nie muszą być drogie czy skomplikowane we wdrożeniu i mogą 

być dostępne w ramach jednego pakietu UTM. Wciąż dużym zagrożeniem dla MŚP są ataki 

związane z nieodpowiednim zabezpieczaniem haseł i autoryzacją użytkowników. Żeby te-

mu zaradzić, warto pomyśleć o uwierzytelnianiu wieloskładnikowym.

Zdaniem dystrybutora
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– W przypadku kluczowych dla firmy 
zasobów warto zadbać o dwustopniowe 
uwierzytelnianie. Dzięki temu stosunko-
wo małym kosztem można znacznie pod-
nieść poziom bezpieczeństwa – twierdzi 
Mateusz Pastewski, Cybersecurity Sales 
Manager w Cisco.

Ważna jest przy tym kompleksowość 
zabezpieczeń, ponieważ ochrona cyfro-
wa to system, który składa się z wielu ele-
mentów. Jak zauważa Artur Madejski, 
Product Manager w Veracompie, bez-
pieczna sieć składa się z pięciu elemen-
tów. Pierwszym, stanowiącym podstawę 
kolejnych, jest wysokiej klasy, certyfiko-
wany UTM. Kolejny to uproszczone za-
rządzanie funkcjami bezpieczeństwa 
i siecią z jednej platformy, punktu lub 
konsoli. To bezpośrednio łączy się z trze-
cim istotnym punktem, który stanowi 
obecnie duże wyzwanie dla MŚP, czyli 
dostępem na podstawie tożsamości lub 
ról w firmie.

Połączenie tych elementów prowadzi 
do czwartego elementu – widoczności. 
Wszystkie poprzednie muszą wzajemnie 
wspierać prezentowanie informacji oraz 
umożliwiać ich korelowanie za pomocą 
spójnej platformy, która w zwieńczeniu 
– jako piąty element – daje możliwość 
automatyzacji części prac administra-
cyjnych i decyzji w przypadku wystą-
pienia ataku.

– Kluczem do minimalizacji ryzyka po-
wodzenia ataków jest uświadomienie so-
bie faktu, że cyberbezpieczeństwo nie jest 
trwałym stanem, będącym efektem jedno-
razowych działań, lecz procesem, wymaga-
jącym cyklicznej weryfikacji wdrożonych 
rozwiązań i  procedur. Ta kwestia jest 
często pomijana przez MŚP –  zauwa-
ża Maciej Twardy, dyrektor techniczny 
w Bakotechu.

CO MOGĄ ZROBIĆ PARTNERZY
Dostawcy zgodnie twierdzą, że partne-
rzy powinni być zaufanymi doradcami 
przedsiębiorców, zająć się audytem in-
frastruktury, monitorowaniem zagro-
żeń, szkoleniami, doborem rozwiązań 
i pomocą w tworzeniu polityki bezpie-
czeństwa, której brak (lub nieprzestrze-
ganie) należy do największych bolączek 
MŚP. Tylko nieco połowa firm z tego sek-

tora deklaruje, że ma strategię cyberbez-
pieczeństwa (według Cybersec Hub). 
Do takiej kompleksowej opieki niezbęd-
ne są jednak kompetencje w dziedzinie 
bezpieczeństwa IT. Będą one coraz cen-
niejsze, gdyż deficyt fachowców w tym 
obszarze będzie się powiększał. We-
dług Infosecurity w Europie Środkowej 
za trzy lata zabraknie 142 tys. specjali-
stów ds. cyberochrony.

– Widzimy ogromne zapotrzebowanie 
na usługi audytorskie dla MŚP, wysokiej 
jakości usługi wdrożeniowe czy usłu-

gi w obszarze zabezpieczania rozwiązań 
chmurowych oraz ich łączenia z rozwią-
zaniami on-site. Chmura umożliwia ogra-
niczanie jednych ryzyk, ale wprowadza  
inne, więc zawsze trzeba w odpowiedni spo-
sób zarządzać korzystaniem z niej – pod-
kreśla Tomasz Rot, dyrektor sprzedaży  
na Europę Środkowo-Wschodnią w Barra- 
cuda Networks.

Wskazywano również, że główną rolą 
partnerów może być dostarczanie zarzą-
dzanych usług z cyberochrony. Przykła-
dowo w modelu Security as a Service 

Zdaniem integratora

Jacek Terpiłowski, dyrektor generalny SOC24 (grupa Infradata) 
W sektorze MŚP będzie zwiększać się zapotrzebowanie na usługi firm specjalizują-

cych się w bezpieczeństwie cyfrowym. Z roku na rok obserwujemy rosnącą świado-

mość zagrożeń także w mniejszych podmiotach, m.in. dzięki nagłaśnianym atakom 

i wymogom RODO, co przekłada się nierzadko na zwiększenie budżetów na cyber-

bezpieczeństwo. Ogólnie do wydatków są bardziej skłonne podmioty dysponujące 

większą ilością wrażliwych danych i zasobami cyfrowymi, które trzeba chronić. Dla-

tego np. małą firmę, która zajmuje się stolarką okienną, raczej trudno przekonać do 

zwiększenia wydatków na cyberochronę. Z kolei przedsiębiorstwa z sektora 

finansowego są jak najbardziej skłonne do inwestycji w tym obszarze, ale można 

też liczyć na zainteresowanie ze strony mniejszych podmiotów, takich jak biura 

księgowe, które dysponują całą masą wrażliwych informacji. 

Do skutecznej ochrony potrzebne jest kompleksowe podejście – audyty, testy za-

bezpieczeń, weryfikacja uprawnień, fachowe zarządzanie. Same antywirusy i fire-

walle to za mało. Zazwyczaj MŚP są obsługiwane w obszarze cyberochrony przez 

integratorów i resellerów, którzy sprzedają im i instalują wszystko, od komputerów 

po antywirusy. Taki outsourcing niekoniecznie poprawia ochronę firmy, jeżeli nie zaj-

mują się nim specjaliści w tej dziedzinie.

REKLAMA



Podstawowe problemy w ochronie sieci MŚP
 Brak działów bezpieczeństwa i specjalistów oraz zasobów na ten cel

 Brak polityki bezpieczeństwa lub jej nieprzestrzeganie

 Błędy w zarządzaniu zabezpieczeniami

 Punktowa ochrona zamiast kompleksowej

 Niska świadomość ryzyka wśród pracowników

 Brak segmentacji sieci

 Pomijanie kontroli dostępu i szyfrowania

 Stosowanie prostych haseł

 Brak standaryzacji urządzeń lub oprogramowania w sieci

(SECaaS) producent dostarcza firewall 
wraz z  licencjami, a  partner zajmuje 
się konfiguracją i zarządzaniem usługą. 
Wówczas klient rozlicza się w  modelu 
abonamentowym, a finansowanie bierze 
na siebie producent. Wszystkim można za-
rządzać z jednej konsoli (np. urządzeniami 
i ruchem sieciowym), co ułatwia partne-
rom, którzy nie mają rozbudowanej kadry 
specjalistów do dyspozycji, nadzór nad za-
bezpieczeniami większej grupy klientów.

– Nawet sprzętowe firewalle, które 
użytkownik może zainstalować przy uży-
ciu funkcji Zero Touch Deployment, nie  
zagrożą dostawcom usług, ale ułatwią im 
pracę, bo będzie ko-
nieczne angażowanie 
ludzi do wdrożenia, 
później zaś ktoś jed-
nak musi zarządzać 
i  monitorować za-
bezpieczenia – uważa 
Sebastian Cygan, Se-
curity Sales Manager 
w SonicWallu.

Kolejna ważna kwestia to koniecz-
ność poprawy ochrony wewnątrz firmy. 
Pracownik jest zazwyczaj najsłabszym 
ogniwem zabezpieczeń, dlatego rola edu-
kacyjna partnerów zdaniem dostawców 
jest nie do przecenienia. Regularne szko-
lenia, a także tworzenie polityki bezpie-
czeństwa powinny być częścią oferty. 
Trzeba też uświadamiać klientom ryzyko 
zagrożeń i strat finansowych, a także wize-
runkowych związanych z niedostatecznie 
zabezpieczoną siecią. Najczęściej przed-
siębiorstwa interesują się ochroną, gdy  
już dojdzie do włamania.

Partnerzy mogą także wypożyczać (czyli 
udostępniać w modelu usługowym) urzą-

dzenia do monitorowania sieci, by np. prze-
prowadzić audyt w poszukiwaniu słabych 
punktów w ochronie cyfrowej. Niektórzy 
dostawcy twierdzą, że główną rolą partne-
ra może być analiza zagrożeń, a następnie 
dobór odpowiedniego rozwiązania.

– Nie warto poprzestać na wdrożeniu 
i wstępnej konfiguracji, lecz także zapro-
ponować klientowi usługę regularnego 
monitorowania i sprawdzania funkcjono-
wania zabezpieczeń sieci – radzi Aleksan-
der Styś, VAR Account Manager w Zyxel 
Communications. 

Kolejną funkcją jest integracja rozwią-
zań w ramach jednego ekosystemu, po-

nieważ rozwiązania 
jednego dostawcy 
raczej nie rozwiążą 
problemów z cyber-
bezpieczeństwem.

– Firmy często 
nie są w  stanie sa-
modzielnie sprostać 
wszystkim wymaga-

niom związanym z zabezpieczeniami sieci 
IT. Kluczową rolę odgrywają tutaj partne-
rzy, którzy, bazując na audycie i potrzebach 
przedsiębiorstwa, powinni podpowiadać 
właściwe rozwiązania –  radzi Mateusz  
Macierzyński, kierownik ds. produktów 
ITS w Konica Minolta.

Możliwości jest więc sporo, tyle że sły-
chać również narzekania niektórych do-
stawców na to, że partnerzy nie zawsze 
chcą dzielić się wiedzą i sprzedają klien-
towi to, o co poprosi, bo tak jest łatwiej. 
Poza tym wciąż część przedsiębiorców 
i mniejszych urzędów obawia się prze-
kazania na zewnątrz zadań dotyczących 
ochrony informatycznej. Ale to akurat po-
woli i systematycznie się zmienia.

Dobra wiadomość 
jest taka, że rośnie 
świadomość 
konieczności ochrony.

PRENUMERATA 
BEZPŁATNEGO MAGAZYNU

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

CRN.pl     

.

WYŁĄCZNIE DLA FIRM 
Z BRANŻY IT 

NAJLEPIEJ POINFORMOWANE
PISMO W BRANŻY IT!
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Urządzenia z rodziny Sophos 
XG Firewall zapewniają dostęp 
do informacji o podejrzanym ru-

chu w sieci, ryzykownej aktywności użyt-
kowników i wykrytych zaawansowanych 
zagrożeniach. Ich administratorzy doce-
niają możliwość korzystania z rozwinię-
tego centrum kontroli oraz dostępności 
rozbudowanych raportów, a wszystko to 
bez dodatkowych opłat.

Sprzęt został wyposażony w łatwe we 
wdrożeniu i zarządzaniu mechanizmy za-
pewniające ochronę sie- 
ci przed ransomware’em 
i  innymi zaawansowa- 
nymi zagrożeniami. Mo- 
wa o  takich rozwiąza-
niach, jak: IPS, chmuro-
we środowisko testowe 
z  funkcją głębokiego 
uczenia (wymaga sub-

skrypcji serwisowej FullGuard Plus albo 
EnterpriseGuard Plus), antywirus, moduł 
kontroli przepływu danych w sieci web 
i aplikacjach, ochrona poczty elektronicz-
nej oraz w pełni funkcjonalny firewall apli-
kacji internetowych.

XG Firewall jest też jedynym siecio-
wym rozwiązaniem ochronnym na ryn-
ku, które zapewnia pełną identyfikację 
źródła infekcji w sieci i w razie potrze-
by automatycznie ogranicza dostęp 
do innych zasobów sieciowych. Jest to 

możliwe dzięki unika-
towej funkcji Sophos 
Security Heartbeat, 
która gwarantuje wy-
mianę danych teleme-
trycznych oraz statusu 
między urządzeniami 
końcowymi i firewallem, 
co ogranicza prawdopo-

Sophos XG Firewall:
ochrona sieci nowej generacji

dobieństwo wystąpienia tzw. ruchu po-
bocznego (Lateral Movement), obecnego  
z reguły podczas ataku.

Urządzenia XG Firewall zostały za-
projektowane z  myślą o  bardzo dużej 
wydajności działania. Mają wbudowa-
ne wielordzeniowe procesory firmy Intel 
oraz dyski SSD i wykonują szybkie ska-
nowanie treści w  pamięci. Technika 
optymalizacji pakietów Sophos FastPath 
zapewnia maksymalną przepustowość.

Firewallami (a także wszystkimi inny-
mi produktami firmy Sophos) można za-
rządzać za pomocą unikatowej platformy 
chmurowej Sophos Central. Ułatwia ona 
ich konfigurację i monitorowanie, a także 
zapewnia wiele pomocnych funkcji, jak: 
alarmy, zarządzanie backupem, łatwe ak-
tualizacje firmware’u i szybkie wdraża-
nie nowych zapór sieciowych.

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

Zapory sieciowe XG Firewall zapewniają rozbudowaną ochronę sieci nowej 
generacji oraz gwarantują eliminowanie ryzyka ataku, ujawnianie ukrytych zagrożeń 
i automatyczne reagowanie na incydenty. Dzięki nowej promocji ogłoszonej przez 

producenta partnerzy mogą kupić te urządzenia z bardzo dużym rabatem.

Kontakt dla partnerów:
MACIEJ KOTOWICZ, CHANNEL ACCOUNT EXECUTIVE POLAND, 

SOPHOS, MACIEJ.KOTOWICZ@SOPHOS.COM

XG Firewall… za darmo?
W ramach nowej promocji resellerzy i integratorzy współpracujący z firmą Sophos, oferu- 

jący firewalle nowej generacji z rodziny XG Series, mogą uzyskać bardzo wysokie rabaty. 

Wystarczy, że przekonają swoich klientów do migracji z obecnie użytkowanych rozwiązań 

i zakupu dowolnego urządzenia XG Firewall (z wyjątkiem modeli XG 86 i XG 86w)  

wraz z subskrypcją oprogramowania i pakietu wsparcia FullGuard, FullGuard Plus, 

EnterpriseGuard lub EnterpriseGuard Plus. Za kupno rocznej subskrypcji możliwe jest 

uzyskanie 50-proc. rabatu, dwuletniej – 75-proc., trzyletniej zaś – 100-proc. Dodatkowo 

producent oferuje też 50-proc. upust na kolejne urządzenie, które zostanie wykorzystane 

do zbudowania klastra wysokiej dostępności, a także 50-proc. rabat na dowolne rozwiąza-

nie do ochrony urządzeń końcowych z rodziny Sophos Central. 

Promocja trwa do 31 marca 2020 r. Żeby wziąć w niej udział, reseller musi być aktywnym 

członkiem programu partnerskiego Sophos  Partner Program i dokonywać zakupów 

u swojego dystrybutora. Specjalnymi warunkami zakupu są objęte tylko nowe wdrożenia 

(rabat nie jest przyznawany za odnowienia). Żeby uzyskać rabat, konieczne jest zareje-

strowanie transakcji w serwisie partnerskim Sophos i wskazanie na informację o promocji 

w trakcie tego procesu.
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Stormshield stawia na unifikację rozwiązań do ochrony sieci. 
Integracja kluczowych elementów bezpieczeństwa na pojedynczej platformie 

zwiększa jej skuteczność i usprawnia pracę administratora.

Jedną z największych bolączek całe-
go rynku security jest jego ogromne 
rozdrobnienie. W efekcie przedsię-

biorcy, by zabezpieczyć sieć i urządzenia 
końcowe, korzystają z co najmniej kil-
ku narzędzi, pochodzących od różnych 
producentów. Prowadzenie takiej poli-
tyki bezpieczeństwa wprowadza chaos, 
a także generuje wysokie koszty związa-
ne z zarządzaniem, obsługą i serwisem 
heterogenicznych produktów. 

Tymczasem Stormshield podąża 
w  przeciwnym kierunku, realizując 
koncepcję Multi-Layer Collaborative 
Security. Zakłada ona aktywną współ-
pracę pomiędzy poszczególnymi sys-
temami ochronnymi tej marki. Jest ona 
zgodna z przewidywaniami analityków, 
którzy przekonują, że przyszłość tego 
segmentu rynku będzie stać pod zna-
kiem zintegrowanych rozwiązań. Wraz  
z  upływem czasu na unifikację ma-
ją stawiać sami klienci, bowiem zakup 
produktów pochodzących od jednego 
producenta znacząco ogranicza wydat-
ki związane z eksploatacją sprzętu bądź 
oprogramowania.

Dlatego warto zwrócić uwagę na urzą-
dzenia typu Next Generation Firewall fir-
my Stormshield, a więc rozwiązania, które 

wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom 
przedsiębiorców szukających systemów 
do kompleksowej ochrony. W  ramach 
jednej platformy użytkownik otrzymuje 
sprzętowy firewall, narzędzie chronią-
ce przed włamaniem do sieci (Intrusion 
Prevention System), oprogramowanie 
antywirusowe i antyspamowe, filtr URL, 
mechanizm SSL Proxy, a także sandboxing 
bazujący na chmurze. Ponadto urządze-
nie umożliwia szyfrowanie komunikacji 
między firmowymi lokalizacjami z uży-
ciem tuneli IPSec i połączeń klienckich 
wykorzystujących protokół SSL VPN przy 
użyciu darmowego klienta Stormshield 
Network SSL VPN Client oraz możliwość 
korzystania z Open VPN. 

Tym, co wyróżnia Stormshield na tle 
konkurencyjnych produktów, jest in-
tegracja firewalla z  IPS-em (Intrusion 
Prevention System) na poziomie jądra sys-

EUROPEJSKI PRODUCENT 
na straży firmowych sieci

temowego, co zdecydowanie przyspiesza 
proces analizy pakietów. Piotr Zielaskie-
wicz, Product Manager rozwiązań Storm-
shield w  Dagmie, przyznaje, że Next 
Generation Firewall wykonuje w tym celu 
wielokrotnie mniej operacji niż produk-
ty innych dostawców, którzy dodają IPS 
do istniejącej już zapory sieciowej.

SNI40 – ROZWIĄZANIE DO 
OCHRONY SIECI PRZEMYSŁOWYCH
Stormshield dysponuje bogatym portfo-
lio produktów, wśród których znajdują 
się zarówno rozwiązania dla mniejszych 
przedsiębiorstw (do kilkunastu kom-
puterów w sieci), jak i klientów korpo-
racyjnych, centrów danych oraz sieci 
przemysłowych. Niezależnie od wielko-
ści firmy systemy tej marki gwarantują 
wysoki poziom bezpieczeństwa. Urzą-
dzenia Next Generation Firewall mają 
certyfikaty „EU restricted”, „NATO re-
stricted”, „EAL +3”, „EAL +4”, a ponadto 
są zgodne z najsurowszymi ogranicze-
niami regulacyjnymi, takimi jak RODO, 
ii901 czy LPM. Dodatkowo wszystkie 
rozwiązania z oferty Stormshielda za-
pewniają obsługę protokołów przemy-
słowych (Industrial Protocols –  Deep 
Packet Inspection).
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Dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy 
z firmami Siemens i Schneider, Stormshield 
powiększył swoje portfolio o rozwiązanie 
przeznaczone do ochrony sieci przemysło-
wych. Stormshield SNi40 charakteryzuje 
się przede wszystkim znakomitymi para-
metrami fizycznymi takimi jak: IP30, za-
kres pracy w temperaturach -40°C/+75°C, 
montaż na szynie DIN, redundantne zasila-
nie (12–36 V) czy hardware baypass.

– W ostatnim czasie odnotowujemy 
znaczny wzrost cyberataków ukierun-
kowanych na sieci przemysłowe. Takie 
działania cyberprzestępców zmierzają do 
kradzieży własności intelektualnej i często 
skutkują zatrzymaniem procesu produk-
cyjnego, co w konsekwencji może przełożyć 
się na gigantyczne straty – tłumaczy Piotr  
Zielaskiewicz.

Urządzenia Next Generation Firewall  
są standardowo wyposażone w dyski twar-
de, a ich obudowa umożliwia zastosowa-
nie modułów SFP, SFP+, QSFP i copper  
10GBase-T. Dużym ułatwieniem dla rodzi-
mych użytkowników jest interfejs w języku 
polskim, a także wsparcie ze strony lokal-
nego dystrybutora (Dagmy). To także istot-
ny argument dla rodzimych integratorów. 

– W przypadku rozwiązań typu NGFW 
liczą się dla nas dwa kryteria, przy czym 
najważniejsze jest, by produkt spełniał 
oczekiwania klienta. Oprócz tego istotne 
są warunki współpracy z dostawcą lub dys-
trybutorem. Aktywna obecność na danym 
rynku gwarantuje, że rozwiązanie jest lepiej 
dostosowane do lokalnych potrzeb. Najczę-
ściej wiąże się to z poprawnie przetłuma-
czonym interfejsem, a także oferowanym 
na miejscu wsparciem technicznym. To waż-
ne kwestie dla klientów końcowych, a dla 
nas dodatkowe argumenty, które możemy 

wykorzystać na etapie sprzedaży – mówi  
Jacek Starościc, CEO Perceptusa.

PRODUKT MADE IN EUROPE
Warto zaznaczyć, że od 2012 r. Storm-
shield jest członkiem Airbus Group 
– koncernu lotniczo-zbrojeniowego po-
wstałego w 2000 r. Rozwiązania tej mar-
ki są wykorzystywane do ochrony takich 
instytucji jak Unia Europejska i NATO. 
Liczne certyfikaty, a także referencje re-
nomowanych klientów (Orange, Carre- 
four, Renault) sprawiają, że systemy 
Stormshield cieszą się dużą popularno-
ścią na Starym Kontynencie. Nie jest przy 
tym żadną tajemnicą, że w ostatnich la-
tach polityka odgrywa coraz ważniejszą 
rolę przy wyborze systemów cyberbez-
pieczeństwa. Agencje rządowe państw 
europejskich przywiązują dużą wagę 
do pochodzenia produktu i preferują roz-
wiązania opracowywane i wytwarzane 
w UE. Należy podkreślić, że Stormshield 
jest jedynym europejskim producentem 
urządzeń Next Generation Firewall.

– Zauważamy, że z roku na rok nasi klien-
ci mają coraz większą świadomość na temat 
cyberzagrożeń. W związku z tym zgłasza-
ją rosnące zapotrzebowanie na produkty 
ochronne. Szczególnie dużą popularnością 
cieszą się rozwiązania typu Next Generation 
Firewall. Wśród dostawców tych systemów 
korzystnie wyróżnia się Stormshield. Klienci 
mają zaufanie do marki, ważne jest też dla 
nich to, że inwestują w produkt, który jest 
w 100 proc. europejski – mówi Dariusz Ma-
roń, założyciel Servcompu.

Europejski charakter rozwiązań Storm-
shielda może być kluczowy dla decyden-
tów politycznych, aczkolwiek w kwestii 
technicznej wiążący głos należy do eks-

pertów z działów IT. Co ważne, ci dru-
dzy pochlebnie wyrażają się o systemach 
tej marki, doceniając ich unikatową ar-
chitekturę, która umożliwia skuteczniej-
sze odpieranie cyberataków niż większość 
konkurencyjnych produktów. Nie bez zna-
czenia pozostaje fakt, że właścicielem fir-
my jest Airbus Group, co gwarantuje nie 
tylko wysoką jakość, lecz także zapewnia 
ogromne możliwości dalszego rozwoju.

Warto jeszcze wspomnieć, że w ofercie 
producenta znajdują się zaawansowane 
narzędzia w postaci Stormshield Visibility 
Center – wirtualnej maszyny zbierają-
cej i analizującej logi pochodzące z wie-
lu urządzeń. Kolejny ciekawy przykład 
stanowi Stormshield Management Cen-
ter – konsola umożliwiająca zarządzanie 
grupą urządzeń. Producent zapowiada, 
że niebawem wprowadzi do sprzedaży 
kolejne, ciekawe nowości.

Dlaczego warto sprzedawać rozwiązania 
Stormshield?

 Stormshield chroni tysiące polskich podmiotów w tym firmy, instytucje państwowe,  

przemysłowe, placówki szkolne i medyczne.

 Marka Stormshield to wielokrotny zdobywca Produktu Roku magazynów „IT Professional” 

i „IT w Administracji” (ostatnia nagroda za rok 2019).

 Dagma, wyłączny dystrybutor marki w Polsce, zapewnia ochronę marży dla resellerów, 

a także pomoc w realizacji projektów. 

 Dystrybutor udziela pełnego wsparcia handlowego, technicznego, marketingowego,  

a także szkoleniowego. 

Cały czas podnosimy 
świadomość naszych 
klientów na temat 

zagrożeń w sieci i konieczności stosowa-
nia podstawowej ochrony, jaką jest Next 
Generation Firewall. W tym celu kilka 
razy w roku organizujemy warsztaty pod 
nazwą Akademia Bezpieczeństwa Sieci 
Stormshield, podczas których pokazuje-
my, jak dobrze skonfigurować urządzenia, 
by podnieść poziom bezpieczeństwa 
firmowej sieci. Raz w roku organizujemy 
też Forum Użytkowników Stormshield dla 
naszych obecnych klientów. Każdy z nich 
ma tam okazję uczestniczyć w wybra-
nych przez siebie warsztatach, które mają 
zwiększać wiedzę zarówno na temat 
samych zagrożeń czyhających w inter-
necie, jak i samych urządzeń producenta 
należącego do Airbus Group. Dodatkowo 
w celu stałego podnoszenia wiedzy 
w październiku została otwarta Akademia 
Stormshield na WSB we Wrocławiu. To 
program edukacyjny przeznaczony dla 
studentów uczelni wyższych. Umożliwia 
zapoznanie się ze współczesnymi trenda-
mi i technikami w obszarze zabezpiecze-
nia sieci komputerowych.

Piotr Zielaskiewicz
Product Manager rozwiązań 

Stormshield w Dagmie
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Przy użyciu routera Vigor i wbudowanego w urządzenie wydajnego tunelowania VPN 
można tworzyć stabilne, bezpieczne i niezawodne połączenia z firmową siecią.

