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W ostatnim czasie bardzo zmieniło się podejście do cyberbezpieczeństwa. Przez 
długi czas panowało przekonanie, że po zakupie odpowiednich rozwiązań klient 
może czuć się dobrze chroniony. Tego argumentu używali wszyscy dostawcy  
oferujący swoje produkty. Jednak od niedawna obserwujemy wyraźną zmianę prze-
kazu. Przy takiej skali zagrożeń, z jaką mamy do czynienia obecnie, żaden producent 
nie daje dziś gwarancji, że po zakupie jego rozwiązania klient na 100 proc. będzie  
zabezpieczony. To oznacza zarówno nowe wyzwania, ale też szanse dla VAR-ów oraz 
integratorów. 
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Badania pokazują, że klienci coraz bardziej zdają sobie sprawę z cyberzagrożeń. 
Potwierdzają to ankiety dotyczące planów zakupowych w obszarze bezpieczeństwa IT. 

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

TOMASZ JANOŚ
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Jak to jest z tym 
bezpieczeństwem?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dopiero dotarcie do wszystkich decy-
dentów i przekazanie im interesującej 
z ich punktu widzenia wartości płynącej 
z realizacji projektów z obszaru bezpie-
czeństwa pozwala skutecznie przekonać 
klienta.

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

czeństwem, coraz 
łatwiej przekonać 
klienta, że  to nie 
tylko koszt, ale 
i inwestycja, która 
zwiększy praw-
dopodobieństwo 
osiągnięcia sukce-

su biznesowego. W niektórych sektorach 
takie inwestycje stają się koniecznością 
wynikającą z przepisów prawa.

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

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

Także Wojciech Gliniecki podkreśla, 
że zabezpieczanie przedsiębiorstwa jest 
procesem ciągłym, a zgodność z regula-
cjami to absolutne minimum. Ponieważ 
zapewnienie firmie stuprocentowego 
poziomu ochrony we wszystkich ob-

szarach IT często nie miałoby uzasad-
nienia ekonomicznego, to w pierwszej 
kolejności należy odpowiedzieć sobie 
na pytanie, które aspekty bezpieczeń-
stwa z  punktu widzenia działalności 
przedsiębiorstwa są newralgiczne. Te 
będą wymagać nakładów na najnowsze 
technologie, rozwiązań uznanych pro-
ducentów, wsparcia doświadczonych 
i certyfikowanych konsultantów, którzy 
w razie wystąpienia nieprzewidzianych 
zdarzeń pomogą w skutecznym reago-
waniu. W przypadku innych obszarów 
będzie można zaakceptować pewien 
określony poziom ryzyka. 

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

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

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

O tym, że zgodność z regulacjami nie 
jest najistotniejsza, mówi także Marcin 
Krzemieniewski. W jego opinii skutecz-

Stojąc przed wyborem: 
infrastruktura czy 
usługi, polski klient 
wybiera środki trwałe.
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na polityka bezpieczeństwa powinna 
wynikać z potrzeb biznesowych, odpo-
wiadać na potrzeby wynikające z analizy 
ryzyka, a compliance ma być realizowa-
ne tam, gdzie jest to niezbędne. Oczywi-
ście warto trzymać się ogólnie przyjętych 
norm i zasad, ale nie powinno to zwalniać 
od myślenia w kategoriach konkretnego 
przedsiębiorstwa i zdejmować odpowie-
dzialności za projektowane czy utrzymy-
wane systemy bezpieczeństwa.

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

CZY USŁUGI SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ 
BRANŻY SECURITY?
Z deficytem własnych kompetencji zma-
gają się zarówno większe, jak i mniejsze 
firmy. I jedne, i drugie mogą być zmu-
szone zwrócić się po pomoc do dostaw-
ców usług – MSSP (Managed Security 
Service Provider). Zwłaszcza te drugie, 
które często nie mają własnego działu 
IT i w wyborze systemów zabezpiecza-
jących bardziej liczy się dla nich cena. 
Zapewniana z zewnątrz profesjonalna 
ochrona za miesięczną opłatą powinna 
więc stanowić dla nich atrakcyjną ofer-
tę. Wiele wskazuje więc na to, że branża 
cyberbezpieczeństwa zmierza do mode-
lu usługowego. 

