
Ireneusz Dąbrowski: „W Polsce, wbrew pozorom, nie postępuje żadna 
konsolidacja. Od lat mamy taką samą liczbę dużych dystrybutorów, 
podczas gdy jest miejsce na dwóch, co najwyżej trzech”. 
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Zdaję sobie sprawę, że elity spędzają wolny czas, słuchając 
muzyki klasycznej i popijając malwazję. Szczerze? U mnie 
tak to nie wygląda. Kiedy mam luźny wieczór, włączam raczej 
jeden z odcinków „Columbo”. Mam wielki sentyment do tego 
staroświeckiego gliny w niemodnym płaszczu i rozlatującym 
się saabie, który za każdym razem po mistrzowsku dla dobra 
śledztwa udaje głupka (zwykle musi przy tym napomknąć 
o swojej kochającej, z wzajemnością, żonie). Co jednak najbar-
dziej mnie w tej postaci urzeka, to fakt, że chociaż prowadzi 
swoje śledztwa wśród najbogatszych i najbardziej wpływo-
wych mieszkańców Los Angeles, traktujących go z mieszaniną 
rozbawienia i pogardy, spływa to po nim jak po kaczce. Nie de-
prymuje go blichtr, nie nabiera się na pozory ani nie zważa na 
żadne autorytety. Robi swoje i skupiając się na faktach, zacho-
wuje zdrowy rozsądek w najtrudniejszych nawet momentach.

Taki właśnie zdrowy rozsądek to jak powiew świeżego powietrza w świecie, w któ-
rym coraz mniej liczą się fakty, a coraz bardziej emocje. No bo powiedzcie mi, jakie 
w końcu były tegoroczne pożary w Australii? Największe w dziejach, skoro sama no-
blistka pisze, że ogarnęły większość tego kontynentu, czy jednak – jak podają tamtej-
sze władze – objęły co najwyżej kilka procent powierzchni kraju? Albo jak to w końcu 
jest z tą Gretą Thunberg? Kiedy to ona sama pisze posty na swoim facebookowym pro-
filu, a kiedy robi to – po kryjomu – jej ojciec, który przed przypadkowym ujawnieniem 
tej manipulacji solennie zapewniał, że się w działania córki nie wtrąca. Mamy zatem 
wierzyć w szczerość obojga czy jednak nie bardzo?

A przecież odpowiedź na to pytanie jest kluczowa dla ludzkości, bo jeśli im wie-
rzyć, to nie tylko mamy na sumieniu zmarnowane dzieciństwo młodej Szwedki, ale 
– co znacznie gorsze – ludzkość zmierza w kierunku rychłego wymarcia. Jeśli jednak 
to tylko specyficzny rodzinny interes, to może warto do ekologicznych wyzwań  
podejść na spokojnie, bez zbędnych emocji i popadania w skrajności.

I kiedy tak się nad tym wszystkim biedziłem, otrzymałem od Contextu wyniki naj-
nowszych badań, przeprowadzonych wśród 6,5 tys. resellerów i integratorów z 13 kra-
jów europejskich, w tym z Polski. Wynika z nich, że choć świat trzęsie się w posadach, 
to szefowie firm IT patrzą w przyszłość… z większym optymizmem, niż to było rok  
temu. Co w sumie nie dziwi, bo nasi branżowi biznesmeni są jak Columbo (choć  
oczywiście w lepszych ubraniach i samochodach). Wprawdzie dostrzegają, że świat 
się polaryzuje, histeryzuje i nie odróżnia fake newsów od faktów, ale dźwigając  
na sobie odpowiedzialność za utrzymanie i rozwój biznesu, nie wdają się w niepo-
trzebne dyskusje, trzeźwo oceniają rzeczywistość i twardo stoją na nogach. Nie za-
mierzam ukrywać, że bardziej wierzę ich intuicji i oczekiwaniom niż współczesnym 
apokaliptycznym prorokom. Choć zdaje się, że w zasadzie w obu przypadkach mamy 
do czynienia z biznesmenami.
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na minusie  na plusie

Action w grudniu 2019 r. zanotował przychody na poziomie 175 mln zł, 

a więc ok. 25 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Średnia marża gru-

py wyniosła w ostatnim miesiącu ub.r. 6,2 proc. (w listopadzie i październiku 6,3 proc.). 