Włamania i ataki na systemy 
informatyczne w przedsię-
biorstwach są coraz bardziej 

zmasowane i wyrafinowane. I nie ma zna-
czenia wielkość firmy, bo cyberprzestępcy 
nie skupiają się wyłącznie na bankach, in-
stytucjach finansowych czy dużych przed-
siębiorstwach. Także te małe i średnie są 
w posiadaniu bardzo cennych informacji. 
Jeśli dostaną się one w niepowołane ręce, 
biznes będzie zagrożony, dojdzie do utra-
ty zaufania klientów. Co więcej, za wyciek 
danych osobowych grożą dzisiaj bardzo 
surowe kary.

Świadomi zagrożeń klienci zastana-
wiają się więc, jakie środki bezpieczeń-
stwa mogą zapewnić im solidną ochronę. 
Nie jest to łatwe szczególnie w przypad-
ku małych i średnich przedsiębiorstw, 
które dysponują ograniczonymi budże-
tami na IT i zwykle nie zatrudniają spe-
cjalistów ds. bezpieczeństwa. Z myślą o 
nich powstała bogata oferta marki Dray-
Tek, która opiera się na trzech filarach 
– poufności, integralności i dostępności 
danych. Producent jest jednym z pionie-
rów w udostępnianiu VPN w routerach 
dla MŚP. Zadaniem tej technologii jest 
bezpieczna, szyfrowana komunikacja, 
która ma chronić przed wyciekiem da-
nych na skutek podsłuchiwania sieci.

Doświadczenia zebrane przez dwie 
dekady dostarczania bezpiecznych roz-
wiązań sieciowych dla tego sektora prze-
łożyły się na funkcjonalność produktów 
marki DrayTek. To dziś prawdziwe „kom-
bajny sieciowe”, odpowiadające na po-
trzeby małych i średnich firm, które chcą 
bezpiecznie prowadzić swój biznes w ob-
liczu stale rosnącego zagrożenia.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA VPN
Wirtualne sieci prywatne (VPN) to 
obecnie podstawa bezpieczeństwa 
przy zdalnym udostępnianiu firmo-

wych zasobów pracownikom i  łącze-
niu oddziałów firmy z centralą. Dzięki 
tej technice dane przesyłane przez in-
ternet są szyfrowane. By zapewnić bez-
pieczną komunikację,routery DrayTek  
Vigor umożliwiają obsługę jednocze-
śnie wielu tuneli VPN. Do wyboru jest 
dużo protokołów (GRE, PPTP, L2TP, 
L2TP over IPsec, IPsec, IKEv2, SSL 
VPN i  OpenVPN), więc można stwo-
rzyć rozwiązanie najbardziej odpo-
wiednie w  danym przypadku. O  to, 
by  zapewniana ochrona nie wpływa-
ła na komfort i wydajność pracy, dba-
ją wbudowane w routery koprocesory 
VPN. Urządzenia te obsługują sprzętowo 
szyfrowanie AES/DES/3DES i uwierzy-
telnianie MD5/SHA. Popularne mode-
le routerów DrayTeka mogą obsługiwać  
od 50 do 500 jednoczesnych połączeń 
VPN IPSec o wysokiej przepustowości.

Routery Vigor wspierają dwa rodzaje 
połączeń:

– LAN-LAN (site-site): tworzone 
przez routery tunele VPN łączą wiele 
oddziałów firmy, zapewniając im zdalny 
i  bezpieczny dostęp do serwerów umiej-
scowionych w centrali;

– Host-LAN (mobilna i  zdalna pra-
ca): przebywający w terenie lub w domo-
wym biurze pracownik zdalny uzyskuje 
bezpieczny dostęp do zasobów w centra-
li firmy.

Intuicyjny interfejs do zarządza-
nia routerem umożliwia łatwą i szybką 
konfigurację VPN. Wystarczy tylko kil-
ka kliknięć, by połączyć infrastrukturę 
we wszystkich lokalizacje, bez zmiany 

reguł firewalla i zasad routingu. Dzięki 
obsługiwanej przez routery Vigor tech- 
nologii VPN można budować firmową 
sieć LAN obejmującą wiele miejsc i ko-
rzystać w niej z takich funkcji, jak DHCP 
Relay, multicasting, port forwarding, 
a nawet centralnie zarządzać urucho-
mionymi bezprzewodowymi punktami 
dostępowymi.

LOAD BALANCING I BACKUP 
VPN
Z zalet tunelowania VPN nie będzie moż-
na skorzystać, jeśli awarii ulegnie jedyne 
łącze obsługujące szyfrowaną komuni-
kację. Pojedynczy punkt awarii jest pro-
blemem szczególnie w połączeniach 
centrali z oddziałami. Gdy tunel VPN zo-
stanie przerwany, mogą upłynąć godziny 
albo nawet dni, zanim administrator sieci 
ręcznie zestawi nowy. Co oczywiście bę-
dzie miało przełożenie na wyniki bizne-
sowe firmy.

Stabilne, trwałe połączenie między 
dwoma oddziałami firmy można utrzy-
mywać dzięki funkcjonalności DrayTek 
VPN Backup. Po zerwaniu tunelu VPN 
na jednym łączu zostanie on wtedy auto-
matycznie uruchomiony na zapasowym. 
Dodatkowo, by zyskać większą przepu-
stowość, można używać dwóch łączy 
jednocześnie i mechanizmu równowa-
żenia obciążeń (load balancingu), utrzy-
mując dwa tunele VPN między dwoma 
placówkami połączone w jeden. Żeby 
zapewnić nadmiarowość i zwiększyć 
niezawodność komunikacji, można ko-
rzystać z usług dwóch rożnych dostaw-
ców internetu.

DrayTek:  
bezpieczna sieć i komunikacja

Dodatkowe informacje:
BOGDAN PŁACHTIJ, General Manager, Brinet, 

b.plachtij@brinet.pl

www.draytek.pl



CRN nr 12/2019 31

Jeśli użytkownik utrzymuje setki maszyn wirtualnych na jednym serwerze, musi 
zapewnić im odpowiednią ochronę. Okazuje się, że można to zrobić dobrze i niedrogo. 

Wymogi związane z  bezpie-
czeństwem IT stawiane wo-
bec firm i ich dostawców są 

dziś ogromne. Dlatego nowe rozwiąza-
nia biznesowe G DATA z  technologią  
DeepRay wykorzystują uczenie maszyno-
we i sztuczną inteligencję do wykrywania 
ukrytego  złośliwego oprogramowania, 
dzięki czemu pozwalają na osiągnięcie 
maksymalnego bezpieczeństwa. Oprócz 
funkcjonalności multitenancy, służącej 
do centralnego zarządzania ochroną wie-
lu niezależnych infrastruktur, producent 
oferuje teraz także specjalną ochronę dla 
środowisk wirtualnych (VDI) za sprawą 
G DATA VM Security. 

Przy czym podobnie jak wszystkie roz-
wiązania antywirusowe oprogramowanie 
chroniące maszynę wirtualną wymaga re-
gularnych aktualizacji sygnatur, co może 
zdarzyć się nawet kilka razy w ciągu go-
dziny. Jeśli jednak na jednym serwerze 
jest hostowanych wiele środowisk wirtu-

alnych, taka forma aktualizacji generuje 
duże obciążenie sieci i wpływa negatyw-
nie na wydajność. Propozycja niemieckie-
go producenta to specjalny komponent 
o nazwie Light Agent. 

Sygnatury zagrożeń są przechowy-
wane w  osobnej wirtualnej maszynie 
pełniącej funkcję centralnego serwera 
skanowania. Maszyny wirtualne chro-
ni bezpośrednio Light Agent, który jest 
pełnoprawnym komponentem klienckim  
G DATA Endpoint. Rozwiązanie to nie 
jest wyposażone w  bazę sygnatur za-
grożeń i  każde zlecenie skanowania 
opartego na sygnaturach zagrożeń jest 
przekazywane do centralnego, wirtual-
nego serwera skanowania. Ten wykonuje 
zlecone skanowanie przy wykorzystaniu 
najnowszych sygnatur zagrożeń i zwra-
ca wynik do maszyny wirtualnej, która 
wysłała żądanie. Specjaliści G DATA za-
stosowali również mechanizm buforo-
wania, by  podobne żądania z  różnych 
maszyn wirtualnych na tym samym ho-
ście były przetwarzanie w  efektywny 
sposób, unikając duplikowania zapytań. 

G DATA działa w oparciu o składnik 
agenta na każdej maszynie wirtualnej, bo 
w dzisiejszych czasach ochrona antywiru-
sowa bez mechanizmów kontroli zachowa-
nia nie jest już wystarczająca. Komponent  
Light Agent wysyła do zewnętrznego 
serwera skanowania tylko zlecenia ska-
nowania tradycyjnego — wszystkie pozo-
stałe mechanizmy proaktywnej ochrony 
pozostają aktywne na poszczególnych 

maszynach wirtualnych. Takie podej-
ście pozwala użytkownikom korzystać 
z  wszystkich naszych innowacyjnych 
funkcji nowej generacji do ochrony śro-
dowisk wirtualnych — w tym z rozwią-
zań AntiRansomware, Exploit Protection 
oraz USB Keyboard Guard, a także z na-
szej technologii DeepRay AI. Nie byłoby 
to możliwe w systemie bez agenta zainsta-
lowanego lokalnie.

Dzięki temu, że rozwiązanie biznesowe 
G DATA wymaga osobnego serwera ska-
nowania służącego do obsługi każdego 
serwera wirtualizacji, żądania skanowa-
nia nie są realizowane przez połączenie 
sieciowe, co zapewnia wysoką wydajność. 
Co więcej, w ten sposób użytkownik unika 
zbędnego obciążania firmowej sieci. 

Warto podkreślić, że instalacja rozwią-
zania jest niezwykle łatwa. Użytkownik 
otrzymuje serwer skanowania w posta-
ci wstępnie skonfigurowanego szablonu 
maszyny wirtualnej opartego na systemie 
CentOS 7. Musi tylko zaimportować sza-
blon do swojego hypervisora, a następnie 
przypisać właściwy serwer skanowania do 
maszyn wirtualnych w programie G DATA 
Administrator. Rozwiązanie jest kompa-
tybilne z platformami Microsoft Hyper-V 
i VMWare ESXi (przedstawiciele produ-
centa nie wykluczają, że w przyszłości mo-
że być ich więcej).

G DATA VM Security:  
realne oszczędności 

Dodatkowe informacje:
https://gdata.pl/systemy-wirtualne

Nasz produkt jest 
przeznaczony dla 
wszystkich firm, 
które używają dużych 

środowisk wirtualnych. Najczęściej 
z takich rozwiązań korzystają użyt- 
kownicy, którzy często muszą urucha-
miać nowe wirtualne stacje robocze 
w krótkim czasie. W rzeczywistości 
całość pracy jest wykonywana na 
centralnym serwerze wirtualizacji. 
Z takich systemów regularnie 
korzystają m.in. centra telefoniczne, 
banki a także szpitale, jednak ta sama 
koncepcja coraz częściej znajduje 
zastosowanie również w innych 
branżach.

Jan Schlemmer
Head of Technical Account, G DATA

ADVERTORIAL
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Wiele zachodnich koncernów mocno promuje sprzedaż subskrypcyjną.  
Jednak nie brakuje oponentów wobec tego modelu biznesowego, którzy twierdzą,  

że ma on co najmniej kilka poważnych mankamentów.
WOJCIECH URBANEK

zon, Netflix czy Spotify. Ale tą ścieżką 
podążają również firmy, które wcześniej 
nie były utożsamiane z  tym modelem 
biznesowym. Ciekawym przykładem jest  
Apple, które przez lata czerpało najwięk-
sze profity ze sprzedaży iPhone’ów, ale 
w  bieżącym roku popyt na te kultowe 
już smartfony wyhamował. W odpowie-
dzi na ten trend producent z Cupertino 
wyraźnie zwiększył przychody w dziale 
usług. W IV kwartale tego roku fiskalnego 
sięgnęły 12,5 mld dol., co oznacza wzrost 
o 2 mld dol. rok do roku. 

Z kolei Cisco w najnowszym raporcie 
kwartalnym poinformowało, że 71 proc. 
przychodów ze sprzedaży oprogramo-
wania wygenerowali klienci opłacający 
abonament, podczas gdy rok wcześniej 
ten wskaźnik wynosił 59  proc. Nato-
miast HPE odnotowało w ujęciu rocznym 
39-proc. wzrost sprzedaży oferty Green- 
Lake opartej na modelu usługowym. 
Producent zapowiada, że do 2022 r. ca-
łe jego portfolio będzie oferowane w mo-
delu subskrypcyjnym. Wtóruje temu Dell 
Technologies, które przedstawiło w po- Fo
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Prowadzenie biznesu bazującego 
na subskrypcji nie jest niczym no-
wym. Model abonamentowy już 

od wielu lat z powodzeniem stosują fir-
my w branży telekomunikacyjnej i me-
dialnej. Jednak w ostatnich czasach trend 
ten wyraźnie się nasilił. Doczekaliśmy się 
nawet terminu „ekonomia subskrypcji”, 
czyli masowego przechodzenia na model 
abonamentowy, najczęściej połączony 
z automatyzacją płatności. Do populary-
zacji tego zjawiska w znacznym stopniu 
przyczynili się światowi giganci – Ama-

Model subskrypcyjny: 
więcej pytań niż odpowiedzi
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łowie listopada usługowy model sprzeda-
ży On Demand. Z raportu West Monroe 
Partners wynika, że przeciętny Ameryka-
nin przeznacza na opłaty abonamentowe 
237 dol. miesięcznie. Zasadne zaczyna być 
pytanie: czy podobnie będzie nad Wisłą? 

– Sprzedaż subskrypcyjna to ważna 
tendencja rynkowa, która na pewno będzie 
zyskiwała na znaczeniu. Niemniej warto 
zauważyć, że nie wszystkie trendy pocho-
dzące z amerykańskiego rynku przyjmują 
się od razu w Polsce, chociażby ze względu 
na kwestie prawne. W szczególności doty-
czy to sektora publicznego, który stanowi 
znaczną część rynku IT w Polsce – mó-
wi Mariusz Kochański, członek zarządu  
Veracompu. 

Opinię tę potwierdzają w  pewnym 
stopniu wyniki badań „Subskrypcje 
PL” przeprowadzonych przez fundację  
Digital Poland i firmę Straal. Polacy mają 
średnio po cztery zobowiązania abona-
mentowe, a najczęściej w ten sposób płacą 
za usługi telekomunikacyjne i telewizyj-
ne (75 proc.). Z kolei stosunkowo rzadko 
subskrybują oprogramowanie (22 proc.), 
aplikacje i gry mobilne (18 proc.) i kom-
puterowe (15 proc). Niemniej autorzy 
raportu twierdzą, że w nadchodzących 
latach nastąpi  rozkwit  modelu subskryp-
cyjnego w wielu obszarach gospodarki, 
głównie dzięki wzrostowi siły nabywczej 
młodszych konsumentów. Oczywiście 
preferencje indywidualnych użytkow-
ników nie zawsze są tożsame z trendami 
występującymi na rynku biznesowym. 
W tym przypadku według danych Euro-
statu, dotyczących adopcji usług chmury 
publicznej, jedynie 11,5 proc. rodzimych 
przedsiębiorstw deklaruje, że z nich ko-
rzysta, podczas gdy średnia dla Unii Eu-
ropejskiej wynosi 26 proc.

POŁKNĄĆ CHUDĄ RYBĘ
Przejście ze sprzedaży transakcyjnej 
do modelu usługowego to niełatwy pro-
ces, który wymaga od producentów i ich 
partnerów wprowadzenia wielu zmian. 
Ci pierwsi muszą odpowiednio przygoto-
wać się od strony finansowej i logistycz-
nej, a także przeprowadzić odpowiednie 
szkolenia wśród pracowników. Nie mniej 
istotne są zmiany w funkcjonowaniu ka-
nału partnerskiego.

– Realizowaliśmy kontrakt, a potem wy-
stawialiśmy fakturę na 5 mln dol. Aczkol-
wiek to zaczyna się zmieniać, coraz częściej 
rozkładamy tę sumę na kilka miesięcy albo 
dłuższy okres, bo musimy dostosowywać 
się do nowych realiów i budować globalny 
biznes bazujący na usługach – tłumaczy 
John O’Shea, Senior Vice President, Glo-
bal Lifecycle Management w Tech Dacie.

Producenci próbują w różnoraki sposób 
zachęcać partnerów do sprzedaży usług. 
Na przykład Citrix Systems przyznaje 
dwukrotnie większy upust dla przedsię-
biorstw oferujących rozwiązania w mo-
delu subskrypcyjnym i dodatkowe bonusy 
za utrzymanie wysokiego poziomu wyko-
rzystania licencji przez klienta. Przy czym 
szczególnie interesująca jest ta druga 
z wymienionych opcji premiowania.

– Badania wielu producentów dowodzą, 
że 60  proc. adopcji licencji zakupionych 
przez użytkownika 
to próg, który stwa-
rza spore szanse 
na ich utrzymanie 
w przyszłości – tłu-
maczy Piotr Fąder-
ski, Partner Director, 
Emerging Markets 
w Citrix Systems.

Premie są ważne, aczkolwiek zwolen-
nicy subskrypcji przekonują, że pozwala 
ona resellerom i integratorom na zbliże-
nie się do klientów, a tym samym lepsze 
i  szybsze odpowiadanie na ich potrze-
by biznesowe. Zwiększa się też przewi- 
dywalność struktury przychodów i  zy-

sków. Jednak nie wszyscy podzielają ten 
punkt widzenia. Przykłady telekomów, te-
lewizji kablowych czy takich platform jak 
Netflix pokazują, że pośrednicy w pewnym 
momencie stają się zbędnym ogniwem. 

– Powyższe przykłady pokazują, że trud-
no patrzeć na subskrypcję jako możliwość 
zwiększenia klasycznych przychodów dla 
resellerów. Istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że operatorzy telekomunikacyjni czy 
dostawcy usług chmurowych mogą im pod-
bierać klientów. Jednak im wyższe potrzeby 
usługobiorców, tym mniejsze szanse na taki 
rozwój wypadków – tłumaczy Paweł Ju-
rek, wicedyrektor ds. rozwoju w Dagmie. 

Z pewnością przystosowanie się reselle-
rów do nowych reguł gry wymaga od nich 
cierpliwości, czasu i nakładów finanso-
wych. Proces transformacji przebiega we-
dług bardzo podobnego schematu, często 
określanego jako „model ryby” (patrz 

schemat str. 35). 
Resellerzy posiada-
ją stabilizowany po-
ziom przychodów 
i  kosztów. Jednak 
wraz z  wprowa-
dzeniem do oferty 
subskrypcji bilans 
zostaje zaburzony. 

Wzrost sprzedaży usług najczęściej idzie 
w parze ze spadkiem przychodów uzyski-
wanych z tradycyjnych transakcji. Poza 
tym często pojawiają się dodatkowe wy-
datki związane ze zdobywaniem i z utrzy-
maniem subskrybentów. W  rezultacie 
firma musi zmierzyć się z problemem, 

Kilka ważnych pytań dotyczących 
subskrypcji

 Jak policzyć zysk na kontrakcie rozłożonym na 36 miesięcy?

  Kiedy wypłacić prowizje własnym sprzedawcom?

  Co się stanie, jeśli klient zaprzestanie spłat – kto ponosi to ryzyko?

  Czy koszty obsługi 36 rat subskrypcyjnych (monitoringu i ewentualnej windykacji 

 płatności) nie będą wyższe niż przy jednej płatności?

 Czy producent, zdobywając klienta w modelu subskrypcyjnym, nie dokona jego 

 przejęcia i nie rozpocznie dalszej bezpośredniej sprzedaży?

 Co zrobić w sytuacji, w której producent wycenia swoją subskrypcję w walucie 

 globalnej, a klient oczekuje rozliczeń w walucie lokalnej? Jak oszacować ewentualne 

 ryzyko kursowe?

Opracowane na podstawie rozmowy 

Rodzimi dystrybutorzy 
podchodzą do tematu 
subskrypcji bez 
większego entuzjazmu.
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jakim jest wzrost kosztów, któremu towa-
rzyszy spadek przychodów.

– Kiedy restrukturyzacja kończy się po-
wodzeniem, reseller powraca do dobrej 
kondycji finansowej. Proces ten musi być 
jak najkrótszy. Powinniśmy zrobić wszyst-
ko, żeby ryba była jak najchudsza – tłuma-
czy John O’Shea.

GRZEGORZ MICHAŁEK  Już kilka lat temu przeprowadziliśmy eksperyment z produktem 

rozliczanym w okresach miesięcznych. Ocena efektu jest praktycznie całkowicie negatywna, 

ponieważ tworzy się szeroko pojęty chaos księgowy związany z koniecznością rozliczania 

ogromnej liczby drobnych płatności. Poza tym dochodzi do nieciągłości ochrony u klientów, 

którzy z różnych przyczyn nieregularnie opłacają usługę, co utrudnia wsparcie techniczne. 

Z naszego punktu widzenia subskrypcje o krótkich, cyklicznych okresach rozliczeniowych 

sprawdzają się tylko i wyłącznie w rozliczaniu internetu, usług telekomunikacyjnych  

i telewizji kablowej. 

MAREK HOJDA  Od kilku lat promujemy możliwość współpracy z naszą firmą w modelu 

subskrypcyjnym jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby klientów. Po pierwszych zre-

alizowanych sprzedażach obserwujemy zwiększoną liczbę zapytań z rynku o możliwość 

współpracy właśnie w tym modelu. Całość naszego działania, które określamy jako „Channel  

Ready”, jest nakierowana na współpracę z partnerami. Największe efekty daje w tym przy-

padku połączenie kompetencji HPE i partnerów, z którymi budujemy wspólne rozwiązania. 

Model biznesowy skonstruowaliśmy tak, żeby resellerzy mogli uzupełnić naszą ofertę 

o własne projekty.

PRZEMYSŁAW LECHWAR  Model subskrypcyjny jest pewnego rodzaju rewolucją, która 

zmienia podejście do sprzedaży. Upraszcza łączenie produktów i dodatkowych usług, 

umożliwiając zwiększenie marży przez tworzenie nowych rozwiązań, idealnie dopasowa-

nych do potrzeb użytkowników końcowych. Tym samym tradycyjne podejście do sprzedaży 

bazujące na rabatach i promocjach schodzi na drugi plan. To nie oznacza, że sprzedaż 

dokonuje się samoistnie. Prowadzone działania mają zwiększyć świadomość klientów 

na temat potencjalnych korzyści oferowanych produktów.

MIROSŁAW KULKA  Kluczowe w modelu subskrypcyjnym jest zapewnienie klientom moż-

liwości elastycznego i dynamicznego dostosowania się do zmieniającego się otoczenia 

i nowych wyzwań biznesowych. Obecnie w ramach On Demand oferujemy serwery, dopa-

sowując opłaty do sposobu używania produktu, a także komputery PC. Proces obejmuje 

zarządzanie cyklem życia sprzętu, oprogramowanie, usługi i finansowanie w ramach jednej, 

przewidywalnej opłaty miesięcznej naliczanej od pojedynczego stanowiska. 

ANDRZEJ NIZIOŁEK  Subskrypcja jest w naszej ofercie stopniowo rozszerzana i docelo-

wo obejmie większość naszych produktów. To alternatywa dla wciąż popularnego modelu 

licencji wieczystej, ale ciągły wzrost zainteresowania nim jest bardzo widoczny. Zauważamy 

trend zbieżny z tym, co dzieje się na rynku samochodów. Wiele firm, nawet tych mniejszych, 

decyduje się na wynajem długoterminowy, zamiast kupować auto na własność. Z opro-

gramowaniem dzieje się podobnie, przedsiębiorcy zaczynają doceniać łatwość zmiany 

i dopasowania pakietu do bieżących potrzeb firmy. Subskrypcja sprawia, że nie kupuje się 

produktu na wyrost, ale skrojony niemal na miarę. Co więcej, wnosi ona dalece większą ela-

styczność niż jakikolwiek model sprzedaży na rynku.

Grzegorz 
Michałek, prezes, 
Arcabit

Przemysław 
Lechwar, Software 
Product Manager, 
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Andrzej Niziołek, 
dyrektor 
regionalny, 
Veeam Software

Marek Hojda, 
Indirect Sales 
Manager, HPE

Mirosław Kulka, 
Presales Manager, 
Dell Technologies

Zdaniem specjalisty

Bez większego entuzjazmu do tematu 
subskrypcji podchodzą rodzimi dystry-
butorzy, tacy jak Veracomp czy Dagma. 
Druga z  wymienionych firm w  ogóle 
nie stosuje zachęt dla resellerów z my-
ślą o sprzedaży w tym modelu, wycho-
dząc z założenia, że nie ma on żadnych 
atutów w  porównaniu z  kontraktami 

rocznymi bądź kilkuletnimi. Jeśli jed-
nak któryś z partnerów tego dystrybu-
tora decyduje się na rozwijanie oferty 
na bazie subskrypcji i chce oferować ca-
ły pakiet rozwiązań w ten sposób, Dagma 
daje mu taką możliwość. Z kolei Vera-
comp ostrzega partnerów przed pochop-
ną migracją do świata usług. 
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– Integrator musi spełnić wymagania 
klienta, bo inaczej ten do niego już nie wró-
ci. Kalkulacja oferty powinna zatem obej-
mować ryzyka własne, zarówno finansowe, 
operacyjne, jak i strategiczne. Nie można 
bowiem liczyć na ich pełny regres do pro-
ducenta – podkreśla Mariusz Kochański. 

MARNOTRAWSTWO  
CZY OSZCZĘDNOŚĆ?
Jakiś czas temu Joanna Stern, dziennikar-
ka „The Wall Street Journal”, po dokona-
niu gruntownego przeglądu wydatków 
na subskrypcje, przestała być zwolenni-
kiem tego modelu. Na jej liście znalazła 
się m.in…. usługa faksu, za którą płaci-
ła przez trzy lata po 15 dol. miesięcznie. 
Problem polega na tym, że skorzystała 
z niej dwukrotnie, a za pieniądze wydane 
na abonament mogłaby kupić 10 urządzeń 
faksowych. Nie jest to wcale wypadek od-
osobniony. Jak wynika z wcześniej cyto-
wanych badań West Monroe Partners, 
aż 84 proc. Amerykanów nie kontroluje 
swoich opłat abonamentowych. Z podob-
nym zjawiskiem spotykamy się w firmach. 
Daniel Barber, założyciel i CEO DataGrail, 
zaznacza, że przeciętna firma z listy For-
tune 500 używa średnio 100 systemów 
marketingowych, z których lwia część jest 
oferowana w modelu abonamentowym.