Zdaniem Mariusza Szczęsnego model 
Security as a Service to wiele korzyści dla 
różnych grup klientów – daje on gwaran-
cję wysokiej jakości usług bez koniecz-
ności zatrudniania wykwalifikowanego 
zespołu specjalistów. Możliwość zasto-
sowania takiego rozwiązania zależy od 
specyfiki firmy i  tego, jak wrażliwe są 
przetwarzane informacje. Integralną 
częścią dostarczania usług są rozwiąza-
nia działające w chmurze, zapewniające 
wysoki poziom dostępności i wsparcie 
doświadczonych specjalistów.

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

Wciąż jednak –  w  opinii Wojciecha 
Glinieckiego – polski rynek jest w tym 

obszarze niedojrzały. Wśród realizacji 
S&T zdarzają się projekty typu Security 
as a Service, ale jest ich stosunkowo ma-
ło. W świadomości większości firm nadal 
funkcjonuje przekonanie, że „lepiej opła-
ca się kupić własny dom, niż go wynaj-
mować”. I pewnie czasami rzeczywiście 
tak jest, ale wybór w dużej mierze powi-
nien być uzależniony od analizy, z jakim 
środowiskiem informatycznym po stro-
nie klienta mamy do czynienia. Czy jest 
ono zmigrowane do chmury, czy też nie 
i jak bardzo rozproszona jest geograficz-
nie struktura organizacyjna określone-
go przedsiębiorstwa. I wreszcie, czy są 
w nim specjaliści, którzy mają wystar-
czające kompetencje, żeby zapewnić 
bezpieczeństwo firmy na odpowiednim 
poziomie. 

– Spodziewamy 
się, że w najbliższych 
latach, ze względu 
na postępujący coraz 
bardziej niedobór 
specjalistów, usługi 
z  wykorzystaniem 
rozwiązań chmuro-
wych będą coraz popularniejsze – mówi 
Wojciech Gliniecki.

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

Także z doświadczeń Jacka Terpiłow-
skiego wynika, że polscy klienci w więk-
szości jeszcze bardzo ostrożnie podchodzą 
do oferty Security as a  Service. Przede 
wszystkim wynika to wciąż z braku za-
ufania do dostawców świadczących takie 
usługi. O ile klienci w Europie Zachodniej 
są bardziej otwarci na wdrażanie tego ro-
dzaju rozwiązań, o tyle polscy zwykle nie 
potrafią się przełamać, by powierzyć zarzą-
dzanie bezpieczeństwem profesjonalnym 
firmom. Sytuacja ta powoli ulega zmia-
nie, a powodem tego są przede wszystkim 
wspomniane już braki kadrowe i deficyt 
specjalistów ds. bezpieczeństwa IT w fir-
mach oraz koszty ich zatrudnienia.

Zdaniem szefa SOC24 integrato-

rzy powinni w coraz większym stopniu 
uwzględniać rozwiązania chmurowe 
w  swoich ofertach. Szybkość i  prosto-
ta wdrożenia takich systemów oraz brak 
kosztów związanych z budową i utrzyma-
niem infrastruktury powodują, że wielu 
przedsiębiorców coraz przychylniej pa-
trzy na tego typu rozwiązania, nawet 
w przypadku rozwiązań z dziedziny bez-
pieczeństwa IT.

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

Analizując polski rynek, Marcin Krze-
mieniewski zauważa, że z pewnymi wy-

jątkami (takimi jak 
choćby sektor pu-
bliczny) klienci 
na ogół przychyl-
nie odnoszą się 
do usług bezpie-
czeństwa. Chęt-
nie o takiej ofercie 
rozmawiają, testu-

ją konkretne rozwiązania, z  łatwością 
znajdują dla nich zastosowanie w swo-
ich przedsiębiorstwach. Co więcej, sami 
przyznają, że po prostu nie mają wystar-
czającej liczby ludzi do obsługi kolejne-
go rozwiązania. Gorzej jest w następnej 
fazie – zakupu.