Rok wcześniej, w grudniu 2018 r., wysokość marży sięgnęła 6,9 proc. Według wstępnych, 

szacunkowych danych za IV kw. 2019 r. grupa Action wypracowała obroty na poziomie 

493 mln zł. Rok wcześniej było to 417,4 mln zł, co oznacza poprawę o 18 proc.

TenderHut najprawdopodobniej zamknie 2019 r. sumą obrotów w wyso- 

kości 36 mln zł. To 12,6 mln zł (53 proc.) więcej w porównaniu do 2018 r., gdy z kolei 

wzrost wobec 2017 r. wyniósł 47 proc. Coraz większe obroty są związane z przejęciami 

i rozwojem zagranicznych oddziałów, a także z nowymi projektami. Strategia białostockiej 

grupy polega na konsolidacji pod swoimi skrzydłami m.in. firm software’owych  

i integratorów. Większość klientów TenderHut pochodzi z zagranicy, głównie 

z krajów skandynawskich, i w ub.r. wygenerowali oni 40 proc. przychodów grupy.

Konsorcjum Integrated Solutions i Orange Polska  
podpisało trzyletni kontrakt z Pocztą Polską na dostawę 30 tys. tabletów Samsung Galaxy 

Tab Active 2 wraz z usługą transmisji danych, licencjami do systemu do zarządzania 

flotą urządzeń i serwis. Zamówienie dotyczy projektu Mobilny Listonosz i jest najwięk-

szym tego typu wdrożeniem w Europie w ciągu ostatnich kilku lat. Jego wartość wynosi 

116 mln zł. Tablety trafią do placówek pocztowych w czterech transzach. Pierwsza pula 

urządzeń zostanie przekazana do końca stycznia 2020 r.

COIG, spółka zależna Wasko, została wybrana wykonawcą w przetargu na obsługę infor-

matyczną Spółki Restrukturyzacji Kopalń przy wykorzystaniu obecnie eksploatowanego sys-

temu informatycznego (Szyk2), wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. COIG złożył 

jedyną ofertę o wartości 13,49 mln zł i podpisał trzyletnią umowę na wykonanie zamówienia.

APN Promise po trzech kwartałach 2019 r. wypracowało 408,8 mln zł przychodów 

ze sprzedaży i 4 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie 2018 r. wynik wyniósł (odpo-

wiednio): 339,8 mln zł i 2,9 mln zł. Dobry wynik to m.in. rezultat zdobycia kontraktu na ob-

sługę umowy Orlenu z Microsoft Ireland, która obejmuje usługi i licencje na oprogramowanie. 

Maksymalne wynagrodzenie spółki w związku z kontraktem określono na 30 mln euro.

W listopadzie ub.r. Straż Graniczna zawarła z APN Promise umowę na modernizację  

i rozbudowę platformy teleinformatycznej za 31 mln zł.

Fabryka NAND flash, należąca do Kioxia (wcześniej pod nazwą Toshiba  

Memory) w japońskim Yokkaichi, częściowo spłonęła. Pożar wybuchł w zakładzie oznaczo-

nym jako Fab 6, który wytwarza 3D NAND zarówno dla Kioxia, jak i WD. Kioxia jest drugim 

po Samsungu największym na świecie producentem NAND flash. W III kw. 2019 r. miała 

18,7 proc. udziału w rynku (dane DRAM eXchange). Wytwarza też nośniki SSD.

Fitbit, Garmin, Maintek, Iventec i Ingram Micro zostały 

oskarżone przez Philipsa o naruszenie patentów na urządzenia noszone (wearables) tej marki. 

Holenderski koncern domaga się zakazu importu urządzeń wskazanych producentów na teren 

Stanów Zjednoczonych, gdzie trafiają prosto z azjatyckich fabryk. Amerykański regulator rynku 

zapowiedział wszczęcie dochodzenia. Ma ustalić, czy rzeczywiście doszło do naruszenia prawa. 

Jak dotąd oskarżenia Philipsa skomentował jedynie Fitbit, zapewniając, że roszczenia są nie-

uzasadnione i wynikają z niepowodzeń holenderskiego koncernu na rynku wearables. 