Czy firmy potrzebują aż tylu aplikacji? 
Zwłaszcza że dochodzi do takich para-
doksów, kiedy przedsiębiorcy muszą wy-
dawać dodatkowe pieniądze na narzędzia 
integrujące programy pochodzące od róż-
nych dostawców. Tego typu przykłady 
można mnożyć, chociaż naiwność klien-
tów nie powinna martwić sprzedawców, 
to w  dłuższej perspektywie decydenci 
wezmą w końcu pod lupę nieprzemyśla-
ne wydatki i zaczną mniej przychylnym 
okiem patrzeć na model subskrypcyjny. 

– Żeby uniknąć takiego negatywnego 
scenariusza, staramy się odpowiednio wy-
skalować potrzeby klienta. W takich działa-
niach bardzo ważną rolę odgrywa również 
reseller, który często jest jego zaufanym 
doradcą. Dlatego jest w stanie dopasować 
ofertę do potrzeb – mówi Piotr Fąderski.

Prawdziwy rozkwit modelu subskryp-
cyjnego nastąpił dopiero w ostatnich la-
tach. Po części jest to pokłosie kryzysu 
finansowego w  latach 2008–2010. Czy 

wraz z nadejściem kolejnej recesji sub-
skrypcja stanie się wybawieniem, czy 
może jednak poważnym kłopotem dla 
usługodawców i usługobiorców? 

– Wręcz przeciwnie, subskrypcja mo-
że być rozwiązaniem, które pozwoli zbu-
dować mocne podstawy i  w  możliwie 
łagodny sposób przejść przez trudny okres. 
Mniejsze bariery wejścia, przewidywalne 
koszty, możliwość rezygnacji z usług lub 

zmiana planów pozwolą szybciej reago-
wać na zmiany i precyzyjniej szacować ry-
zyko – przekonuje Przemysław Lechwar,  
Software Product Manager w AB. 

Pozostaje mieć nadzieję, że firmy IT nie 
będą musiały w praktyce realizować czar-
nego scenariusza. Niemniej resellerzy 
powinni dmuchać na zimne i dywersyfi-
kować ofertę pod kątem wymagań lokal-
nego rynku.

Zdaniem integratora
Tomasz Spyra, CEO, Rafcom 

Jesteśmy zainteresowani subskrypcyjnym modelem sprzedaży. Realizujemy 

go od pewnego czasu, jednak w całości dotyczy on licencji oprogramowania,  

głównie aplikacji do backupu i ochrony danych. Klienci coraz częściej zwracają się 

do nas o wycenę w modelu subskrypcyjnym i tradycyjnym. Chcą wybrać najbardziej 

odpowiedni wariant zakupowy, uwzględniający wszystkie koszty, które muszą 

ponieść na utrzymanie danego rozwiązania w ciągu najbliższych kilku lat. Liczy  

się też funkcjonalność, a także elastyczność, jeśli chodzi o zmiany i rozbudowę. 

Producenci czasami prowadzą akcje marketingowe, by zwiększyć sprzedaż w mo-

delu subskrypcyjnym, i działania wyjaśniające różnice w poszczególnych modelach 

licencjonowania. Jednak są one adresowane przede wszystkim do użytkowników 

końcowych. Niestety, inicjatywy mające popularyzować ten model sprzedażowy 

u partnerów należą do rzadkości. 

Wojciech Muras, prezes, Net-o-logy
Dostarczamy usługi zarządzane, będące alternatywą dla projektów inwestycyjnych, 

i zauważamy stały wzrost zainteresowania ofertą usługową. W odpowiedzi na zmie-

niające się zapotrzebowanie rynku proponujemy rozwiązania zapewniające ciąg- 

łość obsługi i zarządzanie systemami IT 24 godziny na dobę przez cały rok. 

Jedną z największych barier dla szybszej niż do tej pory adopcji tego modelu  

są dotacje z programów pomocowych UE, które bazują przede wszystkim na mo-

delu inwestycyjnym. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której analizy efektywności 

inwestycji czy całkowitego kosztu użytkowania nie znajdują zastosowania. Potrze- 

by klientów sprawiają, że działanie firm z sektora IT wymaga zupełnie innego 

podejścia – świadomości uzasadniania decyzji z biznesowego punktu widzenia, 

a nie tylko technologicznego.

INTEGRATOR POWINIEN SPRAWIĆ, ABY „RYBA” BYŁA JAK NAJCHUDSZA

Poziom 1 lub 2 
Status quo

Wpływ inwestycji  
na nowe  
możliwości

Rezultaty  
przejścia  
na model  
subskrypcyjny

Poziom 3 
Stan końcowy

Przychody

Koszty

Szybszy  
wzrost  

przychodów

Niższe 
koszty pracy

Czas transformacji
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Dbanie o to, by infrastruktura IT się nie zestarza-
ła, będzie największym wyzwaniem europejskich 
firm w obszarze IT w 2020 r. – wynika z raportu 
Spiceworks. Niektóre znane już w poprzednich la-
tach problemy staną się jeszcze większe. Należy 
do nich przestrzeganie praktyk bezpieczeństwa 
i  zarządzanie infrastrukturą łączącą instalacje  
on-premises i chmurę. Ponadto przedsiębiorcy 
wciąż martwią się dostosowaniem do RODO.

Sygnalizowane potrzeby różnią się w zależności 
od wielkości firmy. Mniejsze podmioty potrzebują 
więcej wsparcia w zabezpieczaniu infrastruktury 
i disaster recovery. Duże firmy, które z reguły szyb-
ciej sięgają po nowości, oczekują kompetencji we 
wdrażaniu innowacji w istniejącym środowisku 
IT. Jednak adaptacja nowych rozwiązań okazuje 

się dużo mniejszym wyzwaniem (20 proc. wska-
zań) niż bieżące utrzymanie infrastruktury.

Utrzymanie infrastruktury problemem numer jeden

Źródło: Spiceworks, raport „The 2020 State of IT”

NAJWIĘKSZE WYZWANIA W IT W 2020 R.* 

Aktualizacja infrastruktury IT

Utrzymanie równowagi między bieżącymi  
zadaniami a wdrażaniem ulepszeń

Zgodność z regulacjami

Aktualizacja oprogramowania

Przestrzeganie najlepszych praktyk bezpieczeństwa

Zarządzanie problemami zgłaszanymi w help desku

Przekonanie szefów firmy, by IT było priorytetem

Przestrzeganie praktyk disaster recovery
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Koniec załamania na rynku kart graficznych

Dostawy kart graficznych na światowy ry-
nek w III kw. 2019 r. wzrosły o 42,2 proc. wobec  
II kw. 2019 r., czyli z 7 mln do 10,5 mln szt. 
–  ustalili analitycy Jon Peddie Research. 
Co więcej, w III kw. br. w ujęciu wartościo-
wym rynek zwiększył się o 42 proc. w porówna-
niu z II kw. br., co oznacza sume obrotu 2,8 mld dol. 
Trzeci kwartał jest tradycyjnie lepszy od drugie-
go, ale w tym roku poprawa jest wyjątkowo duża 
– przeciętnie sprzedaż kart graficznych zwiększa 
się o 14,9 proc. (to średnia z 10 lat). W porównaniu 
rok do roku w III kw. br. dostawy kart graficznych 

były wyższe o 6,2 proc. Według Nvidii, któ-
ra jest głównym dostawcą GPU, zapasy kart 
w kanale sprzedaży osiągnęły zdrowy po-
ziom. Wcześniej popyt załamał się po tym, 
jak spadła popularność „kopania” kryp-
towalut, do czego wykorzystywano GPU 

o dużej mocy. W III kw. br. udział produktów z ukła-
dami Nvidii zwiększył się do 73 proc. (w II kw. br. 
– 68 proc.). Drugim dostawcą GPU jest AMD. Mimo 
poprawy wynik jest daleki od szczytu w 1999 r., gdy 
światowy rynek wchłonął 114 mln kart graficznych.

Źródło: Jon Peddie Research

Bariery cyfryzacji: brak środków i ludzi

Zdaniem 59 proc. menedżerów w polskich fir-
mach nie ma wystarczających budżetów na po-
trzebne inwestycje w IT, a według co dziesiątego 
brak środków wręcz je uniemożliwia –  wynika 
z raportu S&T, HPE i Inforu. Respondenci mają 
też obawy o zbyt niskie kwalifikacje pracowników.  
Dla 51 proc. najważniejszą barierą związaną z wdra-
żaniem narzędzi cyfrowych jest „brak wymaganych 
kompetencji pracowniczych i wewnętrznych za-
sobów ludzkich do obsługi procesu zmiany”. Jed-
nocześnie ponad połowa menedżerów twierdzi, 
że ich firmy nie korzystają z outsourcingu usług IT  

i infrastruktury. Widoczny jest również sceptycyzm 
wobec rozwiązań chmurowych, na które decyduje 
się jedynie 13 proc. polskich przedsiębiorstw. Mi-
mo że większość narzeka na niedostatek środków, 
menedżerowie deklarują inwestycje w IT– prawie 
1/3 chce przeznaczyć na ten cel od 1 do 10 mln zł. 
Firmy zatrudniające od 100 do 250 osób zamierzają 
inwestować przede wszystkim w cyfryzację finan-
sów i kontrolingu, a większe – głównie w bezpie-
czeństwo i ochronę informacji.

Źródło: raport S&T, HPE i Inforu 
„Dojrzałość technologiczna polskich firm”

*według badanych firm z Europy 
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Produkty 
Dostawy w 2019 r. 

(mln szt.)
Udział w rynku 

w 2019 r.
Dostawy w 2023 r. 

(mln szt.)
Udział w rynku 

w 2023 r.
Średni wzrost rok do roku  

w latach 2019–2023

Tradycyjne notebooki 22,629 32,20% 16,007 24,60% -8,30%

Ultracienkie notebooki 20,652 29,30% 24,131 37,00% 4,00%

Notebooki konwertowalne 4,424 6,30% 6,176 9,50% 8,70%

Tradycyjne desktopy 19,464 27,70% 15,257 23,40% -5,90%

Komputery AiO 3,201 4,50% 3,6 5,50% 3,00%

W sumie 70,370 100,00% 65,171 100,00% -1,90%

Prognoza dostaw komputerów w regionie EMEA w latach 2019–2023 

Źródło: IDC

Konsumenci będą kupować coraz mniej

W 2019 r. dostawy komputerów w regionie 
EMEA będą nieznacznie wyższe niż w  2018  r. 
(+0,6 proc.). Słabnący popyt konsumencki rekom-
pensują zakupy firm, które wymieniają sprzęt 
w związku z bliskim końcem wsparcia dla 
Windows 7. Przewiduje się, że segment ko-
mercyjny wchłonie aż prawie 10 proc. więcej 
maszyn niż w 2018 r. Oprócz rozstania z „sió-
demką”na popyt wpływa przejście firm na 
przenośne urządzenia. Podaż sprzętu mogą 
hamować jednak braki w zaopatrzeniu w proceso-
ry Intela. Negatywnie wpłyną zwłaszcza na sprze-
daż na rynku konsumenckim. W regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej jest przewidywany spadek 

o 3,3 proc. w IV kw. i o 6,4 proc. w całym 2019 r., 
głównie ze względu na malejące zainteresowanie 
konsumentów urządzeniami PC. Od 2018 r. kupu-

ją oni coraz mniej z kwartału na kwar-
tał i przewidywane są jeszcze większe 
spadki w związku z problemami z zaopa-
trzeniem w procesory. Analitycy IDC pro-
gnozują, że konsumenci będą przechodzić 
na urządzenia zapewniające mobilność, 
zwłaszcza cienkie i lekkie laptopy. Na po-

pularności mają zyskiwać zwłaszcza modele kon-
wertowalne, łączące cechy laptopa i tabletu (ale 
z ekranem zamontowanym na stałe). Utrzyma się 
również zapotrzebowanie na komputery do gier.

Źródło: Startup Poland, raport The Polish Tech Scene. 5 Years

NAJPOPULARNIEJSZE SPECJALIZACJE  
POLSKICH START-UPÓW
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Start-upy: model biznesowy jest kluczowy

W Polsce działa 4,3–4,7 tys. 
start-upów – szacuje organi-
zacja Startup Poland w rapor-
cie „The Polish Tech Scene. 
5 Years”. Z tego 60 proc. to fir- 
my skoncentrowane wyłącz-

nie na IT/ICT. Inne zajmują się m.in. energią, bio-
technologią i przemysłem 4.0.

Oceniono, że ok. 130 start-upów na 1235 uczestni-
czących w badaniu wyróżnia solidny model bizne-
sowy i stały wzrost. Najlepsze z nich miały ponad  
125 tys. euro miesięcznego obrotu (ok. 540 tys. zł) 
w ciągu poprzedniego półrocza (od rozpoczęcia 
badania) i rosły po 7 proc. miesięcznie lub szybciej. 
Takich firm doliczono się jednak tylko 44. Liderzy 
zarabiają głównie w modelu subskrypcyjnym, ob-
sługując firmy, przy czym większość z nich jest skon-
centrowana na sztucznej inteligencji. Wyróżnia je 
spośród innych start-upów doświadczona kadra me-

nedżerska. Z raportu wynika, że kluczowa dla sukce-
su młodych firm jest nie tyle specjalizacja, ile model 
biznesowy bazujący na powtarzalnych przycho-
dach. Połowa publicznych grantów dla start-upów 
nie przekracza 125 tys. euro, co jest niewystarczają-
cym kapitałem do badań i rozwoju na światowym 
poziomie. Jedynie 39 proc. firm ma zagranicznych 
klientów i ten odsetek spada z roku na rok.
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W wielu dużych firmach IT kładzie się obecnie nacisk na pozytywne, otwarte podejście 
do obecności kobiet w ich szeregach. Przyczyny leżą nie tyle w nagłym zauroczeniu 

płcią piękną, mają one – na szczęście – biznesowe podstawy.  
Zachodzi przy tym obawa, że może to być zjawisko przejściowe.

KAROLINA MARSZAŁEK
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Z miłości do biznesu, 
nie do kobiet

Hasło „diversity” pojawia się 
ostatnio w  branży IT pra-
wie równie często co „artifi-

cial intelligence” i najczęściej odnosi się 
do większego zróżnicowania płci w fir-

mowych zespołach. Jednak nie tyl-
ko, bo  o  różnorodności dyskutuje się 
w kontekście różnych sfer działalności 
korporacji IT. Stają się one np. otwarte 
na specjalistów z rozmaitych dziedzin, 

w tym humanistycznych. Nie dziwi już 
obecność w  takich firmach antropolo-
gów, psychologów, nawet pisarzy science 
fiction lub artystów plastyków. Częściej 
niż kiedyś jest także doceniana współ- 
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strategie dotyczące pań w branży IT, za-
pewnią sobie lepszą przyszłość.

Warto też wziąć pod uwagę to, że fir-
my informatyczne prowadzą coraz bar-
dziej skomplikowany biznes w  coraz 
bardziej złożonym świecie. Wpływ no-
wych technologii na życie społeczeństw 
staje się powszechny, mocno odczuwalny, 
a jednocześnie szeroko omawiany przez 
bardzo zróżnicowane światopoglądowo 
grupy odbiorców – czy to prywatnych, 
czy biznesowych. W wielu z nich kobie-
ty są reprezentowane o  wiele częściej 
niż w branży tech. Dobrze więc, by i ten 
sektor miał po swojej stronie liczniejszą 
reprezentację płci pięknej. Nie wolno 
też zapominać, że wiele kobiet przetar-
ło już ścieżki potencjalnym następczy-
niom, udowadniając, że przy wyborze 
osób na kluczowe stanowiska w firmach 
technologicznych nie powinno być mowy 
o płci, lecz jedynie o kwalifikacjach.

OD SŁÓW DO CZYNÓW
Globalne firmy, które tak otwarcie mówią 
o  różnorodności w  zespołach, muszą to 
robić z pełną odpowiedzialnością za swo-
je słowa. Powinny bowiem za tym iść re-
alne działania, które zapowiada m.in. Dell 
Technologies. W listopadzie br. Michael 
Dell, podczas Dell Technologies Summit, 
poinformował, że planuje znaczną zmia- 
nę w podejściu do różnorodności wśród 
swoich 157 tys. pracowników w ciągu na-
stępnej dekady. W jej wyniku kobiety mają 
stanowić 50 proc. światowej siły roboczej 
Della w porównaniu z dzisiejszymi 30 proc. 
Udział kobiet na stanowiskach zarządczych 
ma do tego czasu wzrosnąć do 40 proc. 

– Nasz plan na 2030 r. jest pełen zuchwa-
łych celów. Wykorzystamy najbardziej 
światłe umysły, jakie możemy znaleźć, by je 
zrealizować – podkreśla Michael Dell.

Kolejnym przykładem jest Accenture. 
Do 2025 r. chce ono osiągnąć strukturę za-
trudnienia, w której 50 proc. pracowników 
będą stanowić kobiety. Przedstawiciele tej 
firmy podkreślają, że to szczególnie duże 
wyzwanie w obszarze nowoczesnych tech-
nologii, który znacząco odbiega pod tym 
względem od wielu innych obszarów go-
spodarki.

– Ponieważ dostrzegamy ogromne za-
równo biznesowe, jak i kulturowe korzyści 

płynące z różnorodności zespołów, prowa-
dzimy liczne akcje kierowane do kobiet, 
które mają zachęcić je do pracy w branży 
nowoczesnych technologii. Współpracu-
jemy przy tym z wieloma organizacjami, 
które promują karierę techniczną wśród 
kobiet. Do tych najważniejszych należą 
szkółki podnoszące kwalifikacje, jak za-
kończona w lipcu Summer Carrots Acade-
my organizowana we współpracy z Geek 
Girls Carrots, po której 75 proc. uczestni-
czek dołączyło do naszej firmy – mówi Bar-
tosz Szczęsny, dyrektor HR w Accenture 
Polska.

W tym samym tonie wypowiadają się 
przedstawiciele Asseco Poland, które roz-
poczęło w tym roku cykl spotkań „Women 
Can do IT”. Panie zatrudnione u tego in-
tegratora uczestniczą również aktywnie 
w meet-upach z cyklu „TechbreakFAST 
by Asseco”, które są skierowane zarówno 
do studentów, jak i profesjonalistów. Dzie-
lą się swoją wiedzą i doświadczeniami, po-
kazując jednocześnie, że branża IT jest tak 
samo dostępna dla kobiet i mężczyzn.

– Doświadczenia projektowe naszej spół-
ki pokazują, że zarządzanie różnorodno-
ścią przynosi pozytywne efekty. Wysokie 
kwalifikacje techniczne kobiet, połączone 
z kompetencjami miękkimi, przekładają 
się na wzrost wydajności i kreatywność ze-
społów. Staramy się w Asseco budować nie-
jednorodne zespoły nie tylko pod względem 
płci, lecz także umiejętności i zaintereso-
wań – mówi Maciej Białas, p.o. kierownika 
rekrutacji w Dziale Personalnym Asseco.

ROSNĄĆ W SIŁĘ
Kobiety rosną w siłę w sektorze tech nie 
tylko dlatego, że obecnie coraz częściej 
sprzyja im polityka dużych korporacji. Nie 
do przecenienia są też działalność organi-
zacji, które mają paniom w tym pomagać 
(np. Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 
czy Geek Girls Carrots), a także inicja-
tywy pojedynczych osób (np. Karoliny 
Wasilewskiej, autorki bloga o kobietach 
w branży technologicznej girlsgonetech.
pl i autorki książki „Cyfrodziewczyny”, 
przywołującej historię polskich progra-
mistek w Elwro). 

W połowie listopada 2019 r. swoją kolej-
ną odsłonę miała konferencja Women in 
Tech Summit – największa tego typu 

praca między różnymi działami, które 
dysponują różnorodną wiedzą i spojrze-
niem na prowadzony biznes.

W przypadku kobiet mocno dekla-
rowana obecnie przez niektóre przed-
siębiorstwa IT otwartość na wzrost ich 
zatrudnienia wprawdzie cieszy, ale jed-
nocześnie skłania do zadania pytań o rze-
czywiste przyczyny takich, a nie innych 
decyzji. Często są przywoływane róż-
ne badania, według których różnorod-
ność w  zespołach ostatecznie wpływa 
pozytywnie nawet na wyniki finansowe 
przedsiębiorstw. Zwłaszcza że sięgnięcie 
po zdolne, wykształcone kobiety wydaje 
się bardzo sensownym ruchem, jeśli wziąć 
pod uwagę starzejące się społeczeństwo 
i  brak nowych, młodych specjalistów, 
wśród których do tej pory przeważali 
mężczyźni. A zatem firmy, które szybciej 
niż inne wcielają w życie odpowiednie 
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Od redaktora
Zdarza się, że pytania dotyczące obecności 

kobiet w firmach IT mężczyźni traktują jako 

„pytania nie do nich”. Tak działo się w jed-

nej z firm, w której moja znajoma zwróciła 

swoim kolegom uwagę na pytanie w ankie-

cie na CRN.pl w ramach cyklu podejmujące-

go tematykę zróżnicowania zespołów IT pod 

względem płci. Po krótkiej dyskusji i wyja-

śnieniach, że jest to jednak pytanie skierowa-

ne do całej branży, nie tylko do kobiet, część 

panów wyraziła swoje stanowisko, klikając 

w jedną z odpowiedzi proponowanych przez 

redakcję CRN Polska. Chodziło o pytanie: 

„Czy zwiększanie aktywności zawodowej 

kobiet w branży IT to dla ciebie interesująca 

kwestia?”.

Rozmawiałyśmy o tym zdarzeniu z uśmie-

chem, kwitując je ostatecznie stwierdze-

niem, że warto jednak rozmawiać, zwracać 

czasami uwagę mężczyzn na kwestie, które 

naturalnie mogą mieć większe znaczenie dla 

kobiet w firmach IT. Bo naprawdę, czym in-

nym jest stwierdzenie „to pytanie nie do nas”, 

a czym innymi udzielenie odpowiedzi  

– nawet jeśli w tym konkretnym przypadku 

brzmi ona, że kwestia zwiększenia aktyw-

ności zawodowej kobiet w branży IT jest 

dla mnie „zupełnie nieistotna”. Tak uważa 

17 proc. osób, które wzięły udział w pierw-

szej ankiecie z serii i którym dziękujemy 

za przekazanie nam swojej opinii na ten te-

mat. Trochę mniej, bo 13 proc. respondentów 

stwierdziło, że to zagadnienie jest dla nich 

„mało istotne”, 18 proc. zaś uważa je za „dość 

interesujące”. Jeśli do tych 18 proc. dodamy 

52 proc. wskazań, które padły na odpowiedź 

„to bardzo interesująca kwestia”, mamy na-

prawdę pokaźną reprezentację osób, które 

ten temat przynajmniej zauważają.

W drugiej ankiecie z cyklu zapytaliśmy, czy 

kobietom trudniej jest zdobyć wysoką pozy-

cję zawodową w branży IT niż mężczyznom. 

Tu odpowiedzi są bardziej wyrównane, przy 

bardzo podobnej, jak w pierwszym badaniu, 

liczbie respondentów. 33 proc. z nich wybrało 

odpowiedź „zdecydowanie trudniej”, 28 proc 

– „trudniej, ale to się zmienia na korzyść ko-

biet”. Z kolei 38 proc. jest zdania, że awans 

zawodowy w branży IT w żaden sposób 

od płci nie zależy. Od czego więc? W przy-

padku tego trzeciego pytania zdecydowa-

na już przewaga ankietowanych (64 proc.) 

wskazała odpowiedź: „wyłącznie od samych 

kobiet”. Jak rozłożyły się głosy pozostałych 

36 proc. czytelników portalu CRN.pl biorą-

cych udział w tej ankiecie, można zobaczyć 

na zamieszczonym wykresie. Warto m.in. 

zwrócić uwagę na stosunkowo mały odse-

tek respondentów, którzy uzależniają kwestię 

większej aktywizacji kobiet w branży IT 

od wszystkich zaproponowanych przez 

nas czynników. Po wielu zaś rozmowach, 

które przeprowadziliśmy na potrzeby arty-

kułów podejmujących ten temat, jedno jest 

pewne – że problem jest bardziej złożony, 

niż się przy pierwszym podejściu wydaje.

W omawianym cyklu ankiet wzięło udział  
221 czytelników CRN Polska. Dziękujemy!

WIĘKSZY UDZIAŁ KOBIET W BRANŻY IT ZALEŻY OD:CZY FIRMOM IT POTRZEBNE JEST 
WIĘKSZE ZRÓŻNICOWANIE 

POD WZGLĘDEM PŁCI 
ZESPOŁÓW ODPOWIEDZIALNYCH 

ZA CORE BUSINESS?

Tak

Nie

trudno powiedzieć

36%

44%

20%

wyłącznie ich samych

działań edukacyjnych w szkołach, uczelniach

podejścia zarządów firm IT do tej kwestii

zmiany postaw społecznych

wszystkich wymienionych czynników

zupełnie innych czynników

9%

6%

3%

15%

3%

64%
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impreza w regionie, zorganizowana przez 
Fundację Edukacyjną Perspektywy. Zda-
nia na temat zasadności istnienia tego 
typu imprez (adresowanych do kobiet) 
bywają podzielone, co ciekawe, również 
wśród przedstawicielek płci pięknej. Jed-
nak warto przypomnieć to, co bardzo moc-
no wybrzmiało podczas niedawnej debaty 
CRN Polska: tego typu zgromadzenia po-
kazują skalę obecności kobiet w branży IT 
i ogromną liczbę tych, które są tą obecno-
ścią zainteresowane. To rodzi w kobietach 
poczucie siły i realnego wpływu na rozwój 
kariery.

Warto przy tym podkreślić, że w takich 
imprezach chętnie biorą udział mężczyź-
ni specjaliści z  firm technologicznych.  
To również dzięki nim o wybitnych kobie-
tach w branży zaczyna być głośno. Takie 
wnioski płyną z raportu „Strong Women 
in IT 2019”, powstałego na podstawie an-
kiet i rozmów z przedstawicielami branży 
obu płci w Polsce.