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

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

Na rynku wciąż pojawiają 
się urządzenia szybsze, 
wydajniejsze  
i bezpieczniejsze.
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Zgodnie z danymi InfoSecurity 
(ISC) w samej tylko Europie Środ-
kowej brakuje obecnie ok. 142 tys. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jak w takim razie zacząć na nim zarabiać?
GRZEGORZ SZAŁAŃSKI

Jak skutecznie zwiększać marżę?

 Zbuduj swoje portfolio
Obecnie Fortinet Security Fabric to aż 

28 wzajemnie zintegrowanych rodzin pro-

duktowych, które stanowią najlepszą ofertę 

rozwiązań bezpieczeństwa.  

Szczegóły pod adresem:  

veracomp.pl/fortinet

 Zadbaj o swoje kompetencje
Dla wszystkich swoich partnerów handlo-

wych Veracomp przygotował cykl warsz-

tatów FortiPoC, podczas których każdy 

inżynier sieciowy może zdobyć kompetencje 

niezbędne do przygotowania profesjonalnych 

wdrożeń w środowisku klienta.  

Szczegółowe informacje:  

40camp.pl/szkolenia

 Postaw na integrację środowisk
Inżynierowie Veracompu zbudowali centrum 

kompetencyjne z myślą o integracji rozwią-

zań Fortinet Security Fabric zarówno wspól-

nie ze wskazanymi przez Fortinet partnerami 

technologicznymi, jak i rodzimymi dostawca-

mi oprogramowania dziedzinowego. Tworzy 

to bogatą ścieżkę kompetencyjną, w której 

integrator przy pomocy dystrybutora będzie 

mógł opracować swoje usługi.

 Korzystaj z HEZO Assistance
Veracomp oferuje wszystkim partnerom  

bogate portfolio usług, świadczonych przez 

certyfikowanych inżynierów Fortinet (NSE8) 

do dalszej odsprzedaży. Szczegóły dotyczą-

ce HEZO Assistance: hezo.com.pl

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

AUTOR JEST KIEROWNIKIEM ZESPOŁU  

FORTINET W VERACOMPIE. 

ADVERTORIAL
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Cyberbezpieczeństwo:  
jak zapewnić klientowi spokój?

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

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

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

sposób producenci wraz z partnerami mogą pomóc im go zmniejszyć.

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

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

Uczestnicy debaty:
Jakub Jagielak, dyrektor ds. rozwoju cyberbezpieczeństwa, Atende

Mariusz Kochański, dyrektor Działu Systemów Sieciowych  

i członek zarządu, Veracomp

Maciej Kotowicz, Channel Account Executive, Sophos

Łukasz Nowatkowski, CTO i CMO, G DATA Software

Mateusz Pastewski, Cybersecurity Sales Manager, Cisco Systems

Paweł Rybczyk, Territory Manager CEE & CIS, Wallix 
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Żeby nie patrzeć na rozwią-
zania i  problemy silosowo, 
w oderwaniu od siebie, tylko 
przez procesy, polityki i narzę-
dzia, próbować radzić sobie 
z realnym wyzwaniem, jakim 
jest cyberbezpieczeństwo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W sektorze zabezpieczeń resellerowi najłatwiej 
zmonetyzować inwestycje poniesione na rozwijanie 

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

Nie jest tak, że bierzemy produkt z półki i go sprzedajemy. 
Maciej Kotowicz, Sophos
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DEBATĘ PROWADZIŁ 
TOMASZ JANOŚ

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

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

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

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

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

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

Mariusz Kochański, Veracomp
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Na zakończenie naszego cyklu o trendach w branży security i wyzwaniach, przed którymi 
stają resellerzy, przedstawiamy stan zagrożeń wpływających na obraz tego rynku.

TOMASZ JANOŚ

A czy wzrost świadomości sprawia, 
że firmy mogą dzisiaj uważać się za bez-
pieczniejsze niż jeszcze kilka lat temu? 
Z  debaty z  przedstawicielami produ-
centów („Cyberbezpieczeństwo: jak 
zapewnić klientowi spokój?”, str. 6) wy-
nika, że bardzo zmieniło się podejście 
do cyberbezpieczeństwa. Jakiś czas te-
mu panowało przekonanie, że po zakupie 
odpowiednich rozwiązań klient może 
czuć się dobrze chroniony. Tego argu-
mentu używali wszyscy dostawcy oferu-
jący swoje produkty. Od dobrych kilku lat 
obserwujemy wyraźną zmianę przekazu. 
Przy takiej skali zagrożeń, z jaką mamy 
do czynienia obecnie, żaden producent 
nie daje dziś gwarancji, że po zakupie je-
go rozwiązania klient na 100 proc. będzie 
zabezpieczony. 

Wobec skali zmasowanych ataków 
i precyzji ukierunkowanych działań cy-
berprzestępców przekaz dziś brzmi: każ-
dy zostanie zaatakowany. A jeśli pytanie, 
czy dojdzie do włamania, traci sens, trze-
ba raczej zapytać: kiedy ono nastąpi? Te 
przedsiębiorstwa, które będą na to lepiej 

przygotowane, wcześniej się zorientują, 
że dzieje się coś złego. A rozpoznanie 
ataku jest dziś znacznie trudniejsze niż 
kiedyś, bo pojawiły się zupełnie nowe 
rodzaje zagrożeń, polegające chociażby 
na wycieku danych lub przejmowaniu 
mocy obliczeniowej.

Ostatecznie bezpieczna nie może czuć 
się ani mała firma (która fałszywie zakła-
da, że nie posiada nic cennego), ani duże 
przedsiębiorstwo (które uważa, że spore 
pieniądze wydane na ochronę gwaran-
tują mu święty spokój). O spokój trud-
no, bo cyberprzestępcy stale doskonalą 
swoje metody ataków, które są obecnie 
najszybciej rozwijającą się gałęzią prze-
stępczości – rośnie ich liczba, skala, sto-
pień wyrafinowania i powodowane przez 
nie straty. Jak szacuje firma Cybersecurity  
Ventures, do 2021 r. cyberprzestępczość 
ma być lepszym interesem niż globalny 
handel wszystkimi rodzajami narkoty-
ków, przynosząc 6 bln dol. rocznie (w po-
równaniu z 3 bln w 2015 r.). Na następnych 
stronach prezentujemy najczęstsze obec-
nie metody ataku. Fo
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Czy jest bezpiecznie? 
Zdecydowanie nie!

Najpierw rozmawialiśmy z  inte-
gratorami. Z  ich wypowiedzi 
(„Jak to jest z tym bezpieczeń-

stwem?”, str. 2) wynika, że klienci coraz le-
piej zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. 
Przy czym na wyraźny wzrost świadomo-
ści przedsiębiorców na temat koniecz-
ności ochrony danych i  systemów IT 
wpływają przede wszystkim dwie sprawy. 
Po pierwsze, na klientach duże wrażenie 
robią szeroko nagłośnione przez media 
cyberataki. Trudno dziś znaleźć kogoś, 
kto nie słyszał o atakach WannaCry, Pe-
tya czy NotPetya, w których wyniku wiele 
przedsiębiorstw dotknęły ogromne straty 
finansowe. Po drugie, czynnikiem wpły-
wającym na świadomość zagrożeń i bez-
pieczeństwo informatyczne są regulacje 
prawne. Duże znaczenie ma RODO, ale 
w ostatnim czasie sporo uwagi poświęca 
się także ustawie o krajowym systemie cy-
berbezpieczeństwa. W rezultacie na ryn-
ku rośnie popyt na odpowiednie produkty 
i usługi, co z kolei powoduje zwiększenie 
zapotrzebowania na wysoko wykwalifiko-
wanych specjalistów z tej dziedziny. 
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Sophos XG Firewall zaliczany do kategorii  
produktów o najwyższej wydajności przez NSS LabsNajwyższe uznanie ekspertów branżowych 

Niezrównana ochrona sieci i danych
przed cyberzagrożeniami

• Ujawnianie ukrytych zagrożeń

• Automatyczne reagowanie na incydenty

• Blokadę nieznanych zagrożeń

• Izolację zainfekowanych systemów

• Łatwe zarządzanie wieloma zaporami sieciowymi

Sophos XG Firewall to kompleksowa ochrona  
sieci nowej generacji, która zapewnia:

Bezpłatna wersja próbna: www.sophos.pl/xgfirewall