SŁOWO O BROTOPII
W czasach, kiedy wielkie zachodnie kor-
poracje IT coraz częściej podejmują temat 
diversity, ukazuje się książka pt. „Brotopia. 
Kobiety a Dolina Krzemowa”, autorstwa 
Emily Chang. Czym jest brotopia, wyjaśnia 
Katarzyna Suska, wydawca książki w Pol-
sce, w wywiadzie z Magdaleną Galiczek-
-Krempą dla portalu granice.pl.

– Brotopia to połączenie słów „bro”, czyli 
w potocznym angielskim „brachol”, „kum-
pel”, „ziomal”, oraz „utopia”, ale nie w pier-
wotnym ujęciu Tomasza More’a. Nie jest 
to bowiem odniesienie do żadnego systemu 
społecznego, do którego dążą mężczyźni 
w Dolinie Krzemowej, ale lapidarne odnie-
sienie do postaw, często nawet nieuświado-
mionych, które prezentuje część elit świata 
technologii. Brotopia to więc „świat bra-
choli”. Brachole z Silicon Valley mają siebie 
za wizjonerów łamiących zastane regu-
ły gry, sprawiedliwych i merytorycznych. 
Mających zawsze rację. Zwycięstwo mają-
cych we krwi, co jakoby wynika z ich natu-
ralnej przewagi nad kobietami. Są święcie 
przekonani, że podążają za ideą merytokra-
cji i nie potrafią dostrzec swojej uprzywi-
lejowanej pozycji – nie chodzi tylko o płeć 
czy kolor skóry, lecz także często pochodze-
nie z bogatej rodziny oraz możliwość życia 

w spokojnym, zamożnym kraju – mówi Ka-
tarzyna Suska. 

Katarzyna Suska, programistka, konsul-
tantka IT z wieloletnim doświadczeniem, 
przyznaje w wywiadzie, że w Polsce zja-
wisko brotopii w branży IT jest dużo ła-
godniejsze niż to opisane w wydanej przez 
nią książce. Na blogu Karoliny Wasilew-
skiej girlsgonetech.pl można przeczytać 
więcej o doświadczeniach wydawczyni 
„Brotopii” w rodzimej branży IT. Z lektu-
ry wynika, jak dużo siły, samoopanowania 
i poczucia własnej wartości wymagały nie-
kiedy od niej sytuacje, w których stawiało 
ją zawodowe życie. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że z naszych rozmów  
z  przedstawicielkami branży wynika, 
że  siła dojrzałej kobiety i  jej zawodo-
wy potencjał biorą się w bardzo dużym 
stopniu z tego, co wydarza się w jej ży-
ciu, zanim wejdzie na zawodową ścieżkę.  

Czy trafi na osoby, które nawet jeśli nie 
spełnią funkcji mentorów (liczba ludzi, 
którzy mogą i chcą udźwignąć taką rolę, 
jest jednak ograniczona), to przynajmniej 
swoim podejściem do dorastającego czło-
wieka nie zduszą w zarodku potencjału 
dającego szanse na zawodowy i osobisty 
rozwój, np. przez silnie ugruntowane, czę-
sto nieuświadamiane sobie stereotypowe 
poglądy o rolach damskich i męskich.

W tym kontekście ciekawe wydaje się 
spostrzeżenie Joanny Koper związanej 
z Fundacją Edukacyjną Perspektywy od-
nośnie do warsztatów popularyzujących 
wiedzę z  przedmiotów ścisłych wśród 
dzieci i młodzieży spoza wielkomiejskich 
środowisk. Zajęcia te prowadzą student-
ki, które wcześniej wzięły udział w progra-
mie IT for She, przyzwyczajając młodych 
odbiorców do tego, że ciekawą i przydatną 

wiedzą na tematy ścisłe ludzie mogą dys-
ponować bez względu na płeć. Dodatkowo 
dziewczynki biorące udział w zajęciach 
mają wzór do naśladowania, którego na co 
dzień może im brakować. 

Przy czym znamienne jest, że w przypad-
ku młodszych dzieci zainteresowanie za-
jęciami i uczestnictwo w nich znajduje się 
na podobnym poziomie w przypadku obu 
płci. Gdy zaś mowa o nastolatkach – liczeb-
ność dziewcząt w grupie radykalnie spada. 
Starsze dziewczęta znikają z zajęć STEM, 
na których zostają głównie chłopcy. Jak na 
razie nie przeprowadzono badań, dlaczego 
tak się dzieje. Być może dotychczasowe wy-
chowanie i środowisko, w którym dziew-
częta przebywają na co dzień, nie sprzyjają 
podejmowaniu ryzyka i wyjścia poza to, co 
znajome, bezpieczne (przynajmniej z po-
zoru), choć może mało rozwojowe.

Z  wykształconymi kobietami też tak 
bywa. Posłużmy się przykładem, któ-
ry przytoczyła Małgorzata Kasperska 
we  wspomnianej debacie CRN Polska: 
„Mam znajomą dwudziestoparolatkę, któ-
ra uwielbia się uczyć, ciągle zalicza jakąś ko-
lejną specjalizację, a ja jej ciągle coś nowego 
proponuję. Ona jednocześnie twierdzi, że 
najchętniej funkcjonowałaby jako pracow-
nik administracyjny. Czyli w czasie studiów 
idą jak burza, a później chowają się jak śli-
maki. Czy jest to kwestia niskiej samooce-
ny, może wdrukowanego myślenia na temat 
roli kobiety w społeczeństwie? A może my-
ślenia, że nawet jeśli jestem lepsza, to płeć 
redukuje moje szanse na sukces?” (patrz: 
nr 11/2019, „Kobiety specjalistki: cenne dla 
branży IT, cenne dla społeczeństwa”).

Zbierając materiały do artykułów z cy-
klu, w którym podjęliśmy tematykę ko-
biet w IT, niejednokrotnie spotykaliśmy 
się z opisem podobnych sytuacji. Wygląda 
więc na to, że zwiększenie reprezentacji 
kobiet i ich rozwój w niecodziennych dla 
nich obecnie rolach zawodowych to pro-
ces bardzo rozciągnięty w czasie, a wpływ 
na niego ma zapewne wiele czynników, 
o  których w  artykule nawet nie wspo-
mnieliśmy. Szczęśliwe zakończenie leży 
w świadomości, sile charakteru, samoza-
parciu pięknych umysłów przedstawicieli 
branży IT obojga płci, takich, którzy po-
trafią dostrzec zalety mądrego, realnego 
diversity – byle nie na siłę i w ramach po-
litycznej poprawności.

Globalne firmy, które 
tak otwarcie mówią 
o różnorodności 
w zespołach, muszą. 
to robić z pełną 
odpowiedzialnością  
za swoje słowa.
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Sztuczna inteligencja  
na wyciągnięcie ręki

Z usług sztucznej inteligencji korzystają nie tylko wielkie koncerny czy aglomeracje 
miejskie. Na rynku pojawia się wiele interesujących rozwiązań przeznaczonych 

dla mniejszych przedsiębiorstw.
WOJCIECH URBANEK, SAN FRANCISCO 

Uczenie maszynowe obejmu-
je coraz więcej dziedzin nasze-
go życia, wkraczając zarówno 

do świata rozrywki, jak i poważnego biz-
nesu. Analitycy przewidują, że machine 
learning, a ogólniej mechanizmy sztucz-

nej inteligencji (AI), będą w najbliższych 
latach motorami napędowymi innowacji 
zachodzących w obszarze nowych tech-
nologii. Wprawdzie największe świato-
we koncerny rozwijają rozmaite modele 
uczenia maszynowego, ale nie wszystko 

idzie po myśli developerów, a także firm, 
które próbują wykorzystać nowinki z sze-
roko pojętej sztucznej inteligencji. 

Według analityków Gartnera aż 85 proc. 
projektów związanych z wdrożeniem AI 
kończy się fiaskiem. Dzieje się tak z kil-
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ku przyczyn. Trudności wzrastają wraz  
z ilością danych, tymczasem IDC progno-
zuje, że w latach 2019–2025 zwiększy się 
ona aż sześciokrotnie i osiągnie poziom 
175 ZB. Kolejną, typową już bolączką 
branży IT jest brak wykwalifikowanych 
kadr. Na całym świecie pracuje wpraw-
dzie około 300 tys. inżynierów AI, jednak 
Tencent ocenia, że deficyt w tej grupie 
specjalistów wynosi około 99 proc. Po-
za tym AI zaczyna obejmować obszary, 
w których algorytmy nie decydują o try-
wialnych sprawach, takich jak wygrana 
z człowiekiem w grze go, lecz odpowia-
dają za pracę robota produkcyjnego czy 
sterowanie autonomicznymi pojazdami.

– Jednym z kluczowych zadań, przed 
którymi stają firmy i instytucje, jest wpro-
wadzenie modeli machine learningu 
do produkcji. Szczególnie dotyczy to zło-
żonych rozwiązań, w których przypadku 
mamy do czynienia z przepływem i obróbką 
dużej ilości danych. Podobnie jak w procesie 
tworzenia aplikacji, również w budowaniu 
modeli uczenia maszynowego istnieje pre-
sja czasu. Szybkie opracowanie wydajne-
go rozwiązania pozwala uzyskać przewagę 
konkurencyjną – tłumaczy Eero Laakso-
nen, CEO Valohai. 

MACHINE LEARNING  
W FORMIE USŁUGI 
Sceptycy patrzą na rozwój sztucznej in-
teligencji z dużym niepokojem. Z jednej 
strony obawiają się, że zabierze ona wie-
lu ludziom miejsca pracy, z drugiej zaś 
pogłębi dominację wielkich koncernów 
IT w gospodarce światowej. Wprawdzie 
nie można wykluczyć żadnego z wymie-
nionych scenariuszy, aczkolwiek istnieją 
przesłanki, które pozwalają z umiarkowa-
nym optymizmem patrzeć na rozwój AI. 
W Dolinie Krzemowej pojawia się mnó-
stwo firm opracowujących projekty, które 
mają ułatwiać tworzenie modeli uczenia 
maszynowego, a także powszechne wy-
korzystywanie rozwiązań bazujących 
na sztucznej inteligencji. 

Jednym z przykładów tego trendu jest 
rozwój usług Machine Learning as a Ser- 
vice. Analitycy Markets and Markets prze-
widują, że w 2021 r. ten segment rynku 
osiągnie wartość 3,75 mld dol. Usługi tego 
typu oferują zarówno giganci – Amazon 

EC2 P3 i Cloud GPU by Google, jak i start- 
-upy Valohai czy One Panel. Budowanie 
modeli uczenia maszynowego wymaga 
ogromnej ilości danych, a także potęż-
nych jednostek obliczeniowych. O  ile 
wielkie koncerny, takie jak Facebook, 
Uber i Tesla, całkiem dobrze radzą sobie 
z tego typu wyzwaniami, o tyle w przy-
padku średnich czy mniejszych przed-
siębiorstw są to bariery często nie do 
pokonania. Daniel Scott, współzałoży-
ciel One Panel, twierdzi, że stworzona 
przez jego start-up platforma zautoma-
tyzuje i usprawni realizację projektów 
związanych z uczeniem maszynowym. 
Tym samym staną się one dostępne dla 
przedsiębiorców niezależnie od ich wiel-
kości i lokalizacji. 

One Panel bazuje na systemie Kuber-
netes, dzięki czemu developerzy mogą 
pracować nad projektami w środowisku 
lokalnym lub dowolnego dostawcy chmu-
ry. W skład platformy wchodzą skalowal-
na siatka danych, narzędzia do testów 
syntetycznych, środowisko symulacyjne 
i GPU, zoptymalizowane pod kątem mo-
delowania molekularnego. 

– Oferujemy rozwiązanie umożliwia-
jące developerom budowanie, testowa-
nie i wdrażanie modeli głębokiego uczenia 
maszynowego w  wysoce skalowalnym 
środowisku. Z naszej platformy, która de-
biutowała w 2017 r., korzysta dwa tysiące 
użytkowników. Szczególnie dużo klientów 
mamy w Indiach. Cenią oni sobie łatwość 
uruchomienia usługi – mówi Rush Tehra-
ni, CEO w One Panel.

Proponowane przez ten start-up roz-
wiązanie automatyzuje infrastrukturę AI 
i przepływy pracy, ułatwiając zespołom 
globalną kooperację i wdrażanie rozwią-
zań gotowych do produkcji. Programiści 
za pomocą platformy budują m.in. mode-
le, które pozwalają radiologom szybciej 
i łatwiej wykrywać zmiany nowotworowe. 

Jednym z  rywali One Panel jest fir-
ma Valohai. Ten powstały trzy lata temu 
fiński start-up, żeby znaleźć się w cen-
trum wydarzeń i być bliżej inwestorów 
z  Doliny Krzemowej, otworzył biuro 
w San Francisco. Eero Laaksonen uwa-
ża, że kluczem do poprawy jakości życia 
jest automatyzacja procesów, a do tego 
celu prowadzą mechanizmy głębokiego 
uczenia. Valohai oferuje Machine Lear-

ning as a Service dla twórców budujących 
modele i aplikacje na dużą skalę, choć nie 
ma żadnych przeszkód, żeby z usługi ko-
rzystały mniejsze podmioty. Developerzy 
i badacze danych mogą pracować w ze-
społach, wymieniających się wiedzą czy 
danymi, a co ważne, wszystkie procesy są 
rejestrowane i dokumentowane. To po-
maga w przestrzeganiu procedur testo-
wych i zabezpiecza projekt w przypadku 
odejścia z firmy jego autorów. 

– Wyjątkowo szybki wyścig technolo-
gicznych obserwujemy chociażby w seg-
mencie samochodów elektrycznych, 
w  którym niebagatelną rolę odgrywa-
ją modele głębokiego uczenia. Nie inaczej 
jest w medycynie, gdzie dzięki algorytmom 
udaje się szybciej wykrywać choroby nowo-
tworowe – podkreśla Eero Laaksonen. 

Głębokie uczenie maszynowe to pro-
ces złożony i wymagający przeprowadze-
nia wielu operacji. Do najważniejszych 
należą ustalenie na podstawie prób i błę-
dów ilości danych potrzebnych do  zbudo-
wania modelu, analiza mocy obliczeniowej 
sprzętu, tak by jak najszybciej otrzymać 
wyniki, czy prześledzenie terabajtów pli-
ków w celu weryfikacji zmian wprowa-
dzonych do modelu. 

Z  platformy Valohai korzysta jedna 
z kanadyjskich firm do monitorowania 
toksycznych treści online. Współpra-
cuje przy tym z  organizacją Canadian 
Homeland Security, walczącą z porno-
grafią dziecięcą. Inne przypadki obejmu-
ją automatyzację konserwacji w sieciach 
energetycznych, modele prognostyczne 
w finansach czy prognozy obciążeń dla 
sieci telekomunikacyjnych. 

INTELIGENTNY CEMENT
Eric Xing, CEO Petuum, przyznał w roz-
mowie z serwisem internetowym Geek- 
Wire, że chce, by jego firma odgrywała 
taką rolę w segmencie AI jak VMware 
na rynku wirtualizacji. Start-up nie za-
mierza tracić czasu na opracowywanie 
niszowych produktów dla wąskich grup 
odbiorców, lecz dostarczać uniwersalne 
rozwiązania. Jego założyciele uważają, 
że sztuczna inteligencja powinna być 
ustandaryzowana. Zanim to nie nastąpi, 
trudno będzie wprowadzać na masową 
skalę produkty bazujące na AI. Petuum Fo
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zatrudnia 180 osób, z  czego aż 30  ma 
doktoraty z AI. Jednak nie tylko silna 
ekipa pozwala włączyć się do gry na no-
wo tworzącym się rynku. Start-up, mimo 
że działa zaledwie od trzech lat, zebrał 
od funduszy venture capital 108 mln dol., 
a  w  gronie największych inwestorów 
znajduje się SoftBank. Flagowym pro-
duktem Petuum jest platforma Sympho-
ny, stanowiąca podstawę do tworzenia, 
adopcji i obsługi własnych rozwiązań AI. 
Jej modułowa budowa pozwala na zasto-
sowanie systemu w produkcji przemy-
słowej, usługach finansowych, służbie 
zdrowia czy branży chemicznej.

– Zazwyczaj tworzenie projektów i apli-
kacji AI wymaga pomocy przynajmniej 
kilku programistów. W  rezultacie są to 
rozwiązania pracochłonne, drogie i trudne  
do odtworzenia, a tym samym niedostęp-
ne dla większości firm. Chcemy to zmienić 
– tłumaczy Qirong Ho, CTO Petuum. 

Kluczowym klientem start-upu jest 
meksykański Cemex, jeden z  najwięk-
szych światowych dostawców cementu. 
Proces produkcji tego materiału jest nie-
zwykle złożony i wymaga dokładnej kon-
troli, przeprowadzanej 24 razy na dobę. 
Petuum wdrożyło system Industrial  
AI-pilot, integrując go bezpośrednio 
z systemami monitoringu zakładu. Roz-
wiązanie pozwoliło producentowi po-
prawić wydajność i oszczędność energii 
o 7 proc., a branżowy magazyn „Interna-
tional Cement Review” uznał wdrożenie 
Petuum za projekt roku. Start-up konse-
kwentnie realizuje swoją strategię dążą-
cą do popularyzacji i upowszechnienia się 
AI. Uzupełnienie oferty stanowią neuro-
boty (Kaibot, Chimbot, Chicbot, Pixbot), 
wstępnie przeszkolone modele służące 
do automatycznego rozpoznawania mo-
wy, identyfikacji obrazów czy przymie-
rzania odzieży. 

– Wymienione chat boty można wdro-
żyć w ciągu kilku minut. Ich zastosowanie 
pozwala obniżyć koszty związane z ucze-
niem maszynowym o prawie 80 proc. w po-
równaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami 
– mówi Qirong Ho.

POROZMAWIAĆ Z DANYMI 
Użytkownicy smartfonów wykorzystują 
zazwyczaj asystentów głosowych do pro-

stych czynności, takich jak sprawdzenie 
prognozy pogody czy ustawienie budzika. 
Jednak funkcje wyszukiwania głosowe-
go można wykorzystać również w poważ-
nym biznesie, tak jak robi to Arystoteles, 
system opracowany przez specjalistów 
z Bouquet.ai.

– Nasze narzędzie to AI chatbot, który 
działa na podobnej zasadzie jak Siri czy 
Alexa, z tą różnicą, że dostarcza informa-
cje dotyczące prowadzonego biznesu. Jego 
użytkownicy nie muszą mieć wiedzy anali-
tycznej – tłumaczy Adrien Schmidt, CEO 
Bouquet.ai.

Arystoteles wykorzystuje przetwarza-
nie języka naturalnego, zarządzanie kon-
tekstowym dialogiem i  zaawansowane 
analizy, a następnie dostarcza odpowie-
dzi za pomocą głosu i tekstu. Idea tego 
rozwiązania sprowadza się „do prowa-
dzenia rozmowy z danymi”. Użytkownik 
może zadawać pytania w rodzaju: „Jakie 
przychody osiągnęła firma X w pierw-
szym kwartale 2019 r.?”, „Który z pracow-
ników zrealizował najwięcej zamówień 
w  lipcu bieżącego roku?”. Arystoteles 
może działać samoistnie lub przez Alexę, 
Siri czy Google Assistant. Rozwiązanie 
integruje się też z popularnymi narzę-
dziami do komunikacji, takimi jak Slack, 
Workplace czy Skype. System współpra-
cuje z ponad setką źródeł danych i baz 
danych. Inteligencja „greckiego filozofa” 
wzrasta wraz z liczbą zadawanych pytań, 
przy czym maksymalny czas odpowiedzi 
wynosi 30 sekund. 

AUTOMAT ZARZĄDZA 
INFRASTRUKTURĄ
Service desk jest z natury szybki i przyja-
zny dla klientów, choć nie zawsze zdaje 
egzamin. To wina przeciążenia persone-
lu, który z tego powodu pracuje wolniej 

i popełnia błędy. Tymczasem z danych 
Gartnera wynika, że aż 85 proc. czyn-
ności związanych z zarządzaniem pro-
cesami dostarczania usług IT spoczywa  
na barkach ludzi. Ayehu, firma z 12-let-
nim stażem rynkowym, postawiła sobie 
za cel obniżenie tego współczynnika. 
Przemęczonych pracowników ma zastą-
pić platforma Ayehu NG bazująca na AI. 
Jej zadanie polega na automatyzacji wie-
lu procesów związanych z kontrolą stanu 
infrastruktury IT. System już po pięciu 
sekundach od zgłoszenia problemu ini-
cjuje niezbędne działania. 

– Naszym celem jest wyeliminowanie 
potrzeby rozmów telefonicznych między 
osobami odpowiedzialnymi za obsługę IT 
a ich klientami w środku nocy. Ich zadania 
przejmą w takich przypadkach systemy au-
tomatyzujące procesy. Jedną z ich zalet jest  
to, że się skalują, czego niestety nie moż-
na powiedzieć o pracownikach – tłumaczy 
Gabby Nizri, CEO Ayehu. 

Wylicza on, że zastosowanie platfor-
my pozwala średnio o 40 proc. zwięk-
szyć efektywność wskaźnika FTE (Full 
Time Equivalent) i 98 proc. skrócić czas 
od momentu wystąpienia awarii do na-
prawy urządzenia. Platforma tworzy 
rodzaj hubu, integrując się z najpopu-
larniejszymi systemami operacyjnymi, 
chatbotami, oprogramowaniem do mo-
nitoringu, a także aplikacjami bezpie-
czeństwa. Jej skalowalność pozwala 
na  obsługę zarówno mniejszych pod-
miotów, jak i wielkich koncernów. Jed-
na z instytucji finansowych korzystająca 
z Ayehu NG posiada 60 tys. serwerów, 
przechowuje 72 PB danych i 10 tys. in-
stancji bazy danych. 

Warto dodać, że na liście referencyjnej 
tego dostawcy znajdują się m.in. Hon-
da, PepsiCo, AIG czy General Electric. 
Wszystko wskazuje na to, że kierunek, 
który wytyczył Gabby Nizri, jest odpo-
wiedni. Analitycy Gartnera prognozują, 
że do 2023 r. będzie zautomatyzowanych 
około 40  proc. czynności związanych 
z obsługą i zarządzaniem infrastruktury 
IT. A co z ludźmi?

– Rynek cały czas będzie potrzebował 
wykwalifikowanych pracowników, pozo-
stali zaś będą musieli poszukać nowego 
zajęcia – przyznaje jeden z inwestorów 
Ayehu. 

AI zaczyna obejmować 
obszary, w których 
algorytmy decydują  
o sprawach życia  
i śmierci.



Mając konto na CRN.pl, możesz BEZPŁATNIE 
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Większość liderów sprzedaży 
zgadza się, że sprzedawcy, 
którzy mają pewne wrodzo-

ne cechy osobowości, takie jak cieka-
wość, empatia czy zapał, mają większe 
szanse na sukces. Jak mawiają Amery-
kanie: „Możesz nauczyć indyka chodzić 
po drzewach, ale znacznie łatwiej wyna-
jąć w tym celu wiewiórkę”. Bez względu 
na to, w jakich proporcjach cechy wro-

dzone czy wykształcone występują u po-
jedynczego sprzedawcy, wielkie zespoły 
sprzedaży jednak się tworzy.

Nawet jeśli uważamy, że większość 
wielkich sprzedawców takimi się rodzi, 
to jeśli chcemy zbudować wielki zespół 
sprzedaży, musimy najpierw znaleźć, za-
trudnić i utrzymać osoby, które mają wro-
dzoną żyłkę handlową. Tyle że sam talent 
nie wystarcza. Nawet najlepsi urodzeni 

sprzedawcy potrzebują strategii określa-
jącej docelowe produkty i rynki. Muszą 
też mieć zdefiniowaną rolę oraz systemy 
i procesy, które zapewnią im powodzenie, 
umożliwiając koordynację działań wokół 
wspólnego celu, jakim jest sukces klien-
ta i  firmy. Metodą tworzenia wielkich 
zespołów sprzedażowych jest osiągnię-
cie doskonałości w każdym z poniższych 
aspektów.

W sprzedaży charyzma i ekstrawertyzm mogą być zaletą, a niektórzy 
w większym stopniu przypisują sukces wrodzonym cechom osobowości 

niż umiejętnościom, które można wyszkolić. Faktem jest zaś to,  
że  w samych Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwa wydają (ostrożnie licząc) 

ponad 20 mld dol. rocznie na szkolenia z wiedzy produktowej, umiejętności  
sprzedaży i zarządzania terytorium. To świadczy o powszechnym przekonaniu,  

że  wybitnych sprzedawców da się jednak stworzyć.
SALLY E. LORIMER, PRABHA SINHA, ANDRIS A. ZOLTNERS

Wybitny sprzedawca: 
wrodzone zdolności czy nabyte umiejętności?
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padku zbyt dużej liczby sprzedawców) lub 
nadmierne koszty ( jeśli jest ich zbyt wielu).

TALENT 
Trzecim elementem tworzenia wiel-
kich zespołów sprzedaży jest koncentra-
cja na talentach – stosowanie określonych 
metod ich pozyskiwania (np. za pomocą 
profili rekrutacyjnych, puli pożądanych 
kandydatów, procesów oceny, programów 
przyciągania najlepszych), opracowanie 
kompetencji zespołu sprzedaży (np. pro-

gramów szkoleniowych 
i coachingowych dosto-
sowanych do rynków, 
produktów, klientów 
i  procesów sprzedaży), 
a do tego utrzymywanie 
dobrych sprzedawców 
i menedżerów na wszyst-

kich etapach kariery (np. przez programy 
motywacyjne i wzmacniające skuteczną 
kulturę sprzedaży). Bez konsekwentnych 
działań ukierunkowanych na pozyskiwa-
nie talentów nie ma specjalnie szans na to, 
by do zespołu w ogóle dołączyli najlepsi 
sprzedawcy. A bez stałej dbałości o dosko-
nalenie i utrzymywanie pracowników ci, 
którzy już do zespołu dołączą, mogą utra-
cić zaangażowanie z powodu braku szans, 
sukcesów, okazji do nauki i rozwoju czy też 
dysfunkcyjnej kultury firmy.

REALIZACJA 
Najlepsza strategia, struktura i talenty mo-
gą w praktyce zawieść. Mając na uwadze 
skuteczną realizację, tworzenie wielkich 
zespołów sprzedażowych obejmuje dzia-
łania zapewniające dużą intensywność  
i  jakość działań handlowych, przypisa-
nie ich odpowiednim produktom, rynkom  
i zadaniom sprzedażowym. Wymaga to za-
stosowania narzędzi płacowych, progra-
mów uznaniowych i wyznaczania celów 
tak, by motywować sprzedawców do podej-
mowania odpowiednich działań sprzeda-
żowych. Należy nadzorować zastosowanie 
przez sprzedawców odpowiednich mierni-
ków, kadencję działań operacyjnych i pro-
cesy zarządzania wynikami. Niezbędny 
jest też skuteczny zespół bezpośredniego 
zarządzania sprzedażą. Brak stałej uwagi 
poświęcanej motywowaniu i kierowaniu 

STRATEGIA 
Pierwszy element konstruowania wiel-
kiego zespołu sprzedaży polega na zdefi-
niowaniu strategii, która określa, na kim 
należy skoncentrować sprzedaż, jakie pro-
dukty czy usługi oferować, z jakich proce-
sów korzystać (np. wyznaczenie etapów 
współpracy z klientem, w tym konkret-
nych działań sprzedażowych, kamieni mi-
lowych, ról i czynników wspomagających 
na każdym etapie). Nie mając do dyspozy-
cji zdefiniowanej przez firmę strategii czy 
też procesu sprzedaży, dobrzy sprzedaw-
cy opracowują własne, 
które określają doce-
lowych klientów oraz 
produkty i usługi. Brak 
szerszej perspektywy 
ogranicza szanse na to, 
by powstające nieza-
leżnie lokalne strategie 
i procesy pozwoliły na koordynację ogó-
łu działań sprzedażowych z nadrzędnymi 
priorytetami strategicznymi. Bez zdefi-
niowanej przez firmę strategii nawet naj-
lepsi sprzedawcy mogą pójść na łatwiznę 
(np.  koncentrując aktywność na znajo-
mych oraz rodzinie), zamiast ciężko pra-
cować (np. sprzedając złożone produkty 
w warunkach konkurencyjnych).

ORGANIZACJA 
Drugim elementem budowy wielkich ze-
społów sprzedaży jest jasne określenie 
ról i  odpowiedzialności sprzedawców 
w sprawnej i efektywnej strukturze or-
ganizacyjnej. W przeciwnym razie może 
brakować jasności co do tego, który kanał 
(np. sprzedaż bezpośrednia, dystrybucja 
przez partnerów, sprzedaż wewnętrz-
na, e-sprzedaż) lub rola sprzedażowa 
(np. ogólna, wyspecjalizowana, menedżer 
ds. kluczowych klientów) najbardziej od-
powiada różnym klientom i działaniom 
handlowym. Sprzedawcy mogą nie wie-
dzieć, z  kim kontaktować się w  innych 
działach firmy, by uzyskać odpowiedzi na 
pytania klientów. Efektem nieskutecznej 
struktury może być niewłaściwy zasięg te-
rytorialny, a co za tym idzie – utrata szans 
i marnotrawstwo działań sprzedażowych. 
Jednocześnie nieodpowiednia wielkość 
zespołów może przełożyć się na niewy-
starczający zasięg terytorialny (w przy-

PARTNER DZIAŁU

Wielkie  
zespoły sprzedaży 
jednak się tworzy.

SALLY E. LORIMER JEST KONSULTANTKĄ W DZIEDZINIE MARKE-

TINGU I SPRZEDAŻY ORAZ AUTORKĄ KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW 

BIZNESOWYCH. PRABHA SINHA TO ZAŁOŻYCIEL I WSPÓŁPREZES 

ZS ASSOCIATES, GLOBALNEJ FIRMY KONSULTINGOWEJ. 

ANDRIS A. ZOLTNERS JEST EMERYTOWANYM PROFESOREM 

KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT W NORTHWESTERN UNI-

VERSITY W EVANSTON I WSPÓŁZAŁOŻYCIELEM ZS ASSOCIATES.

ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ PIERWOTNIE NA PORTALU 
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, HBRP.PL.

może doprowadzić do zakłócenia ról sprze-
dażowych pilnymi działaniami (np. reago-
waniem na prośby dotyczące obsługi), 
które zabierają czas niezbędny na ważniej-
sze zadania (np. dotarcie do trudnych, lecz 
liczących się potencjalnych klientów). Wy-
niki sprzedaży mogą wtedy zacząć szybko 
odbiegać od zamierzonych.

WSPARCIE 
Sposobem na zagwarantowanie stałych 
sukcesów wielkich zespołów sprzedaży 
jest doprowadzenie do dużej zdolności 
operacyjnej oraz stworzenie sieci zasobów 
wewnętrznych i zewnętrznych, które za-
pewnią kompetencje w takich obszarach, 
jak planowanie sprzedaży, prognozowanie, 
administracja płacami i planowanie teryto-
rium. Istnieją procesy sprawnej i efektyw-
nej realizacji tych zadań oraz odpowiednie 
dane i technologie wspomagające procesy, 
które pozwalają na wyciągnięcie wniosków 
zwiększających efektywność. Nieobec-
ność odpowiedniej struktury wsparcia 
może spowodować niewydolność syste-
mu i utratę szans ze względu na brak dys-
cypliny działań sprzedażowych.

DOSKONALENIE I ADAPTACJA 
Dochodzenie do doskonałości we wszyst-
kich tych obszarach nie jest łatwym 
zadaniem. Zapewnienie jakości i  skoor-
dynowanie wielu zmieniających się ele-
mentów, które wspólnie składają się 
na  skuteczny system sprzedaży, może  
onieśmielać. Nie istnieją idealne recepty. 
Najlepsze zespoły sprzedaży tworzy się 
dzięki konsekwencji w priorytetowym trak-
towaniu obszarów wymagających dosko-
nalenia, wprowadzaniu stałych poprawek, 
a także dzięki dostosowywaniu się do wy-
magań nowych strategii lub zmian na rynku.
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W branży IT to od lat norma, że resellerzy zmienia-
ją się w VAR-ów, a VAR-owie w „pełnokrwistych” 
integratorów, którzy z kolei z dostawców usług 

w modelu on-premise transformują do modelu chmurowe-
go. Zwykle w takich sytuacjach procesy sprzedażowe stają się 
dłuższe i kosztowniejsze, dlatego każda taka zmiana to zarów-
no szansa, jak i wyzwanie. Również – a być może szczegól-
nie – dla działu handlowego, który musi zmienić cele i sposoby 

działania, by pozyskać klientów dla nowej oferty. Jeśli to się 
nie uda, cała nowa strategia nie zda się na nic, choćby była jak 
najbardziej sensowna. 

Nawet jednak w sytuacji, gdy firma nie przechodzi żad-
nej większej transformacji, zdarza się, że zespół handlowy 
przygotowuje i wysyła „w rynek” wiele propozycji, ale tylko 
mała ich część kończy się zawarciem transakcji. W efekcie 
marnuje się wiele czasu, zasobów, a co za tym idzie – koszty  Fo
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Firmy IT, działając w bardzo konkurencyjnym środowisku, nierzadko borykają się  

ze spadającą skutecznością swoich działań. Innymi słowy, handlowcy odbywają wiele 
rozmów i spotkań, ale tylko nieznaczna ich część kończy się zapytaniem o ofertę. 

Z tym problemem można sobie na szczęście poradzić.
AGNIESZKA WĘGLARZ, TADEUSZ WORONOWICZ

IT d i ł j b d kk kk j ś d i k ii dk b k j

Jak skutecznie 
pozyskiwać klientów 

w branży usługowej B2B
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sprzedaży zaczynają rosnąć niewspółmiernie do przychodów. 
Jeśli szef firmy zauważa taką sytuację u siebie, oznacza to, że po- 
winien przeanalizować sposób, w jaki jego pracownicy po-
zyskują klientów, i wdrożyć nową, bardziej efektywną me-
todę zdobywania szans sprzedażowych. Można to zrobić 
w trzech poniższych krokach, które opatrzyliśmy konkretnymi  
przykładami.

KROK 1, CZYLI  
WYGRYWAJĄCA OFERTA WARTOŚCI
Liderzy sprzedaży wiedzą, że do skutecznego pozyskiwania 
klientów niezbędna jest zaawansowana umiejętność budowa-
nia i komunikowania wygrywającej tzw. oferty wartości. Mó-
wiąc najprościej, to usługa, która w odpowiedni dla specyfiki 
klienta sposób spełnia jego potrzebę lub rozwiązuje jego pro-
blem. Wygrywająca oferta wartości robi to lepiej niż oferty kon-
kurencji. O ileż bowiem łatwiej rozpocząć rozmowę z klientem 
i utrzymać jego uwagę, jeśli sprzedawca ma w ręku coś, co lepiej 
niż usługa konkurencji odpowiada na potrzeby klienta i o czym 
potrafi mu opowiedzieć w 30 sekund.

Rzecz jasna kluczem do budowania wygrywających ofert 
wartości jest dobre rozpoznanie specyfiki klienta, jego potrzeb 
i problemów. Dzięki temu można precyzyjnie i przejrzyście 
zbudować właściwy przekaz o korzyściach oferty. To pozwo-
li z kolei skutecznie zwrócić uwagę potencjalnego nabywcy 
na naszą usługę, szybciej do niego z nią dotrzeć i łatwiej wy-
kreować okazję do dalszej rozmowy o ewentualnym zakupie. 
Jednocześnie, w przypadku oferty „uszytej na miarę”, łatwiej 
uzasadnić jej cenę właśnie na bazie wyróżniających elemen-
tów wartości.

KROK 1 – PRZYKŁAD
Twórcy Salesforce’a, producenta CRM-a do zarządzania rela-
cjami z klientami, zaobserwowali, że kupowanie takich syste-
mów w postaci oprogramowania, które następnie trzeba było 
instalować, utrzymywać i aktualizować, było dla firm wysoce 
niewygodne. W odpowiedzi na ten problem zaproponowali 
CRM w postaci rozwiązania chmurowego, w którym firmy nie 
musiały dokonywać zakupu oprogramowania, uzyskiwały za 
to dostęp do rozwiązania przez internet, z każdego urządzenia 
i z każdego miejsca, płacąc miesięczny abonament.

Wartościami w przypadku Salesforce’a były zatem: brak in-
westycji w oprogramowanie, instalację i utrzymanie; moż-
liwość wygodnego, zdalnego dostępu z każdego urządzania 
mającego połączenie z  internetem; centralizacja wiedzy 
o kliencie – w rozwiązaniu Salesforce’a każdy użytkownik  
platformy widzi te same dane.

KROK 2, CZYLI WŁAŚCIWA SEGMENTACJA
Najcenniejszym zasobem handlowca jest czas, dlatego od po-
czątku powinien wiedzieć, w jaki sposób dostosowywać swoje 
działania do różnych klientów i na których koncentrować się 

w pierwszej kolejności tak, by osiągnąć największy zwrot z in-
westycji. Narzędziem ułatwiającym wybór właściwych klien-
tów jest segmentacja, a więc ich podział na jednorodne grupy, 
które mają podobne potrzeby i wymagają stworzenia podobnej 
oferty. W ten sposób handlowiec może właściwie rozpoznać 
potencjał biznesowy poszczególnych segmentów, a także usta-
lić swoje cele biznesowe dla konkretnych grup klientów. W taki 
sposób łatwiej też określić propozycję wartości dla poszcze-
gólnych segmentów i sposoby dotarcia do ich reprezentantów.

KROK 2 – PRZYKŁAD
Rackspace, obecnie dostawca rozwiązań chmurowych, powstał 
w 1998 r. Producent oszczędzał czas i pieniądze swoich klientów, 
zdejmując z nich wysiłek zarządzania ich hostingiem i infra-
strukturą – robił to za nich. Po ponad 10 latach istnienia miał dwa 
segmenty klientów: klientów chmury, czyli wirtualnej przestrze-
ni, w której przechowywali swoje dane i aplikacje oraz płacili za 
użycie, a także klientów tzw. zarządzanego hostingu, w którego 
ramach klienci otrzymywali specjalne dla nich fizyczne serwe-
ry, zarządzane przez dostawcę usługi.

Między tymi dwoma segmentami rysowały się wyraźne róż-
nice. Otóż klientami wirtualnej chmury byli zwykle mniejsi 

Prospecting – kilka ważnych 
pytań

Prospecting, czyli pozyskiwanie szans sprzedażowych, to bardzo 

ważny element procesu sprzedażowego, gdyż bez potencjalnych 

klientów nie ma transakcji, a bez transakcji nie ma przychodów. 

Jeśli widzisz w swojej firmie rosnący problem ze skutecznością 

i z efektywnością działań prospectingowych, warto na początek 

zadać sobie następujące pytania:

1. Czy wystarczająco dużo czasu poświęciliśmy z zespołem  
handlowym na identyfikację klientów docelowych?

2. Czy nasza segmentacja jest kompletna i daje nam podstawę 
do wyboru klientów docelowych?

3. Czy mamy wygrywającą ofertę wartości, którą możemy się 
posługiwać podczas pozyskiwania nowych klientów?

4. Czy handlowcy znają swoje współczynniki skuteczności oraz 
potrafią zaplanować intensywność działań prospectingowych 
niezbędnych do osiągnięcia celu sprzedażowego?

5. Czy handlowcy potrafią prezentować przez telefon oraz  
w e-mailach prospectingowych wygrywającą ofertę wartości?

6. Czy handlowcy radzą sobie z obiekcjami szans sprzedażowych 
przez telefon?

7. Czy handlowcy potrafią zbudować i realizować cykliczny  
proces prospectingowy, gwarantujący stały dopływ szans  
sprzedaży do lejka?

8. Czy wiesz, co, kiedy i jak mierzyć w procesie prospectingowym, 
by na bieżąco śledzić jego skuteczność?
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przedsiębiorcy, których nie stać było na droższą i bardziej roz-
budowaną usługę, dlatego woleli rozwiązanie „wirtualne” z pod-
stawowymi funkcjami. Z kolei klientami zarządzanego hostingu 
były duże firmy z rozbudowanymi potrzebami infrastrukturalny-
mi, gotowe płacić również za dodatkowe usługi z nimi związane.

Rackspace racjonalnie wykorzystywał wiedzę o różnym po-
tencjale zakupowym swoich segmentów klientów do tego, by 
kreować różne propozycje wartości dla różnych segmentów oraz 
by, wykorzystując przewagi swojej oferty zarządzanego hostin-
gu, zarabiać na dużych klientach, a część środków reinwestować 
w działania marketingowe i stopniowo budować udziały w ro-
snącym, przyszłościowym segmencie klientów chmurowych.

KROK 3, CZYLI PLAN DZIAŁAŃ 
PROSPECTINGOWYCH
Właściwa wygrywająca oferta wartości i właściwa segmenta-
cja klientów to dopiero połowa drogi do osiągnięcia sukcesu 
w sprzedaży. Dla dobrych handlowców nie kończy się na tym 
wspinaczka pod górę, krętą, pełną wybojów ścieżką, na której 
właśnie czeka… przykra niespodzianka. Otóż tylko 3 proc. firm 
w danym segmencie aktywnie rozważy zakup proponowanej 
im nowej usługi (patrz: rysunek obok). Pozostali przedsiębior-
cy albo będą niezdecydowani, albo w ogóle nie planują zaku-
pów. Dlatego właśnie tak bardzo kluczowa jest odpowiedź na 
pytanie, jak dotrzeć do najbardziej atrakcyjnych kontaktów 
oraz umówić się z nimi (o czym w dalszej części artykułu). 

I tu pojawia się temat głównego strumienia szans sprzedażo-
wych, który w procesie sprzedaży handlowcy będą zamieniać 
w klientów. Czy ma być to strumień klientów przychodzących 
(ang. inbound), czy też strumień klientów pozyskiwanych 
przez handlowców (ang. outbound).

INBOUND VS. OUTBOUND
Jeśli oferujemy prosty produkt z krótkim cyklem sprzedaży na 
masowym rynku, postawienie na strumień klientów przycho-

dzących będzie prawdopodobnie korzystnym rozwiązaniem. 
Będzie to jednak długi marsz (kilkanaście miesięcy), który mu-
si zacząć się od budowania świadomości i rozpoznawalności 
marki lub produktu. Jednak w przypadku sprzedaży złożonych 
rozwiązań lub usług w sektorze B2B skuteczniejszy będzie tzw. 
prospecting realizowany przez handlowców (outbound), któ-
rzy nie boją się telefonu. Dodatkowo za prospectingiem realizo-
wanym przez handlowców przemawia rozwój technologiczny, 
który sprawił, że cykl życia produktu jest coraz krótszy. Co 
oznacza, że czas na wywalczenie sobie udziałów w rynku jest 
także coraz krótszy.

PROCES PROSPECTINGU  
W SPRZEDAŻY B2B
Podstawą tego procesu są kilkukrotne (minimum cztery) 
próby nawiązania telefonicznego kontaktu z  osobą decy-
zyjną w wybranym przedsiębiorstwie z naszego segmentu. 
Żeby zwiększyć szanse na kontakt, usiłowania te muszą być 
wsparte takimi działaniami, jak: wysyłka e-maili, newslette-
rów, wiadomości na LinkedIn, spotkaniami na konferencjach, 
webinariach i innych

Pisząc o kontakcie telefonicznym, nie mam na myśli klasycz-
nego cold callingu. W proponowanym rozwiązaniu handlo-

Rozpiska na każdy dzień
Końcowy krok we wdrażaniu opisywanego procesu prospectin-

gowego w firmie to opracowanie kadencyjności działań. 

Przykładowo… 

…dzień 0 – weryfikacja bazy kontaktów do „obdzwonki”,

…dzień 1 – pierwsza „obdzwonka” wybranych kontaktów,

…dzień 2 – wysyłka spersonalizowanych e-maili do kontaktów,  

z którymi nie udało się porozmawiać pierwszego dnia,

…dzień 3 - kolejna „obdzwonka” kontaktów, z którymi nie udało 

się dotychczas porozmawiać, i ew. zostawienie wiadomości  

głosowej,

…dzień 4 – kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych,

…dzień 5 - ponowny kontakt e-mailowy, odwołujący się  

do pierwszego e-maila i telefonów,

…dzień 6 – weryfikacja „głuchych” kontaktów z profilem idealnego 

klienta (PIK); w skali od 1 (zgodny) do 3 (bardzo zgodny) ponow-

nie jest oceniana ich zgodność, a następnie „obdzwonka” tych 

kontaktów, które uzyskały 2 i 3 punkty,

…dzień 7 – kolejny mailing do kontaktów, które uzyskały 2 i 3 pun- 

kty w powtórnej kwalifikacji,

…dzień 8 – wysyłka tradycyjnych listów do „głuchych” kontaktów 

z punktacją 2 i 3 z pierwszej kampanii i start nowej kampanii 

prospectingowej.

PIRAMIDA ZAINTERESOWANIA ZAKUPEM  
(WEDŁUG CHETA HOLMESA)

Gotowi na zakupu

Rozważają zakup

Niezdecydowani

Niezainteresowani

Nie planują zakupów

3%

7%

30%

30%

30%



wiec, zanim sięgnie po telefon, weryfikuje, czy dany kontakt 
spełnia kryteria idealnego klienta. Jeśli tak, to wykorzystując 
wyszukiwarki internetowe, portale społecznościowe, lokal-
ną prasę lub własne kontakty, zbiera jak najwięcej informacji 
o kontakcie i jego branży. Tak by – gdy dotrze do decyden-
ta – w zindywidualizowany sposób nawiązać z nim relację 
i przedstawić mu wygrywającą ofertę wartości.

We wszystkich przypadkach komunikacja handlowiec–
szansa sprzedażowa powinna przebiegać zgodnie z regułą 
181, tj. pierwsze 10 proc. rozmowy czy e-maila jest poświęcone  
na prezentację siebie i firmy, 80 proc. czasu jest przeznaczo-
ne na zaangażowanie potencjalnego klienta w rozmowę o jego 
wyzwaniach i zdobycie jego uwagi. Końcówka rozmowy jak 
również e-maila (kolejne 10 proc.) to tzw. CTA (call to action) 
– zachęcenie klienta do wykonania akcji, czyli umówienie się 
na spotkanie.

WDROŻENIE PROCESU PROSPECTINGOWEGO
Wdrożenie proponowanego procesu prospectingowego roz-
poczyna się od określenia metod kwalifikowania kontaktów. 
Następnie na podstawie wygrywającej oferty wartości są opra-
cowywane indywidualne skrypty rozmów telefonicznych, sza-
blony e-maili prospectingowych i wzory postów w mediach 
społecznościowych. Kolejny krok to pokazanie handlowcom, 
jak należy posługiwać się tymi narzędziami i jak powinni sobie 
radzić z tzw. bramkarzami, czyli osobami stojącymi na drodze 
do decydenta, oraz jak minimalizować obiekcje rozmówców. 
Ostatni etap wdrażania opisywanego procesu prospectingo-
wego to opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów 
regularnych działań prospectingowych dla każdego handlow-
ca. Należy je codziennie realizować z żelazną konsekwencją. 
Ich rodzaj i intensywność określamy, biorąc pod uwagę plan 
sprzedaży i indywidualne współczynniki skuteczności każ-
dego handlowca. Należą do nich: średnia wartość sprzedaży, 
współczynnik skutecznego umawiania spotkań oraz długość 
cyklu sprzedaży. Końcowy krok we wdrażaniu opisywanego 
procesu prospectingowego w firmie to opracowanie kaden-
cyjności działań (patrz ramka: „Rozpiska na każdy dzień”). 

AGNIESZKA WĘGLARZ 
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DYREKTORA STRATEGII MARKETINGOWEJ W POLKOMTELU ORAZ DYREKTORA DZIAŁU 
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Jak to zrobić?

NAJLEPIEJ POINFORMOWANE PISMO W BRANŻY IT!

*   Jeśli jeszcze nie masz konta na crn.pl możesz 
je założyć na stronie www.crn.pl/login

JEŚLI NIE PAMIĘTASZ HASŁA DO SWOJEGO KONTA…

•  możesz je odzyskać na stronie: www.crn.pl/reset 

•  możesz wysłać mail na adres prenumerata@crn.pl z prośbą  
o włączenie newslettera

Z otrzymywania newslettera można w każdej chwili zrezygnować,  
edytując profil swojego konta na CRN.pl lub wysyłając mail na adres  
prenumerata@crn.pl

To proste. Mając konto* na CRN.PL:

1. zaloguj się

2. kliknij Prenumerata

3. kliknij ikonę NEWSLETTER CRN

4. i zapisz wprowadzone zmiany

OTRZYMASZ 3 RAZY W TYGODNIU:
• najświeższe informacje o trendach w kanale 
sprzedaży rozwiązań IT w Polsce i na świecie

• zapowiedzi najważniejszych konferencji 
i wydarzeń dla resellerów i integratorów IT 

• wiedzę dotyczącą biznesu, 
wspomagającą rozwój Twojej firmy

ZAPISZ SIĘ  
BEZPŁATNY NEWSLETTER

POLSKA
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Kilka lat temu miałem okazję doświadczyć obowiązkowej 
wymiany dowodu osobistego w pewnym urzędzie w mo-
jej rodzinnej miejscowości. Ku mojemu zdziwieniu złoże-

nie prostego formularza i wniesienie wymaganej opłaty rozłożyło 
się na trzy okienka, w których musiałem kolejno: pobrać i wypeł-
nić formularz, wykonać opłatę, złożyć formularz wraz z dowo-
dem wpłaty wykonanej przed chwilą w okienku obok. Biorąc pod 
uwagę, że byłem w tym czasie jedynym interesantem owego urzę-
du, powinienem chyba czuć się zaszczycony, że tak wielu pracow-
ników było zaangażowanych we wsparcie tego przedsięwzięcia!

Jeżeli z pozoru tak prosty proces można skomplikować do tego 
stopnia, to co dzieje się z procesami biznesowymi wewnątrz dużych 
firm, funkcjonujących na rynku od wielu lat? Szczególnie biorąc  
pod uwagę, że w dobie cyfryzacji podstawą większości procesów 
w takich przedsiębiorstwach są w całości lub przynajmniej w dużej 
mierze systemy IT. Oznacza to, że kolejne kroki w procesie są wyko-
nywane automatycznie przez komputery. A nieustająca rozbudowa 
i przebudowa systemów, które są dziś codziennością w ciągle zmie-
niającym się środowisku, sprawia, że procesy mogą zacząć się plątać 
w coraz bardziej skomplikowanej infrastrukturze firmowej.

Z drugiej strony same procesy biznesowe też przecież się zmie-
niają i bez wątpienia większość z nich już nieraz uległa transfor-
macji. Przy czym modyfikacja procesu w warstwie biznesowej nie 

zawsze idzie w parze z transformacją IT. Często jest jedynie wyma-
gane punktowe działanie, dotyczące fragmentu procesu, które może 
wynikać np. ze zmieniających się regulacji lub oferty firmy. Wówczas 
ze względu na ograniczenia czasowe bądź budżetowe (a zazwyczaj 
jedne i drugie) zmiany są wykonywane adekwatnie do występującej 
minimalnej potrzeby, bez spojrzenia na szerszy kontekst i uwzględ-
nienia choćby aspektów optymalizacyjnych. W efekcie wzrasta po-
ziom skomplikowania poszczególnych etapów i tak już złożonych 
procesów. Na koniec pozostaje już tylko pytanie, kto w tym wszyst-
kim potrafi się połapać?

A CO Z PRZEKAZYWANIEM WIEDZY  
WEWNĄTRZ FIRMY?
Oczywiście z pomocą przychodzi nam dokumentacja systemo-
wa, która w idealnym świecie powinna odzwierciedlać zarówno 
aspekt techniczny, jak i biznesowy. To tutaj powinniśmy szukać tak 
podstawowych informacji, jak diagramy przebiegu procesów, ich 
źródła danych i procedury związane z ich obsługą. Dokumentacja 
powinna być ponadto na bieżąco aktualizowana po każdej zmianie. 
Dokumentowanie tego, co się zrobiło, ma zazwyczaj bardzo niski 
priorytet, daleko za terminowym zakończeniem projektu i jego 
budżetem. Dlatego w rzeczywistości często okazuje się, że dane 

Podstawą większości procesów w dużych firmach są w całości lub przynajmniej 
w dużej części systemy IT. Oznacza to, że kolejne kroki są wykonywane automatycznie, 

przez co nie widzą ich osoby pracujące przy obsłudze lub wsparciu procesu.  
Jeżeli dołożymy do tego nieustającą rozbudowę systemów, te procesy są na bardzo 

dobrej drodze, żeby zacząć plątać się w czeluściach coraz bardziej rozbudowanej 
i skomplikowanej architektury wewnątrzkorporacyjnej.

ADAM BIESIADA

Podstawą większości procesów w dużych firmach są w całości lub przynajmniej

Process mining, czyli
jak firma funkcjonuje od kuchni 
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są nieaktualne, a dokumenty sporządzone bardzo powierzchow-
nie i trudno jest na ich podstawie analizować istniejące procesy.

Niewątpliwie możemy jeszcze liczyć na niezawodnych pracow-
ników. Ludzi, którzy są w firmie od lat, a ich wiedza znacznie wy-
kracza poza to, co możemy znaleźć w dokumentach. Nikt jednak 
poza nimi samymi zazwyczaj nie potrafi zweryfikować kompletno-
ści i aktualności ich wiedzy. Nie wspominając już o tym, że ludzie 
zmieniają stanowiska, działy, odchodzą z firmy, a z przekazywa-
niem wiedzy ich następcom bywa już bardzo różnie.

TYLKO DLACZEGO KTOKOLWIEK MIAŁBY SIĘ TYM 
PRZEJMOWAĆ?
Stara korporacyjna prawda głosi, że nie należy ruszać czegoś, co dzia-
ła, bo może przestać działać. Podejście to wydaje się jak najbardziej 
racjonalne i świetnie się sprawdza do momentu, gdy konieczna jest 
np. przebudowa systemu. Zmiana, 
a nawet uaktualnienie wersji plat-
formy, na której od lat funkcjonują 
złożone procesy, to nie lada wyzwa-
nie, obarczone ryzykiem, gwałtow-
nie rosnącym wraz ze stopniem 
skomplikowania logiki biznesowej.

Klasycznym przykładem może 
być popularna ostatnio migracja  
systemu ERP bazującego na rozwiązaniach SAP do najnowszej 
wersji S/4HANA. Zapewne niełatwo jest nawet wyobrazić sobie 
stopień skomplikowania projektu polegającego na migracji sys-
temu kluczowego dla funkcjonowania firmy przy jednoczesnym 
zachowaniu ciągłości biznesowej. Już samo planowanie takiej mi-
gracji stanowi projekt sam w sobie i jest kluczowym etapem na dro-
dze do końcowego sukcesu.

Projekty tego typu niejednokrotnie tworzą pokusę do wprowa-
dzania optymalizacji w procesach przy okazji ich przebudowy. 
W przypadku firm o dużej skali działalności, z bardzo dużą liczbą 
instancji (przebiegów) procesów, optymalizacja jest zagadnieniem 
wartym rozważenia nawet wtedy, gdy modernizacja systemów IT 
nie jest w najbliższym czasie planowana. Potencjał oszczędnościo-
wy dla nieoptymalnie przebiegających procesów w biznesie dużej 
skali potrafi zaskoczyć niejednego sceptyka.

CZYM JEST PROCESS MINING I JAK MOŻE POMÓC?
Opisane powyżej aspekty stanowią podwalinę dla rozwijającej się 
bardzo intensywnie od kilku lat dziedziny process mining, zajmu-
jącej się rozwiązywaniem tego typu problemów w oparciu o „twar-
de” dane z systemów IT. W odróżnieniu od tradycyjnych, których 
podstawą są warsztaty i analiza dokumentacji metod, współczesny 
process mining wykorzystuje cyfrowe ślady (ang. digital footprints), 
które procesy biznesowe zostawiają w systemach. Już dzięki tak 
podstawowym danym, jak data i czas wykonania poszczególnych 
operacji oraz ich identyfikatory, wykorzystując nowoczesne narzę-
dzia, można odtworzyć i zwizualizować przebieg całego procesu. 

Po przeliczeniu podstawowych KPI, takich jak czas i liczba prze-
biegów oraz wolumen i wartość transakcji procesowanych daną 

ścieżką, można powiedzieć bardzo wiele o obecnym stanie pro-
cesu, oszacować potencjał pod jego optymalizację oraz wyzna-
czyć podstawowe kierunki do ulepszenie. Wykonana w ten sposób 
analiza tworzy scentralizowaną i niepodważalną bazę wiedzy we-
wnątrz firmy, dodatkowo wzbogaconą o ostateczne wnioski oraz 
nieobciążoną ryzykiem związanym z manualnym zbieraniem da-
nych deklarowanych w tradycyjnym podejściu.

Podążając za tym trendem, w Deloitte stworzyliśmy Center 
of Process Bionics, które na podstawie najnowszych trendów tech-
nologicznych z obszaru process miningu kompleksowo wspiera 
klientów w analizie i optymalizacji procesów biznesowych. Dzięki 
ścisłej współpracy partnerskiej z firmą Celonis, będącą wiodącym 
na rynku dostawcą oprogramowania do analizy procesów, mamy 
do dyspozycji najwyższej jakości profesjonalne narzędzia, które 
w dodatku są nieustannie rozwijane i wzbogacane o kolejne funkcje. 
Dzięki unikatowemu, wypracowanemu przez Deloitte framewor-

kowi pomagamy naszym klientom 
przejść całą ścieżkę analizy funk-
cjonujących u nich procesów. 

Zautomatyzowane podejście za-
pewnia uchwycenie pełnego obra-
zu danego procesu, którego stopień 
skomplikowania często wywołuje 
wyrazy niekłamanego zdziwie-
nia na twarzach naszych klientów. 

Wdrożenie tego rozwiązania umożliwia nie tylko zoptymalizowa-
nie zawiłych procesów, lecz też ciągłe monitorowanie ich rozwoju 
i codziennego funkcjonowania. Ponadto może być punktem star-
towym do dalszych inicjatyw.

TERAZ POLSKA
W krajach Europy Zachodniej rozwiązania z obszaru process mi-
ningu oferowane przez Center of Process Bionics cieszą się obecnie 
wielkim powodzeniem, a klienci, którzy zdecydowali się odpo-
wiednio wcześnie obdarzyć je zaufaniem i zainwestować w pierw-
sze wdrożenia, już czerpią z nich namacalne korzyści, a także myślą 
o stawianiu kolejnych kroków na drodze cyfrowej transformacji 
i robotyzacji swoich przedsiębiorstw.

Chociaż na polskim rynku process mining zaczyna dopiero racz-
kować, warto zastanowić się, czy chcemy uczestniczyć w tym pro-
cesie jedynie w roli biernego obserwatora, czy też współtworzyć 
go od samego początku. Takie rozwiązania są wdrażane zazwy-
czaj dla różnych rodzajów procesów. Bez względu na to, od jakiego 
projektu zaczniemy pilotaż (Proof of Value – PoV), możemy ska-
lować rozwiązania na kolejne obszary działalności firmy. Jest to 
w ostatnim czasie praktyka bardzo popularna na rynkach zachod-
nich. Przez wielu członków zarządów dużych firm process mining 
jest postrzegany jako kluczowy akcelerator dla osiągania przewagi 

konkurencyjnej w najbliższych latach.

Potencjał oszczędnościowy 
niezoptymalizowanych procesów 
potrafi zaskoczyć niejednego sceptyka.

ADAM BIESIADA 
MENEDŻER | DELOITTE TECHNOLOGIE

ZESPÓŁ ANALITYKI I PROCESS MINING
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„Bywa, że zarząd IT w firmie dysponuje zespołem informatyków, którzy obsługiwali 
posiadane przez nią rozwiązania przez ponad dekadę, mają w małym palcu wszystkie 

procesy operacyjne i nie potrzebują nawet dokumentacji. Dlaczego zatem miałby 
wywracać wszystko do góry nogami i jeszcze za to płacić?” – mówi 

ŁUKASZ PANUSZ, CHIEF SOLUTIONS ARCHITECT W PGS SOFTWARE.

Wciąż budujemy świadomość 
klientów o chmurze

CRN PGS Software jest jednym z największych partnerów 
Amazon Web Services w Polsce i skupia się na wdrażaniu roz-
wiązań chmurowych u klientów na całym świecie. Jak wyglą-
dał proces dojścia do tej skali działalności?
ŁUKASZ PANUSZ Na początku byliśmy firmą, która tworzyła opro-
gramowanie na zamówienie. Ale w 2011 r. pojawił się klient z Wiel-
kiej Brytanii, który zadeklarował, że chciałby rozpocząć projekt 
chmurowy. Wówczas zaczęliśmy zdobywać doświadczenie, 
a wraz z tym zmieniał się nasz model operacyjny. Wcześniej za-
pewnialiśmy dostęp do programistów, którzy robili dowolne roz-
wiązania dla klienta. Dzięki ewolucji związanej z oferowaniem 
produktów chmurowych staliśmy się firmą świadczącą usługi pro-
fesjonalne. Więc nieważne stało się, w ja-
kim stadium rozwoju jest biznes naszego 
klienta, bo potrafimy rozpocząć współ-
pracę na dowolnym etapie. Najpierw 
analizujemy potrzeby danego przed-
siębiorstwa, jego pomysły biznesowe, 
chociażby w  kwestii innowacyjności, 
uczenia maszynowego czy optymaliza-
cji kosztowej operacji. Następnie może-
my przeprowadzić klienta przez kolejne 
etapy wdrożenia: wykonanie techniczne, redukcję długu tech-
nicznego, przeniesienie rozwiązań IT i procesów do chmury,  
a potem ich obsługę oraz szkolenia dla pracowników.

Liczba usług chmurowych oferowanych przez ich dostawców 
rośnie wykładniczo. Czy jest szansa, żeby firma integratorska 
oferowała je wszystkie, czy też konieczna jest specjalizacja 
i wybór kilku konkretnych?
Oczywiście istnieje możliwość, żeby integrator specjalizował się 
w obsłudze firm tylko z jednej branży, ale ogólnie oferowanie 
wszystkich usług dostępnych u danego dostawcy nie jest aż tak 
trudne. Jeżeli bardzo dobrze zna się te najważniejsze, stanowią-
ce trzon oferty, to zapoznanie się z kolejnymi nie będzie trudne, 
bo one są tylko swego rodzaju dodatkami, które wzbogacają da-
ne rozwiązanie. Są one oferowane jako oddzielne usługi i to ma 
sens, bo dzięki takiej granulacji łatwiej jest dobrać komponenty 
do rozwiązania dla danego klienta.

Jak szybko uświadomiliście sobie, że z partnera działającego 
w warstwie technicznej musicie stać się partnerem będącym 
konsultantem biznesowym, w którego przypadku konkretne 
rozwiązania są tylko w tle?
To nie było łatwe, uczyliśmy się tego przez co najmniej dwa lata. 
W pewnym momencie powołaliśmy wewnętrzny program, któ-
ry nazwaliśmy Total Cloud Philosophy. Zakładał on, że każdy 
pracownik musi poznać przynajmniej słownik pojęć powiąza-
nych z chmurą i nauczyć się rozmawiać z klientami na poziomie 
biznesowym. Prawie 300 osób w firmie przeszło podstawowy, 
czterogodzinny cykl szkolenia, by rozumieć naszą nomenklaturę. 
A później wszystko poszło płynnie.

Na ile tego typu projekty, które reali-
zujecie, są powtarzalne? Czy da się je 
od razu, po drobnych poprawkach, 
zaimplementować u innego klienta?
Wielu osobom wydaje się, że tak mo-
głoby być. Nawet my parokrotnie sami 
przeprowadzaliśmy analizę, która mia-
ła dać odpowiedź na pytanie, czy pewne 
fragmenty projektu będzie można łat-

wo wykorzystać u innego klienta. Ale tak nie jest. Powtarzalny 
jest tylko proces przygotowywania pracowników klienta do pra-
cy w chmurze, ale od strony technicznej każdy projekt jest inny. 
Pomagają nam w tym dostawcy usług, np. Amazon świadczy usłu-
gę Cloud Adoption Framework, która zdecydowanie przyspiesza 
proces analizy i rozmów z klientami. Jest to warsztat, podczas 
którego klient może usiąść z analitykiem biznesowym i archi-
tektem oraz przedyskutować wszystkie swoje obawy. W trakcie 
tych rozmów wychodzą rzeczy, których często zupełnie się nie 
spodziewamy. Na przykład sklep internetowy to w postrzega-
niu wielu CRM, baza produktów, witryna i na tym koniec. Każdy 
wygląda mniej lub bardziej tak samo. Tymczasem „pod spodem” 
każdego z e-sklepów jest zupełnie inna logika funkcjonowania 
i inny model biznesowy.

O chmurze w branży IT mówi się od 10 lat, dzisiaj mamy kom-
pletną ofertę od strony technicznej, ale analitycy szacują, 

Najpopularniejszym mitem 
jest obawa, że w AWS-ie, 
Google’u czy Microsofcie siedzą 
specjalnie zatrudnione osoby 
i przeglądają dane klientów.
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że tylko około 3 proc. zaawansowanych projektów IT jest re-
alizowanych w chmurze. Dlaczego tak się dzieje i jak szybko 
ten współczynnik będzie rósł?
Cały czas jesteśmy na etapie budowania świadomości. I ogólnie 
jest to normalne zjawisko, że innowacyjne biznesowe pomysły 
lub rewolucyjne technologie nie przyjmują się szybko. Dostaw-
cy usług, a za nimi media, rozbudzają apetyty, więc w pewnym 
momencie rzeczywiście można oczekiwać, że dane rozwiąza-
nie zdobędzie popularność w ciągu pojedynczych miesięcy czy 
lat. Tymczasem nierzadko trwa to dekady. Najlepszym przykła-
dem jest big data i uczenie maszynowe. 
Pierwsze tego typu projekty pojawiły 
się przecież w  latach 70. ubiegłego 
wieku. Przez ten czas bywało mniejsze 
i większe zainteresowanie tym pomy-
słem, oczekiwano na rozwój sprzętu, 
żeby można było szybciej prowadzić 
obliczenia, tworzono nowe algorytmy 
i w tej chwili widzimy, że osiągnięto 
sukces, więc uczenie maszynowe jest 
na bardzo intensywnej fali wzrostu. 
Jeśli chodzi o chmurę, rozwój tech-
niczny odbył się znacznie szybciej, ale 
proces edukacji klientów trwa i jesz-
cze długo potrwa. Trzeba jednak przy-
znać, że obecnie zdecydowanie łatwiej 
prowadzi się rozmowy z  klientami 
o możliwych projektach chmurowych 
niż jeszcze 3–5 lat temu.

Z jakich przyczyn tego typu rozmo-
wy kończą się odmową ze strony 
klienta?
Najpopularniejszą wątpliwością jest 
oczywiście bezpieczeństwo. Do wielu 
klientów nie przemawiają nawet najrozsądniejsze argumenty, że 
ich dane będą lepiej zabezpieczone niż w ich własnej serwerow-
ni. Druga najpopularniejsza obawa jest związana z brakiem od-
wagi do podjęcia decyzji o zmianie. Bywa, że zarząd IT w firmie 
dysponuje zespołem informatyków, którzy obsługiwali posia-
dane przez nią rozwiązania przez ponad dekadę, mają w małym 
palcu wszystkie procesy operacyjne i nie potrzebują nawet do-
kumentacji. Dlaczego zatem miałby wywracać wszystko do góry 
nogami i jeszcze za to płacić?

Czyli w obu przypadkach jest to jakaś forma niepewności 
i strachu. Czy tego typu problemy natury mentalnej, a także 
kulturowej różnią się w zależności od kraju?
Tak, takie różnice występują, ale ogólnie na całym świecie 
obawy są silniejsze niż możliwość szybkiego rozwoju bizne-
su i wzrostu innowacyjności. Każdy kraj ma swoją specyfikę, 
bo jest w innym punkcie dojrzałości biznesowej. Koncept chmu-
ry powstał w USA, siłą rzeczy więc technologia ta została za-
adoptowana tam najszybciej. Klientowi nie trzeba wyjaśniać 
podstaw, ale cały czas należy informować o tym, jak zmieni się 

jego środowisko. W Wielkiej Brytanii projekty chmurowe są 
popularne, ale w dużym stopniu jest to rehosting, czyli prze-
niesienie do chmury starych aplikacji i procesów biznesowych. 
W Niemczech, Austrii i Szwajcarii rynek bardzo szybko się roz-
wija, ale często można spotkać się z popularnymi mitami doty-
czącymi chmury, czasem zupełnie nieprawdziwymi. W krajach 
nordyckich pomogło to, że operatorzy usług otworzyli lokalne 
centra danych. Z kolei w Europie Wschodniej, w tym Polsce, ten 
rynek właśnie powstaje, pojawia się wiele zapytań, ale wszystko 
jest dopiero na etapie budowania świadomości.

Jakie są najczęstsze ze wspomnia-
nych mitów dotyczących chmury, 
popularnych wśród klientów?
Jest ich wiele. I co ciekawe, na etapie 
wdrażania projektu każdy klient, nawet 
ten najbardziej świadomy, w pewnym 
momencie mówi coś, co nas zaskaku-
je. Tak jak wspomniałem, najpopular- 
niejszym mitem jest brak bezpieczeń-
stwa, obawa, że w AWS-ie, Google’u czy 
Microsofcie siedzą specjalnie zatrud-
nione osoby i przeglądają dane klien-
tów. Kolejny, że dzięki chmurze można 
obciąć o 90 proc. koszty funkcjonowa-
nia systemów IT. Często można także 
usłyszeć, że chmura rozwiąże wszyst-
kie problemy występujące w rozwiąza-
niach on-premise – aplikacja zgłasza 
mnóstwo błędów i powoduje proble-
my, a  po przeniesieniu do  chmury  
te problemy nagle znikną.

Ale trzeba przyznać, że część z tych 
komunikatów można usłyszeć bez-

pośrednio od dostawców usług chmurowych…
Zgadza się, bo w każdym z tych komunikatów jest duża doza 
prawdy, ale jest też pewien aspekt niedopowiedzenia. I to jest 
przyczyna powstawania mitów. Klienci często nie zauważają, 
że muszą zatrudniać inżynierów ze specjalnymi kwalifikacjami, 
by mogli swobodnie poruszać się w środowisku chmurowym. 
Nie da się tak po prostu „wejść” do chmury z marszu i w trzy 
miesiące zbudować coś, co będzie bardzo innowacyjne. Poza tym 
wszystkie usługi chmurowe wymagają integracji, którą musi do-
konać albo lokalny zespół IT, albo taka firma jak nasza. Natomiast 
ludzie czasem myślą, że jeżeli mają maszynę EC2, to ona będzie 
sama sobą zarządzała, a problemy związane ze skalowalnością 
znikną. Taki efekt można osiągnąć, ale do tego trzeba zaprojek-
tować wiele procesów i je wdrożyć. Podsumowując, jeśli ma się 
wiedzę i potrafi ją zastosować, to nie będą powstawały fałszy-
we założenia w głowach zarządców działów IT czy dyrektorów 
firm. Po prostu trzeba odpowiednio rozumieć marketing. 

ROZMAWIAŁ 
KRZYSZTOF JAKUBIK
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Podczas grudniowej konferencji AWS re:Invent 2019 usługodawca przekonywał 
klientów i partnerów, że kolejnym etapem rozwoju chmury ma być sztuczna 

inteligencja. Będzie ona służyła do budowy usług i zarządzania nimi, mechanizmy  
te pomogą też w tworzeniu innych rozwiązań wykorzystujących uczenie maszynowe.

KRZYSZTOF JAKUBIK, LAS VEGAS 

AWS: przyszłość chmury to AI 

Doroczna globalna konferencja 
Amazon Web Services biła re-
kordy pod każdym względem. 

Jak podkreślali organizatorzy, wzięło 
w niej udział ponad 65 tys. osób, zapre-
zentowano też największą jak do tej pory 
liczbę nowych usług i uzupełnień do nich. 
Wątkiem przewodnim była sztuczna in-
teligencja i uczenie maszynowe, ale poja-
wiały się też tematy do tej pory nieobecne 
w ofercie AWS, jak chociażby przetwarza-
nie kwantowe.

 Najważniejszym w tej dziedzinie do-
niesieniem była zapowiedź udostępnienia 
usługi Amazon Braket, w której ramach 
naukowcom i  programistom zostanie 
udostępniona moc posiadanych przez 
Amazona komputerów kwantowych,  
pozyskiwanych od takich firm, jak: IonQ, 
D-Wave i Rigetti. Dostępność podobnych 
usług już wcześniej ogłosiły Google i IBM, 
ale niektórzy naukowcy podważali sens 
korzystania z nich ze względu na niewy-

starczającą moc obliczeniową i zbyt opty-
mistyczne obietnice.

Do sceptyków zalicza się prof. Artur 
Ekert, który w rozmowie z CRN Polska 
na temat komputera kwantowego marki 
IBM powiedział: „Zaprezentowany kom-
puter rzeczywiście ma architekturę kwan-
tową, ale dysponuje tylko kilkudziesięcioma 
kubitami, czyli kwantowymi odpowiedni-
kami znanych nam bitów. Co więcej, więk-
szość z nich jest bardzo zaszumiona, więc 
w efekcie można przeprowadzać opera-
cje obliczeniowe jedynie na ograniczonej 
liczbie kubitów, a to bardzo mało, bo peł-
noprawny komputer kwantowy będzie po-
trzebował ich kilkaset” (patrz: nr 8/2019, 
„Tworzymy komputer dla następnych po-
koleń”). Zapytany przez nas o tę kwestię 
Bill Vass, wiceprezes AWS ds. technicz-
nych, przyznał, że także rozwiązanie tej 
marki w momencie uruchomienia usługi 
nie będzie znacznie szybsze od tradycyj-
nych serwerów.

– Umożliwi jednak rozpoczęcie uczenia 
się technologii kwantowych przez zain-
teresowane osoby i dostosowanie do nich 
swoich rozwiązań. W międzyczasie liczba 
kubitów w komputerach kwantowych bę-
dzie rosła i w pewnym momencie zapewni 
uzyskanie rzeczywistych korzyści płyną-
cych z tej technologii – podkreślał Bill Vass.

AWS zapowiedziało także otwarcie cen-
trum przetwarzania kwantowego (AWS 
Center for Quantum Computing), w któ-
rym do dyspozycji klientów będą eksper-
ci Amazona, inżynierowie Kalifornijskiego 
Instytutu Technicznego (Caltech) i inni 
naukowcy. Dla klientów i partnerów ma 
być dostępne także laboratorium Amazon 
Quantum Solutions Lab, które będzie de-
monstrować praktyczne sposoby wykorzy-
stania narzędzi kwantowych.

SZANSA DLA START-UPÓW
W trakcie konferencji re:Invent odbyło 
się także przeznaczone dla współpracu-

AWS re:invent 2019 – najważniejsze nowości
AWS Outposts – rozwiązanie sprzętowe instalowane w serwerowni klienta, zarządzane 

przez to samo oprogramowanie jak usługi chmurowe AWS i zapewniające ścisłą integra-

cję z nimi (zostało zapowiedziane rok temu, w tym roku ogłoszono jego dostępność).

Amazon Managed (Apache) Cassandra Service – skalowalna, wysokodostępna i w pełni 

zarządzalna usługa bazy danych w środowisku Apache Cassandra.

AWS Wavelength – usługa zapewniająca wydajne środowisko przetwarzania i przecho-

wywania danych w aplikacjach wdrażanych na brzegu sieci 5G (opóźnienia transmisji 

rzędu kilku milisekund).

AWS Fargate for Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) – funkcja kontene-

rów bezserwerowych ułatwiająca klientom wdrażanie środowisk Kubernetes i zarządza-

nie nimi.

Amazon Detective, AWS IAM Access Analyzer, AWS Nitro Enclaves – usługi ochronne 

dla środowisk chmurowych. 

Amazon S3 Access Point – usługa umożliwiająca zarządzanie prawami dostępu do da-

nych zgromadzonych w środowisku Amazon S3.

ANDY JASSY,
 CEO AWS
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jących z Amazon Web Services integra-
torów i  partnerów technologicznych 
spotkanie Global Partner Summit 2019. 
Jego uczestnikom Doug Yeum, nowy szef 
odpowiedzialny za kanał partnerski AWS, 
powiedział, że wszyscy pracownicy Ama-
zon Web Services mają obsesję na punkcie 
klientów pod kątem dopasowania oferty 
do ich potrzeb oraz ciągłego zwiększania 
jakości świadczonych usług.

– Dokładnie tego samego oczekujemy 
od partnerów uczestniczących w programie 
AWS Partner Network. Widzimy, że wie-
lu z nich podejmuje wysiłek specjalizacji 
i bardzo to doceniamy. Dlatego powiększa-
my nasz program o nowe obszary – mówił 
Doug Yeum.

Dla start-upów, które chcą zostać part-
nerami technologicznymi Amazon Web 
Services, usługodawca przygotował APN 
Global Startup Program (firmy muszą ko-
rzystać z przynajmniej jednej usługi AWS 
i oferować swoim klientom przynajmniej 
jeden bazujący na niej gotowy produkt). 
Przygotowano także system rekomenda-
cyjny AWS Service Ready dla partnerów 
technologicznych z całego świata, któ-
rzy zapewniają integrację swoich pro-
duktów z usługami AWS. Usługodawca 
zapowiedział również dwie nowe dzie-
dziny specjalizacji dla partnerów: AWS 
Retail Competency (obsługa placówek 
handlowych) i  AWS Disaster & Public  
Safety Competency (dla firm specjalizują-
cych się w tworzeniu rozwiązań dla służb 
publicznych, a także organizacji zwalcza-
jących skutki kataklizmów).

UCZENIE MASZYNOWE NA FALI
Według przedstawicieli Amazon Web Ser- 
vices sztuczna inteligencja i uczenie ma-
szynowe szturmem zdobędą wszystkie 
dziedziny związane z  przetwarzaniem 
chmurowym. Dlatego priorytetem stało 
się rozszerzanie własnych usług o tego ty-
pu mechanizmy, a także tworzenie nowych 
usług ułatwiających wdrożenie sztucznej 
inteligencji w środowisku IT klientów.

W trakcie konferencji re:Invent za-
prezentowano wiele nowych funkcji 
wprowadzających mechanizmy uczenia 
maszynowego do środowiska programi-
stycznego Amazon SageMaker. Dzięki nim 
programiści mogą łatwo tworzyć różne 

AWS ma w ofercie prawie 200 
usług. Jak wygląda strategia budo-
wania składającej się z nich oferty?
Szacuję, że około 90 proc. tego, co znaj-
duje się w naszym portfolio, jest efek-
tem informacji zwrotnych otrzymanych 
od klientów. Ale jednocześnie cała ofer-
ta powstaje w sposób bardzo przemy-
ślany –  przykładowo, udostępniamy 
kilkanaście typów baz danych, różnią-
cych się sposobem przechowywania 
informacji i dostępu do nich, bo nasi 
klienci oczekują właśnie odpowiednie-
go narzędzia do odpowiedniego zada-
nia. Nasze usługi możemy podzielić na 
kilkanaście kategorii, jak: sztuczna in-
teligencja, bazy danych, analityka, IoT, 
bezpieczeństwo, moc obliczeniowa, ro-
botyka i wiele innych. Dzięki nim użyt-
kownicy lub współpracujący z  nimi 
integratorzy mogą zbudować rozwią-
zanie precyzyjnie dopasowane do po-
trzeb. Taka strategia tworzenia oferty 
sprawdza się – część naszych klientów 
korzysta tylko z kilku usług, ale mamy 
też takich, którzy w swoim środowisku 
mają ich aktywnych ponad sto.

Czy istnieje jakaś grupa usług w ofer-
cie AWS, na których sprzedaż w Polsce 
nie ma szans?
Nie ma takiej kategorii usług. Przez 
kilka lat pracy w AWS rozmawiałem 
z klientami o każdej usłudze z naszej 
oferty i polskie firmy korzystają z więk-
szości z nich. Przykładowo, coraz po-

pularniejszymi usługami w naszym 
kraju są te związane ze sztuczną inteli-
gencją oraz wspierające rozwój aplika-
cji. Ideą AWS jest udostępnienie usług, 
które mogą być wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwa z niemal każdego za-
kątka świata i każdej wielkości. Na tym 
zresztą polega piękno chmury – wszyst-
ko może być skalowalne.

Wszyscy duzi dostawcy usług chmu-
rowych współpracują z  klientami 
bezpośrednio, a także przez integra-
torów usług. Jak w przypadku AWS 
wygląda współpraca z  partnerami 
w Polsce?
Rzeczywiście, czasami współpracu-
jemy z klientami bezpośrednio, jeżeli 
takie jest ich życzenie, a także gdy dys-
ponują odpowiednią kadrą informa-
tyczną, która będzie potrafiła dokonać 
integracji usług i dopasować je do włas- 
nych potrzeb. Jednak w wielu przypad-
kach klienci potrzebują dodatkowej 
pomocy w integracji, dlatego w Polsce 
współpraca przez partnerów jest nie-
zmiernie popularnym sposobem wdra-
żania rozwiązań chmurowych, a nasza 
sieć partnerska bardzo szybko rośnie. 
Potrzebujemy jeszcze więcej integrato-
rów, którzy specjalizują się w konkret-
nych dziedzinach, takich jak sztuczna 
inteligencja, analityka i integracja roz-
wiązań firmy SAP. 

Na CRN.pl zamieszamy pełną wersję wywiadu.

>>> Trzy 
 pytania do…

Tomasza Stachlewskiego, 
CEE Solutions Architecture 
Managera w Amazon 
Web Services

mechanizmy sztucznej inteligencji, zasilać 
ją danymi i przeprowadzać eksperymen-
ty związane z różnymi modelami danych.

Wprowadzono też kilka usług wykorzy-
stujących mechanizmy uczenia maszyno-
wego, ale niewymagających znajomości 
tej techniki przez uzytkowników. Są wśród 
nich: Amazon Kendra (wyszukiwarka), 
Amazon CodeGuru (narzędzie do rewizji 
kodu), Amazon Fraud Detector (moduł ułat- 

wiający wykrywanie nielegalnych trans-
akcji w  internecie), Amazon Transcribe 
Medical (tłumacz tekstów medycznych), 
Amazon Augmented Artificial Intelligence 
(narzędzie do tworzenia środowisk ucze-
nia maszynowego, których wyniki pracy 
mogą być przeglądane przez ludzi. który 
nie są ekspertami w tej dziedzinie) i Ama-
zon Contact Lens for Amazon Connect (mo-
duł analizy rozmów telefonicznych).
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Do ośrodków Customer Experience Center w Bolonii i Tognanie przyjeżdżają 
polscy integratorzy i użytkownicy końcowi, żeby prowadzić wszechstronne testy 
wszystkich rozwiązań zasilania gwarantowanego i klimatyzacji precyzyjnej marki 

D ś dkó C t E i CC t BB l ii i T i j żdż j

Vertiv:  
klienci mówią „sprawdzam”

Z punktu widzenia polskie-
go oddziału Vertiva wło-
skie centra odgrywają 

bardzo ważną rolę z dwóch po-
wodów. Po pierwsze, jako miejsce 
do szkoleń dla partnerów i użyt-
kowników, a także własnych pra-
cowników. Serwisanci mogą tam 
poznawać wszystkie oferowane 
rozwiązania, w  tym te najnow-
sze i największe, stale podnosząc swoje 
umiejętności. Po drugie, ośrodki we Wło-
szech stwarzają klientom dobre warunki 
do sprawdzenia, jak deklarowane w kata-
logach i specyfikacjach parametry i funk-
cje wypadają w rzeczywistości. Mogą oni 
potwierdzić wydajność urządzeń w wa-
runkach najbardziej zbliżonych do tych, 
z  którymi mają do  czynienia w  swoich 
obiektach. Wreszcie po prostu zweryfiko-
wać, jak Vertiv wypada na tle konkurencji.

– Jeśli chodzi o sprawność urządzeń lub 
wyrażoną współczynnikiem PUE efek-
tywność energetyczną centrum danych,  
to walka toczy się już o miejsca po przecin-
ku. Te drobne różnice w przypadku infra-
struktury krytycznej, która działa w trybie 
24/7, przekładają się później na bardzo  
wymierne oszczędności –  mówi Piotr  
Wojciechowski, Engineering Manager 
w polskim biurze Vertiv.

Klient, który później będzie korzystał 
z określonego rozwiązania przez kilka czy 
nawet kilkanaście lat, ma we włoskich cen-
trach szansę wcześniejszego, dokładnego 
sprawdzenia jego poszczególnych para-
metrów i możliwości przed wdrożeniem. 
Testy odbywają się na żywo, a warunki 
nie są symulowane, bo systemy są podda-
wane rzeczywistym obciążeniom. Mogą 

to być zarówno proste testy demo (czyli 
sprzedażowe), w których są prezentowa-
ne głównie funkcje rozwiązań, jak i testy 
typu „witness”. W ich trakcie jest dokład-
nie sprawdzany egzemplarz urządzenia, 
który klient ma zamiar kupić. Na zakoń-
czenie testu otrzymuje on potwierdzenie 
osiągów wybranego przez siebie produktu 
i jeśli któryś z parametrów nie spełnia zało-
żeń, może zrezygnować z zakupu. 

Oba włoskie centra regularnie są od-
wiedzane przez partnerów Vertiva. Ci, 
którzy działają w branży inżynierii sani-
tarnej, wybierają się do Tognany nieopo-
dal Padwy, gdzie mogą zapoznać się z całą 
ofertą rozwiązań chłodzących. Customer 
Experience Center systemów klimatyza-
cji precyzyjnej zapewnia im i ich klientom 
kompletną infrastrukturę na potrzeby te-
stów technologii Thermal Management 
w  bardzo wymagających warunkach. 
Można tam poddawać różnorakim ob-
ciążeniom wszystkie systemy chłodzenia 
Vertiva, począwszy od jednostek mon-
towanych do podłogi z równoważeniem 
obciążenia termicznego do 150 kW przy 
temperaturze powietrza w komorze mię-
dzy 0°C a  60°C.  Kolejna grupa dostęp-
nych urządzeń to agregaty z funkcją free  
coolingu zarówno klasycznego, jak i adia-

batycznego, z równoważeniem ob-
ciążenia termicznego do 2000 kW 
przy temperaturze powietrza w ko-
morze między 20°C a  50°C oraz 
temperaturze wody lodowej mię-
dzy 5°C a 20°C.

Z kolei centrum pod Bolonią 
odwiedzają partnerzy zajmujący 
się zasilaniem. Tamtejsze Custo-
mer Experience Center umożli-

wia im bezpośrednie sprawdzenie wielu 
różnorodnych rozwiązań stosowanych 
w  centrach przetwarzania danych oraz 
konsultacje ze specjalistami z działu R&D 
i z inżynierami. Mogą tam zobaczyć te-
sty fabryczne, w tym techniczne aspekty 
działania, interoperacyjności i sprawno-
ści UPS-ów Vertiv w rzeczywistych wa-
runkach roboczych. Centrum zapewnia 
sprawną, szybką instalację i testy dużych 
systemów zasilających. Obszar walidacyj-
ny dla zasilaczy UPS składa się z czterech 
stanowisk testowych, z których każde za-
pewnia moc do 1,2 MVA.

Te firmy, które mają podpisane kontrakty 
serwisowe z polskim odziałem Vertiva, mo-
gą się certyfikować we włoskich centrach. 
Partnerzy, którzy w imieniu producenta 
mają świadczyć usługi serwisowe, muszą 
systematycznie odnawiać swoje uprawnie-
nia, by być na bieżąco z nowymi produk-
tami i zastosowanymi w nich funkcjami. 
I choć mogą to robić także Polsce, to zda-
niem Piotra Wojciechowskiego wizyta 
we Włoszech jest dla nich bardzo wska-
zana ze względu na możliwość przetesto-
wania dowolnego rozwiązania na żywo, 
w praktyce. Później, w trakcie wdrożenia 
u klienta, nie ma już czasu na lekcje ani nie 
można popełniać błędów.
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Najważniejszym wydarzeniem tegorocznej konferencji HPE Discover More była światowa 
premiera GreenLake Central, platformy łączącej za pomocą jednej konsoli całego 

skomplikowanego środowiska hybrydowego IT – od brzegu sieci po chmurę publiczną.
TOMASZ JANOŚ, MONACHIUM 

Najjważżniieeejjjjssszzzyym wyddarzeniiem ttegorocznejj kkonfferencjjii HHPPEE DDiiscover MMore bbyłła śświiattowa

HPE:  
większe możliwości GreenLake

Opisując środowisko hybrydo-
we IT, przedstawiciele HPE 
wskazują na poważne wyzwa-

nia, przed którymi stoją obecnie klien-
ci. Rzecz w tym, że działania operacyjne 
stają się problemem, jeśli różne elemen-
ty on-premise i  off-premise tworzą  
odrębne silosy, a tradycyjne narzędzia 
do zarządzania nie są w stanie sprostać 
zadaniu sprawnego administrowania ca-
łością. Użytkownicy nie mogą wówczas 
uzyskać pełnego wglądu w  wykorzy-
stanie zasobów i kontrolować kosztów. 
Problemem dla nich staje się też utrzy-
manie zgodności z regulacjami. Ponie-
waż jednak są skazani na hybrydowe IT, 
to w takim złożonym środowisku – skła-
dającym się z wielu chmur, infrastruk-
tury on-premise i rozwiązań typu edge 
– będą oczekiwać tej samej spójnej ob-
sługi, jaką zapewnia chmura publiczna 
i jej najwięksi operatorzy. 

Ma to umożliwiać oferta HPE, a więc 
firmy, która obecnie przedstawia się jako 
„Edge-to-Cloud Platform-as-a-Service 
Company”. Jej portfolio w coraz więk-
szym stopniu bazuje na biznesie usługo-
wym GreenLake z modelem konsumpcji 
IT na zasadach pay-per-use. Producent 
twierdzi, że ten biznes stanowi wiel-
ką szansę dla partnerów, którzy chcą 
podążać za zmianami zachodzącymi 
na rynku. Do dostarczania klientom in-
frastruktury w formie usługi abonamen-
towej mają ich przekonać także znacznie 
większe rabaty uzyskiwane ze sprzedaży 
rozwiązań GreenLake (sięgające nawet 
17 proc.). Niedawno HPE zapowiedzia-
ło, że całe portfolio produktowe tej mar-
ki będzie do 2022 r. dostępne w modelu 
usługowym.

Podczas tegorocznej konferencji po raz 
pierwszy oficjalnie zaprezentowano roz-
wiązanie GreenLake Central. To plat-
forma nowej generacji dla środowiska 
hybrydowego, która ma udostępniać 
partnerom i  klientom konsolę zarzą-
dzania, zapewniającą im porównywanie 
kosztów, wydajności, możliwości zarzą-
dzania i bezpieczeństwa dla wszystkich 
obciążeń – od brzegu sieci, przez jej szkie-
let, po wiele chmur publicznych (w tym 
AWS, Microsoft Azure i GCP). Ma ona, 
po pierwsze, dawać użytkownikom swo-
bodę wyboru narzędzi, które chcą wyko-
rzystać do tworzenia aplikacji, po drugie 
– miejsce, w którym chcą umieszczać ob-
ciążenia i dane, a po trzecie – możliwość 
płacenia tylko za to, czego używają. Przy 
czym otwarte interfejsy API umożli-
wią partnerom dodawanie przez Green- 
Lake Central własnych usług i dostarcza-
nie znacznie bardziej zintegrowanej ob-
sługi niż ta znana klientom z doświadczeń 
z chmurą publiczną. 

W swoim wystąpieniu w Monachium 
Antonio Neri, prezes i dyrektor general-

ny HPE, nazwał GreenLake Central ko-
lejnym kamieniem milowym w rozwoju 
usługowej strategii producenta.

– HPE GreenLake Central to platfor-
ma transformacyjna, która zmienia reguły 
obowiązujące dotychczas w hybrydowym 
IT. Dzięki niej każdy użytkownik w firmie 
uzyskuje dostęp do unikatowej konsoli, 
za  pomocą której można zarządzać orga-
nizacją i osiągać imponujące wyniki bizne-
sowe. Teraz CIO może działać jako broker 
strategicznych usług, a każdy doceni spój-
ne doświadczenie chmury, które przekłada 
się na niższe koszty, mniejsze ryzyko oraz 
zapewnia bogatszy wybór, zwiększa kon-
trolę, prostotę i szybkość działania – mówi 
Antonio Neri.

Premiera GreenLake Central odbyła się 
w okresie silnego wzrostu w biznesieH-
PE bazującym na infrastrukturze„as a ser- 
vice”. Jak podaje producent, z GreenLake 
korzysta dzisiaj blisko 740 klientów na ca-
łym świecie, w co jest zaangażowanych 
przeszło 500 partnerów. W 2019 r. war-
tość sprzedaży GreenLake przez partne-
rów zwiększyła się ponad 200 proc. HPE 
twierdzi też, że choć inni tradycyjni do-
stawcy infrastruktury IT próbują podążać 
jego śladami, to dzięki unikatowym me-
chanizmom pomiarowym, narzędziom 
kontroli kosztów, innowacyjnemu opro-
gramowaniu GreenLake, a także modelo-
wi finansowania oferowanego przez HPE 
Financial Services jego rozwiązanie jest 
wyjątkowe w skali całego rynku. 

HPE GreenLake Central znajduje się 
obecnie w fazie testów u wybranych klien-
tów. Nowa platforma będzie ogólnie do-
stępna dla użytkowników rozwiązania 
HPE GreenLake do końca pierwszego 
kwartału 2020 roku finansowego HPE. 

WYDARZENIA

ANTONI NERI, PREZES HPE
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Sami wybieramy rozwiązania

CRN Gdyby miał Pan wskazać jeden system, który jest naj-
ważniejszy dla funkcjonowania firmy, to co by to było? 
RAFAŁ M. GĘŚLICKI Kluczową rolę odgrywa system ERP. Bez nie-
go firma nie może sprawnie funkcjonować. Na przykład do pro-
dukcji muszą być stale dostarczane surowce. Znajdują się one 
w różnych miejscach, w różnych magazynach. Bez wsparcia 
systemu informatycznego trudno by je było odnaleźć. To samo 
dotyczy wydawania gotowych towarów z magazynu. Nietermi-
nowość czy błędy w kompletowaniu dostawy mogą skutkować 
konkretnymi stratami w postaci wysokich kar. Źle wydrukowane 
dokumenty mogą spowodować problemy z odprawą celną, co też 
może powodować opóźnienia w dostawie. Działanie systemu 
ERP ma więc ścisły związek z realiami biznesowymi firmy.

W skład grupy kapitałowej wchodzi 
kilka spółek. Czy wszystkie są obsłu-
giwane przez Wasz dział IT?
Tak, grupa składa się z firm zajmujących 
się: produkcją, dystrybucją, marketin-
giem, uruchamiana jest spółka do sprze-
daży na rynek e-commerce, do tego jest 
fabryka opakowań. Zapewniamy obsługę 
informatyczną dla każdej z nich. 

Na jakich rynkach działa Eveline Cosmetics?
Znaczącą część stanowią przychody z eksportu. Na przykład pod 
względem wolumenu sprzedaży jesteśmy trzecią co do wielko-
ści firmą kosmetyczną na rynku rosyjskim. Jesteśmy także obec-
ni na rynkach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, w krajach byłego 
Związku Radzieckiego. Zdobywamy też coraz silniejszą pozy-
cję na polskim rynku.

W jaki sposób odbywa się produkcja na tak wiele różnych 
rynków? 
Do różnych odbiorców są kierowane różne produkty. Produkujemy 
dużą liczbę bardzo spersonalizowanych serii z myślą o konkretnych 
grupach klientów na konkretnych rynkach. W związku z tym ofe-
rujemy np. wiele różnych wersji tego samego produktu. Nasza fir-
ma charakteryzuje się ogólnie elastycznym podejściem do potrzeb 
klienta, dynamicznie reaguje na to, co się dzieje na rynku. Gdy coś, 
powiedzmy, staje się modne, to jest produkowane i dostarczane do 
sklepów. To duże wyzwanie, bo trzeba do poszczególnych wersji 
wyrobów dostosować nie tylko składniki. Ważne są też wzornic-
two, opakowanie, wygląd. Na każdym rynku klienci lubią co innego. 

Kto decyduje o  wprowadzaniu nowych produktów na  
rynek?
Cały proces zaczyna się od pracy działu marketingu, który na 
podstawie badań rynku określa, na jaki produkt będzie zapotrze-
bowanie, a także w jaki sposób powinien on zostać opakowany. 
Opakowanie jest bardzo ważne, do każdego produktu czy serii 
jest inne. Zanim trafi na rynek, trzeba je poddać odpowiednim 
testom, sprawdzić popularność wzoru w danym regionie itd. Ze-
spół zajmujący się technologią sprawdza z kolei, jak kosmetyk 
ma działać, jakie składniki są potrzebne do jego wyprodukowa-
nia, jak ma przebiegać proces produkcyjny itp.

Co to oznacza dla działu IT? Jakie rodzi to wyzwania dla  
Waszej działalności?
Zadaniem dla działu IT na tym etapie jest 
m.in. zapewnienie obsługi systemu, który 
wspomaga zarządzanie zakupami. Mię-
dzy wymyśleniem produktu a wprowa-
dzeniem go na rynek trzeba zabezpieczyć 
dostępność składników, które posłużą do 
jego wytworzenia. To rola systemu ERP 
– w naszym przypadku to Microsoft Dy-
namics. Kolejnym obowiązkiem naszego 
działu jest koordynacja pracy wszystkich 

ludzi w różnych zespołach. Musimy zapewnić im do tego od-
powiednie narzędzie i w tym celu korzystamy z MS Office 365 
Teams. Narzędzie to pozwala na współdzielenie obszarów ro-
boczych, organizację spotkań, zarządzanie zadaniami. Świetnie 
sprawdza się w takiej firmie jak Eveline Cosmetics.

Coraz większa część sprzedaży różnych towarów przeno-
si się do internetu. W sieci są dostępne również produkty 
Waszej firmy. Jakie zadania wynikają dla działu IT z obsługi 
e-handlu?
Biznes e-commerce przechodzi obecnie dużą restrukturyzację. 
Nasz sklep nowy sklep internetowy jest w trakcie budowy i inte-
gracji z systemami back office. Ogólnie ciekawym zagadnieniem 
w obszarze handlu elektronicznego jest zapewnienie sklepom 
internetowym pełnej, aktualnej informacji o sprzedawanych pro-
duktach. Dostępne wyroby często się zmieniają, mają różne od-
miany, a czasami zdarza się tak, że produkt zostaje ten sam, ale 
zmienia się jego opakowanie. Trzeba skutecznie poinformować 
sklepy o zmianach. Jak to zrobić? Zajmują się tym operatorzy spe-
cjalnych baz danych, którzy mają podpisane umowy ze sklepami 

„Dział IT nie jest ani software house’em, ani integratorem. Ma przede wszystkim 
zapewniać utrzymanie systemów i infrastruktury oraz koordynację zmian. 

Usługi zaawansowane kupujemy na zewnątrz. Wcześniej dokładnie analizujemy, 
co jest nam potrzebne” – mówi RAFAŁ M. GĘŚLICKI, CIO W EVELINE COSMETICS. 

Po zakończeniu 
modernizacji ERP  
i wdrożeniu LMS będziemy 
wdrażać system MES.
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i na bieżąco informują je o poszczególnych produktach. Produ-
cenci mają podpisane umowy z takimi operatorami, do których 
dostarczają informacje o swoich artykułach. My mamy podpi-
saną umowę z firmą Nielsen. Zbudowane specjalnie dla nas roz-
wiązanie jest zintegrowane z jej portalem i automatycznie zasila 
go informacjami o wszelkich zmianach w opisach produktów.

A na czym skupiacie swoją uwagę w obszarze infrastruktu-
ry teleinformatycznej?
Nasza infrastruktura sieciowa została niedawno przebudowana. 
W magazynie mamy sieć Wi-Fi do obsługi czytników sterujących 
ruchem towarów. Między regałami umieściliśmy więc anteny 
kierunkowe, które nadają sy-
gnał do każdej alejki osobno. 
Na regałach są rozmieszczo-
ne różne produkty i materiały, 
raz stoją metalowe beczki z su-
rowcami, raz pudła kartonowe 
z  kremem, innym razem nie 
stoi w tym miejscu nic. W wy-
niku tego mamy do czynienia 
z różnym poziomem tłumie-
nia sygnału. Przy klasycznym 
podejściu do budowy sieci nie 
można w takiej przestrzeni za-
pewnić odpowiedniej propaga-
cji sygnału. Poza tym trzeba też 
mieć na względzie to, że wó-
zek widłowy porusza się szyb-
ciej niż człowiek. W związku 
z  tym często następowa-
ło zerwanie połączenia przy 
otwartej sesji i system nie na-
dążał z logowaniem się do ko- 
lejnego punktu dostępowego. 
Sygnał zanikał, łączność bywała przerywana, a sesja pozostawa-
ła niedokończona. Dlatego zainstalowaliśmy tam access pointy, 
które używają protokołu 802.11 r. Ten protokół umożliwia dzia-
łanie sieci w magazynie wysokiego składowania. Zastosowany 
przez nas protokół powoduje, że cały system access pointów jest 
traktowany jako jeden punkt dostępowy. Został przebudowany 
przy okazji cały szkielet sieci. Teraz mamy 40 GB na wszystkich 
urządzeniach. Dysponujemy dwoma łączami po 20 GB, przy czym 
oba są używane, chociaż jedno jest traktowane jako zapasowe. 

Jakie rozwiązania macie w centrum przetwarzania danych?
Zrobiliśmy upgrade struktury macierzowo-serwerowej. Prze-
szliśmy na architekturę hiperkonwergentną i korzystamy z roz-
wiązania Cisco HyperFlex. Łączenie w  jednym urządzeniu 
elementów macierzy i serwerów bardzo ułatwia zarządzanie 
posiadanymi zasobami. 

Nad jakimi projektami z ICT obecnie pracujecie? 
Modernizujemy system ERP. Musimy skoordynować funkcjo-
nowanie wszystkich jego części, żeby był rzeczywiście jednym, 

zintegrowanym systemem, a nie zbiorem osobnych, samodziel-
nych modułów. Uruchamiamy kolejne grupy zadań, z których 
70 proc. jest już obsługiwanych przez ERP. Dotyczy to takich 
obszarów jak sprzedaż, finanse czy planowanie produkcji. Naj-
większym problemem przy modernizacji ERP jest poprawa pro-
cesów. Ludziom trudno jest zrezygnować z dotychczasowych 
sposobów pracy, ze starych, sprawdzonych nawyków i przyzwy-
czajeń. Wdrażamy też system LMS – Label Management System 
– do zarządzania etykietami na produktach. To bardzo ważne 
z punktu widzenia identyfikacji produktu przy tej skali produk-
cji. Wszystko musi być oznakowane etykietami na różnym po-
ziomie – pojedynczego opakowania, opakowania zbiorczego, 

np. pudła z przygotowanymi 
dla konkretnego odbiorcy róż-
nymi produktami, a także na 
poziomie całej palety. Już nie-
bawem będzie tym zarządzał 
jeden centralny system. Te-
raz elementy stałe na etykie-
ty pochodzą z  systemu ERP, 
elementy zmienne, np. nu-
mer serii, są wprowadzane do 
drukarek na bieżąco podczas 
produkcji. Docelowo całość 
będzie pochodzić z  jednego 
systemu LMS zintegrowane-
go z systemem ERP. 

A co macie w planach na naj-
bliższą przyszłość?
Dział IT podąża w  ślad za 
rozwojem firmy, a  ta planuje 
w najbliższym czasie budowę 
magazynu centralnego. Ma być 
on w stu procentach zautoma-

tyzowany i będziemy musieli zapewnić dla niego obsługę telein-
formatyczną. Po zakończeniu modernizacji ERP i wprowadzeniu 
LMS będziemy wdrażać system MES – Manufacturing Execution 
System, czyli system realizacji produkcji. Dzięki niemu będzie 
można m.in. zbierać na bieżąco dane z produkcji. Teraz dane są 
gromadzone w sposób szczątkowy przez system SCADA. 

Co robicie sami, a co zlecacie na zewnątrz?
Obejmując stanowisko CIO niecałe dwa lata temu, przyjąłem 
założenie, że dział IT nie jest ani software house’em, ani inte-
gratorem. Funkcjonujemy od tego czasu według tej koncepcji. 
Dział IT ma zapewniać utrzymanie systemów i infrastruktury 
oraz koordynację zmian. Usługi zaawansowane, np. aktualiza-
cja ERP, wdrożenie LMS, kupujemy na zewnątrz. Organizujemy 
przetargi, w których wyłaniamy dostawców czy wykonawców. 
Mamy wdrożone procesy ITIL-owe. 24 godziny na dobę jest do-
stępny serwis desk u zewnętrznego usługodawcy. Wcześniej za-
poznaliśmy go z naszymi systemami i przeszkoliliśmy jego ludzi. 
Mamy wdrożone procedury zarządzania problemami i jeśli ja-
kiś incydent powraca, to szukamy jego przyczyn. Co miesiąc 
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robimy badanie satysfakcji klienta. Początkowo dostawaliśmy 
ocenę 2,2 proc. w skali od 0 do 5, teraz mamy 4,7–4,8. Gdy popa-
trzymy na proporcje incydentów wobec wniosków o usługę do-
stępu, to widzimy, że obecnie obsługa incydentów stanowi tylko 
10–15 proc. podejmowanych działań. 

Jakie kryteria stosujecie w przetargach, które organizujecie?
Mamy obowiązujące procedury zakupowe, do których stosuje 
się również dział IT. A kryteria oceny ustala dyrektor IT i zale-
żą one od konkretnego zapotrzebowania czy specyfiki projektu. 
Trzeba zgromadzić potem odpowied-
nią liczbę ofert i dokonać wyboru naj-
korzystniejszej. Bardzo ważne dla nas 
jest zapewnienie przejrzystości proce-
su przetargowego. Cena stanowi około 
50 proc. wagi. Sprawdzamy kompeten-
cje firm zgłaszających oferty, zwracamy 
uwagę zarówno na kompetencje tech-
niczne, jak i  te dotyczące zarządzania 
projektami. Patrzymy na przetarg przez 
pryzmat konkretnego zadania. Najpierw – samodzielnie lub 
przez ekspertów zewnętrznych – wykonujemy analizę naszych 
potrzeb i rozwiązań dostępnych na rynku. Potem podejmujemy 
decyzję o wyborze konkretnego rozwiązania. Dopiero wtedy 
ogłaszamy przetarg, w którym szukamy najkorzystniejszej ofer-
ty. Jesteśmy firmą prywatną, więc nie obowiązują nas zasady za-
mówień publicznych i możemy organizować przetargi według 
własnych kryteriów.

Jak ocenia Pan jakość ofert składanych przez firmy IT?
Jestem nietypowym szefem IT. Pracowałem wcześniej u do-
stawców, byłem też konsultantem. Mam wieloletnie doświad-
czenie w pracy z jednej i z drugiej strony, więc nie pozwalam 
sobie na dostarczanie czy oferowanie rzeczy, których nie po-
trzebuję. Potrafię właściwie sprecyzować własne wymagania 
i oczekiwania oraz odpowiednio ocenić oferty dostawców. Na 
przykład przy wdrażaniu infrastruktury hiperkonwergentnej 
chciałem mieć możliwość przeprowadzenia testów we wła-
snym środowisku. Pytałem się więc dostawców, czy mogą wy-
pożyczyć mi sprzęt. Jeden to zrobił, drugi nie chciał albo nie 
potrafił. Mieliśmy wcześniej umowę na korektę ERP z firmą, 
która nie umiała sobie z tym poradzić. Zerwaliśmy umowę 
i podpisaliśmy ją z inną firmą, która właściwie wywiązuje się 
ze zleconych działań. Często w takich sytuacjach nie chodzi 
nawet o znajomość technologii – kluczowa może być umiejęt-
ność radzenia sobie z organizacją pracy, koordynacją działań, 
komunikacją z klientem. Nie można np. wprowadzać zmian do 
modułu produkcyjnego ERP bez uzgodnienia tego z działem 

utrzymania produkcji. Mam duże doświadczenie w zarządza-
niu projektami, więc potrafię ocenić, jak firma działa przy re-
alizacji zlecenia. Nie mam też problemu z poradzeniem sobie 
ze współpracą z zewnętrznym partnerem. 

Na co organizujecie przetargi? Czy wszystko nabywacie tą 
drogą? 
Mamy dwa typy przetargów i dostaw. Pierwszy dotyczy czegoś, 
co się daje jasno, standardowo opisać i skonfigurować. Wte-
dy patrzymy tylko na cenę. Drugi dotyczy usługi. Tu są ważne 

kwalifikacje ludzi do wykonania tej pracy 
plus doświadczenie firmy z realizacji po-
dobnych projektów. Trzeci, to są projekty 
długodystansowe. Tu głównie stawiamy na 
doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Jak ocenia Pan dostępność specjalistów 
w branży IT? Czy są problemy ze znale-
zieniem na rynku odpowiedniego part-
nera do współpracy? 

Przy prostych dostawach nie ma w ogóle problemu. Przy bar-
dziej skomplikowanych trzeba się trochę postarać, żeby zna-
leźć odpowiedniego. Ale nigdy nie stanęliśmy przed ścianą, 
że nie znaleźliśmy partnera, którego potrzebowaliśmy. Dzi-
siaj mamy do czynienia w dużej mierze z rynkiem dostawcy, 
ale chcemy mimo wszystko mieć zapewnioną właściwą obsłu-
gę, jak najlepszy produkt, wykonaną jak najlepiej usługę. Tego 
bardzo pilnuję. 

Co jest Pana zdaniem warunkiem niezbędnym do zrealizo-
wania koncepcji przemysłu 4.0?
Do pełnej jej realizacji jest potrzebna zmiana parku maszyno-
wego. Żeby podczas procesu produkcyjnego była możliwa wy-
miana informacji w czasie rzeczywistym, wszystkie maszyny 
muszą mieć zamontowane sensory, z których można będzie po-
bierać dane. Na taką kompletną wymianę parku maszynowego 
w krótkim czasie nie może pozwolić sobie żadne przedsiębior-
stwo. Wymiana będzie się odbywać sukcesywnie, stopniowo. Te-
raz już część maszyn jest wyposażonych w czujniki, część działa 
jednak nadal tylko mechanicznie. Zarządzanie całym parkiem 
maszynowym do produkcji leży w gestii działu utrzymania ru-
chu. Rolą działu IT jest obecnie zapewnienie funkcjonowania 
sieci i systemu ERP w części produkcyjnej. IT nie ma wpływu 
na produkcję. Gdy wdrożymy MES, to wtedy IT będzie miało 
wpływ na proces zarządzania produkcją. Planujemy to zrobić 
do końca przyszłego roku.

ROZMAWIAŁ 
ANDRZEJ GONTARZ 

Ludziom trudno 
jest zrezygnować 
z dotychczasowych 
sposobów pracy.

facebook.com/crnpolskawww.crn.pl

Z N A J D Ź  N A S  W  I N T E R N E C I E :

twitter.com/crn_polskawww.linkedin.com/company/crn-polska
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NEC: nowe serie 
ekranów LED
NEC wprowadził na rynek dwie nowe  

serie ekranów Direct View LED (dvLED): 

FE i A. Modele FE LED to wyświetlacze o różnych przekątnych, począw-

szy od 110 cali, z pikselami o wielkości od 1,2 do 3,5 mm. Maksymalna do-

stępna rozdzielczość to UHD. Ekrany można montować na ścianie lub 

w instalacjach wolnostojących. Seria LED FE jest przeznaczona do za-

stosowań biznesowych, m.in. do sal konferencyjnych, wykładowych 

i szkoleniowych. Urządzenia mają wyłącznie wewnętrzne okablowanie. 

Można je serwisować od przodu. Płaski tył pozwala zamocować je bar-

dzo blisko ściany. Seria A to LED-owe „cyfrowe plakaty” – bardzo cienkie 

i lekkie ekrany przeznaczone do Digital Signage. Mogą służyć jako ba-

nery i roll-upy podczas imprez i wydarzeń, a także być wykorzystywane 

w placówkach handlowych. Modele z obu serii to urządzenia plug-and-

-play dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu. Ekrany 

są zabezpieczone powłoką ochronną, która chroni je przed uszkodze-

niami podczas instalacji i użytkowania w miejscach publicznych.

Cena: seria LED-A od 6650 do 11 140 euro netto (ok. 28,5 tys. zł  

– 47,9 tys. zł), seria LED-FE od 46 520 do 68 860 euro netto 

(ok. 200 tys. zł – 1,58 mln zł) w zależności od modelu. Gwarancja: 2 lata.

VERACOMP, veracomp.pl

Acer: laserowa trójka
Projektory laserowe PL6310 W, 

PL6510 i PL6610 T według 

producenta mogą działać 

do 30 tys. godz. Jasność obra-

zu sięga 5500 lumenów (przez 

pierwsze 2,5 tys. godz.). Współ-

czynnik kontrastu wynosi 2 mln:1. Laserowe źródło światła zapewnia 

odzwierciedlenie 94 proc. palety kolorów RGB. Urządzenia można 

obracać o 360 st. przy dowolnym kącie nachylenia. Mają tryb wyś- 

wietlania portretowego. Mogą działać w trybie ciągłym (24 godz.  

na dobę). Są przeznaczone do instalacji m.in. w muzeach, galeriach 

handlowych, podczas wydarzeń i konferencji branżowych. Mają też 

zastosowanie w medycynie. Obsługują standard DICOM (obrazowa-

nie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie) i umożliwiają wyświe-

tlanie monochromatycznej dokumentacji medycznej (np. zdjęcia RTG 

i tomograficzne). Projektory są zgodne ze standardem odporności 

IP6X oraz z HDBaseT. Można nimi sterować przez sieć LAN.

Ceny: od 7199 zł (model PL6510). Gwarancja: 3 lata.

AB, ab.pl
ALSO, alsopolska.pl
INGRAM MICRO, pl.ingrammicro.eu

Chieftec: Elox 
w nowej wersji
Obudowa ITX BT-06B jest kontynuacją serii 

Elox, a także unowocześnieniem wersji  

BT-04B. W nowym modelu zrezygnowano 

z napędu CD/DVD, dzięki czemu jest więcej 

miejsca na chłodzenie procesora i napędy 

wewnętrzne. Konstrukcja umożliwia jedno-

czesną instalację nośników HDD o przekąt-

nej 3,5-cala i 2,5-calowego nośnika SSD w jednej klatce oraz układu 

chłodzenia procesora o wysokości do 110 mm. BT-06B ma również 

dwa gniazda rozszerzeń PCI-E o pełnej wysokości. W środku zmie-

ści się karta graficzna długości 190 mm. Z przodu znajdują się dwa 

złącza USB 3.0 i audio. Opcjonalnie można zainstalować z przodu 

80-mm wentylator, a z tyłu dwa 60-mm. Przedni panel wykonano 

z aluminium.

Cena resellerska netto: 58 dol. (ok. 225 zł). Gwarancja 2 lata.

AB, ab.pl
ACTION, action.pl
KOMPUTRONIK, komputronik.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, roseville.pl

QNAP: uniwersalny  
przełącznik dla MŚP
QGD-1600P Guardian to według 

producenta pierwszy na świecie 

przełącznik zarządzany przez 

PoE, który obsługuje maszyny wirtualne. Ma dwa procesory, a tak-

że funkcje zarządzania Layer 2 dla maszyny wirtualnej i aplikacje QTS. 

QGD-1600P wyposażono w czteroportowy przełącznik 60 W i 12-por-

towy 30 W Gigabit PoE (z dwoma portami combo PoE/SFP). Urzą-

dzenie ma architekturę SDN, co zapewnia mu wszechstronne funkcje: 

serwera NAS, NVR, routera, zapory sieciowej i kontrolera AP na potrze-

by monitoringu IP, zabezpieczania sieci, rozbudowy pamięci masowej 

i zarządzania siecią WLAN. Interfejs sieciowy ułatwia administratorom 

zarządzanie urządzeniem. Funkcja rozbudowy PCIe zapewnia stosowa-

nie kart sieciowych 10 GbE, dwuportowych kart QM2 M.2 SSD/10 GbE, 

kart USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) lub kart sieci bezprzewodowej.

Ceny: 3,3 tys. zł za model 4 GB i 3,6 tys. zł za 8 GB. 
Gwarancja: 3 lata.

AB, ab.pl
EPA, epasystemy.pl
FEN, fen.pl
ROSEVILLE INVESTMENTS, roseville.pl
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Ireneusz Dąbrowski

WRZUTKA Z AUTU

HP  
przypomina 
pietruszkę, 

bladą 
i bezsenną.

TYTUŁ JEST ZAPOŻYCZENIEM Z BRZECHWY. REMINISCENCJE JEGO GENIAL- 
NEGO WIERSZYKA ZADŹWIĘCZAŁY MI W USZACH, PO PIERWSZE, NA WIEŚĆ 
O TYM, ŻE TECH DATA BĘDZIE SPRZEDANA FUNDUSZOWI FINANSOWEMU 
DO KOŃCA PIERWSZEJ POŁOWY 2020 R. I WYCOFANA Z GIEŁDY. A PO DRUGIE 
– ŻE XEROX PRAGNIE DOKONAĆ AKWIZYCJI HP, I TO TAK MOCNO, ŻE LICZY 
SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ WROGIEGO PRZEJĘCIA, GDYBY NIE BYŁ MOŻLIWY 
NORMALNY PROCES DOJŚCIA DO POROZUMIENIA. CZYLI HANDLUJEMY!

I to na całego! Największy światowy dystrybutor IT – Ingram Micro – już znajduje 
się w rękach funduszu „made in PRC” i w zasadzie poza Wall Street. Jego zaś sytuacja, 
nawiązując do treści wzmiankowanego wyżej wiersza dla dzieci, przypomina relacje 
buraka z cebulą. Fundusz bardzo pragnie spokojnego ułożenia relacji na rynku, przede 
wszystkim amerykańskim, by nabywana firma mogła skutecznie funkcjonować, więc 
„się tuli” do przedstawicieli tamtejszej administracji i innych oficjeli, którzy mogliby 
co najmniej proces współistnienia utrudnić. Tymczasem Amerykanie chcieliby „żonę 
mieć buraczą”, czyli pieniądze i wpływy chińskie trzymać z dala od rodzimego kraju, 
a wszystko inne powinno w ich zamyśle pozostawać bez zmian.

Drugi gigant i największy konkurent Ingrama, czyli Tech Data, będzie zarządzany 
najprawdopodobniej przez fundusz Apollo (oby bez meldunku w stylu „Houston mamy 
problem”…). W tym przypadku widać, że mądrzy uczą się na błędach innych i wybie-
rają ścieżkę podobną w skutkach, ale zdecydowanie mniej kontrowersyjną w formie. 
Podmiot o korzeniach amerykańskich, jakim jest fundusz Apollo Global, jest łatwiejszy 
do zaakceptowania przez polityków waszyngtońskich i nowojorskie rynki finansowe 
niż chiński gracz, choć podobno pieniądze nie mają narodowości i pewnie niełatwo by-
łoby stwierdzić, czyimi (i w jakim wymiarze) pieniędzmi dysponuje nabywający Tech 
Datę. Na dziś na pewno ta transakcja będzie budzić dużo mniejsze emocje. Za to obie 
razem wyznaczają pewien trend na przyszłość dla innych. I to czy tego chcą, czy nie.

Przejdźmy na nasze podwórko, zanim znów odniesiemy się do światowych potęg. 
W Polsce ABC Data została przejęta w połowie roku przez Also, co nawiązując do Brze-
chwowskiego straganu, odpowiadałoby sytuacji kopru. Proces akwizycji był tak dłu-
gi i męczący, że produkt i wynik końcowy utraciły swą świeżość i atrakcyjność efektu 
„wow”. „Koper” trochę wiądł, wszak „leżał już od wtorku” i niewiele brakowało, że-
by nic z akwizycji nie wyszło. Wydaje się, a nawet głęboko jestem o tym przekonany, 
że to nie jest koniec tej sagi. Nie w tym roku ani zapewne w kolejnym, który już puka 
do naszych drzwi, ale w niedalekiej relatywnie przyszłości spodziewam się informacji 
o dalszych przekształceniach własnościowych w grupie szwajcarskiego gracza. Nie, 
nic konkretnego nie wiem na ten temat, choć pojawienie się tego typu informacji to nie 
kwestia „czy”, ale bardziej „kiedy” stanie się ona faktem.

Model został stworzony, a sprowadza się do tego, że firmy IT muszą być finansowane 
przez instytucje kapitałowe i uciekać z publicznego widelca, jakim jest giełda. W Polsce 
ze znaczących podmiotów jeszcze tylko AB nie deklaruje swej przyszłej drogi strate-
gicznej otwarcie. Właściwie nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że nie ma nic do powie-
dzenia w kwestii swojej przyszłości, czy dlatego, że ma, ale nie chce zbyt wcześnie się 
z tym zdradzać, by nie spalić swojego pomysłu na panewce? A może warto poczytać 
Brzechwę i na straganie znaleźć swój wzorzec. Może rzepa? Ta chyba jest odpowied-
nim desygnatem. Wszak „spójrz na rzepę, ta jest krzepka”!

Na straganie  
w dzień targowy
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Siedzisz  
po szyję 

w bagnie,  
to się nie wierć.

Wróćmy jeszcze na stragan w jego światowym wymiarze. Xerox chce kupić HP.  
Xerox dla mnie, by trzymać się straganowej paraboli, to groch. Bez fajerwerków, dęte-
go PR, okupowania pierwszych stron gazet i po wcześniejszych przejściach oraz sta-
rannie obrobionych w zaciszu domowym pracach dziś „klepie się po brzuchu” i może 
„żyć po trochu”. HP przypomina raczej pietruszkę – bladą i bezsenną, bo jest czym się 
martwić. Firmę tę w miejsce, w którym jest, doprowadziły wygórowane oczekiwania 
właścicieli z nowego rozdania i rozdmuchane ponad biznesową miarę ambicje zarzą-
dzających. Czy to aby Carly Fiorina, wprowadzając firmę w ostry poślizg – częściowo 
w wyniku zakupu światowego potentata w produkcji pecetów, czyli Compaqa– nie 
chciała zostać republikańskim kandydatem na prezydenta USA? Potem byli kolejni 
prezesi i mające przenieść firmę w świetlaną przyszłość zakupy za miliardy, które de 
facto poszły w błoto, i pomysły w stylu jaszczurki odrywającej się od swego ogona, któ-
ry wpadł w potrzask, czyli wydzielenie w odrębny podmiot przedsiębiorstwa zajmują-
cego się produktami typu commodity. To z kolei pomysł firmowany przez inną kobietę 
z ambicjami – Meg Whitman. A dziś mamy, co mamy – „pietruszkę”.

Na przykładzie HP widać wyraźnie, że strategia gwałtownych reakcji na normalne 
i występujące w biznesie problemy, chęci implementowania spektakularnych rozwią-
zań oraz imperatyw zaistnienia i przejścia do historii w roli czy to pierwszej kobiety 
prezydenta USA, czy zbawiciela świetnych tradycji Hewletta i Packarda to zły sce-
nariusz na sukces. Stara mądrość ludowa mówi: siedzisz po szyję w bagnie, to się nie 
wierć, bo szybciej utoniesz. Co z tym będzie dalej, trudno prorokować. Możliwe są 
wszelkie scenariusze, od najbardziej łagodnych i optymistycznych, po krwawe i dra-
styczne w swej konsekwencji biznesowej. Xerox jest w takiej sytuacji, że niczego nie 
musi, ale nie będzie chciał czekać i być zwodzonym przez typowe w tego typu negocja-
cjach postawy w stylu „oferta ciekawa, ale musimy się jeszcze zastanowić” czy „wasza 
propozycja jest jedną z opcji, które bierzemy pod uwagę” i temu podobne. Jak zawsze 
w życiu paradoksalnie ten, który nie ma czasu, gra na zwłokę, a ten, który obiektywnie 
mógłby czekać, nie bardzo chce to robić.

Na koniec felietonu kilka uwag do przemyślenia dla naszego środowiska managerów 
i właścicieli firm IT. Myślę, że w realnym życiu, zwłaszcza w ostatnich czasach w naszej 
branży, toczy się wiele takich procesów sprzedaży-zakupu firm. Jedne, spektakularne, 
przyciągają uwagę publiczności i budzą jej emocje, inne toczą się w zaciszach gabine-
tów i sal konferencyjnych firm oraz kancelarii prawniczych specjalizujących się w prze-
jęciach czy akwizycjach. Właściwie można powiedzieć, że jeśli firma nie rozważa tego 
rodzaju opcji strategicznych i na bieżąco nie analizuje swojej zdolności i atrakcyjności 
w procesach M&A, to nie jest firmą na dzisiejsze czasy. To nie przypadek relacji mię-
dzy ludźmi, gdzie stałość uczuć, wierność i lojalność ma pierwszorzędne znaczenie 
i największą wartość. To tylko biznes i jeśli właściciel nie wie, za ile może swoją wła-
sność sprzedać, i to dziś, nie orientuje się, choćby przez odpytywanie potencjalnych 
partnerów, jakie to, co posiada, ma zalety i wady, czy budzi czyjeś zainteresowanie 
i jest obiektywnie atrakcyjne – to prędzej czy później znajdzie się w trudnej sytuacji.

Piszę o tym, bo trochę znam nasz rynek i wiem, że niewiele podmiotów i ich wła-
ścicieli ma ten stan myślenia wpisany w geny. Regułą jest, że procesy akwizycyjne są 
reaktywne w stosunku do negatywnych wydarzeń, które dotykają firmy, a nie są stra-
tegicznym rozwiązaniem implementowanym wtedy, kiedy przedmiot naszej troski 
ma optymalną wartość i osiągnął na rynku najlepszą dojrzałość. Żeby uniknąć za-
skoczeń i nie znaleźć się w wymuszonej okolicznościami sytuacji, a dodatkowo być 
gotowym na radykalne posunięcia, trzeba mieć poczucie, że się wie, co jest możliwe, 
a co nie. Wie się, do kogo można się zwrócić o pomoc, radę i wsparcie. Zna się rynek 
M&A, który, zapewniam, jest diametralnie inny od rynku, na którym działamy na co 
dzień. Dbajmy o to, by nasze zasoby nie marniały ani nie więdły, choćbyśmy wszyscy 
i tak, jak u Brzechwy, mieli „skończyć w zupie”.
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CEO  
jak frontman 
kapeli trash-
metalowej.

CHŁODNYM OKIEM

Młode wilki  
z Doliny Krzemowej

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z DOLINY KRZEMOWEJ MARZĄ O POWTÓRZENIU 
SUKCESU JOBSA. NIEKTÓRZY Z NICH WYRÓŻNIAJĄ SIĘ PONADPRZECIĘTNĄ 
INTELIGENCJĄ, INNI ZAŚ DZIECINNĄ NAIWNOŚCIĄ.

Średnia wieku przedsiębiorców, których kilka razy w roku spotykam w Dolinie Krze-
mowej, wynosi około czterdziestki. Niemniej czasami trafiam na próbujących rozkrę-
cić własny biznes millennialsów. Młodzi startupowcy często różnią się od siebie, a ich 
zachowania niejednokrotnie odbiegają od ogólnie przyjętych norm i zasad. Na pewno 
szybko nie zapomnę spotkania z pewnym założycielem i CEO firmy działającej w ob-
szarze sztucznej inteligencji. Zgodnie z agendą pojawiłem się o dziewiątej rano na 
Spear Street w San Francisco. Nikt na mnie nie czekał. Dopiero po 15 minutach pojawił 
się mężczyzna z wypchanym plecakiem. Jego wygląd i ubiór bardziej przypominały 
frontmana kapeli trashmetalowej niż szefa firmy pracującej nad poważnymi projek-
tami AI. Niemniej CEO okazał się wyjątkowo uprzejmym gościem, który poczęstował 
mnie kawą i wyciągniętymi z plecaka kanapkami z łososiem. Dopiero potem rozpo-
czął prezentację.

Oczywiście okazało się, że to typowy pasjonat, który mógłby opowiadać godzinami 
o sztucznej inteligencji, choć czasami zapominał, że rozmawia z dziennikarzem, a nie 
developerem oprogramowania. Kiedy poprosiłem go o wizytówkę, przyznał z rozbra-
jającą szczerością, że nie używa tego typu akcesoriów, i zachęcił do nawiązania kon-
taktu na LinkedInie.

Inny młody założyciel start-upu jeszcze przed rozpoczęciem spotkania wręczył 
przybyłym dziennikarzom wizytówki. Akurat jego firma specjalizuje się w integracji 
API. Nie jest to temat z gatunku sexy, a mityng miał miejsce o północy czasu europej-
skiego. Przez głowę przechodziła mi co chwila jedna myśl – oby tylko nie zasnąć. Ale 
młody przedsiębiorca był przygotowany perfekcyjnie, sypał jak z rękawa ciekawymi 
przykładami integracji. Świetnie też radził sobie z najtrudniejszymi pytaniami zada-
wanymi przez dziennikarzy. Dwie godziny minęły w mgnieniu oka. Dlatego nie zdziwi-
ło mnie, kiedy zobaczyłem jego nazwisko na liście „Forbes 30 Under 30”, zawierającą 
wpływowe osoby poniżej 30. roku życia. To była jedna z najciekawszych prezentacji, 
jakie widziałem w bieżącym roku. 

Gdybym miał zaś sporządzić listę najgorszych wystąpień AD 2019, na podium zna-
lazłaby się dwójka młodych startupowców z Sunnyvale. Młodzieńcy zaprezentowali 
pięć slajdów, dzięki którym dowiedziałem się, że rośnie ilość danych i aplikacji, a firmy 
korzystają z kilku dostawców usług chmury publicznej. Dyskusja się nie kleiła i jeden 
z dziennikarzy zapytał o pochodzenie nazwy, która kompletnie nie pasuje do profilu 
działalności start-upu. W odpowiedzi usłyszał: „Najpierw chcieliśmy zająć się two-
rzeniem aplikacji do dystrybucji i czytania informacji, aczkolwiek w tym segmencie 
była zbyt duża rywalizacja i opracowaliśmy agregator usług chmurowych”. Innymi 
słowy: tak jakoś wyszło…

Mimo że młode wilki z Sunnyvale nie zabłysnęły podczas prezentacji, postanowiłem 
wypróbować ich aplikację. I już po kilku dniach zapomniałem o jej istnieniu, a na po-
czątku grudnia twórcy agregatora zmienili nazwę firmy. Niestety, moim zdaniem jest 
ona jeszcze gorsza od poprzedniej. No, chyba że młodzieńcy idą śladami Steve’a Jobsa, 
który też zadziwił świat, nadając firmie technologicznej nazwę nijak nieprzystającą 
do jej działalności. Może to jednak nie wystarczyć…
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