Samsung zanotował w IV kw. 2019 r. spadek zysku operacyjnego o 34 proc., 

do 6,1 mld dol. Ze wstępnych danych wynika, że w całym 2019 r. zysk operacyjny Sam-

sunga zmniejszył się o ponad połowę (53 proc.), w porównaniu z osiągniętym w 2018 r., 

do 23,7 mld dol. To największy dołek od 2015 r. (ok. 22 mld dol.), a w ujęciu procentowym 

jest to najgłębszy roczny spadek zysku operacyjnego od 10 lat. Piąty z rzędu kwartał spad-

ku zysków jest głównie wynikiem załamania cen na rynku półprzewodników. W 2019 r. 

stawki kontraktowe za DRAM spadły o połowę wobec 2018 r. (szacunki DRAM eXchange).

HTC musiało pogodzić się ze spadkiem przychodów, wynoszącym w 2019 r. prawie 

60 proc. Co gorsza, wartość sprzedaży tajwańskiego producenta smartfonów i zestawów VR 

stopniała kolejny rok z rzędu. HTC zaliczyło bowiem potężny dołek także w 2018 r. (-68 proc., 

do 790 mln dol.). We wstępnych danych za 2019 r. HTC nie podało bilansu netto, jednak strata 

jest jak najbardziej prawdopodobna, skoro po trzech kwartałach ub.r. sięgała 234 mln dol.

Zarząd Compa, w związku z awarią drukarek fiskalnych Delio, zdecydował się na 

zwołanie sztabu kryzysowego. Celem było zdiagnozowanie awarii i zbadanie możliwości jej usu-

nięcia. Problem pojawił się tuż po rozpoczęciu nowego roku, kiedy to drukarki Delio (produko-

wane przez należącego do Compa Novitusa) masowo odmówiły posłuszeństwa z powodu błędu 

zegara. Narażeni na przestoje przedsiębiorcy musieli czekać w kolejce do serwisu. Z ustaleń szta-

bu wynika, że błąd zegara wbudowanego w urządzenia spowodował blokadę uniemożliwiającą 

drukowanie paragonów z właściwą datą. W efekcie np. część aptek nie mogła realizować recept. 

powiedzieli
Jestem pełen podziwu, 
że mimo braku głównych 
kontraktów dystrybu-
cyjnych firma generuje 

rocznie ponad 1 mld zł 
przychodów – Edward 

Wojtysiak, wiceprezes Konceptu, 
o wynikach Actionu. 

W 2020 r. jednym z najmodniej-
szych trendów w biznesie będzie 
konsekwentne stawianie na eko-

logiczne technologie, które poza 
kwestią działań prospołecznych 

pozwalają także na dużą optymaliza-
cję działań i oszczędności – Robert Reszkowski, 
Business Sales Manager, Epson.

Postępowanie użytkow-
ników biznesowych 
wcale nie różni się 
od zachowania konsu-

mentów. Przedsiębiorcy 
również składują terabajty 

niepotrzebnych plików – Krishna 
Subramanian, prezes Komprise’a.
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n Action: układ przyjęty
Wierzyciele poparli układ ze spółką, zgod-

nie z propozycjami zarządu, przedstawio-

nymi w lipcu ub.r. To przełomowy moment 

dla dystrybutora. Dzięki przyjęciu układu 

Action jest bliski wyjścia z procesu sanacji, 

który trwa zgodnie z decyzją warszaw-

skiego sądu od 1 sierpnia 2016 r. Spółka 

liczy, że najpóźniej w II kw. 2020 r. zacznie 

nowy etap działalności.

W  głosowaniu nad układem, który zakła-

da restrukturyzację długów spółki, wzię-

ło udział 457 podmiotów. Przysługiwała 

im łączna suma wierzytelności w  kwocie 

352,67 mln  zł. Po przeliczeniu liczby gło-

sów przysługujących kuratorowi obliga-

tariuszy liczbę uczestników głosowania 

ustalono na 1082. Układ poparło 1075 wie- 

rzycieli, czyli 99  proc. uczestników, re-

prezentujących 89  proc. sumy kapitału 

(315,44  mln  zł). Tym samym uzyskano 

wymagane większości do przyjęcia układu 

(wystarczała większość 2/3 w ujęciu war-

tościowym). Wyniki ogłoszono 10 stycznia 

br. Wierzyciele zostali podzieleni na pięć 

grup. W  głównej grupie, pierwszej, gdzie 

suma długów dystrybutora jest największa, 

uzgodnione w  układzie należności będą 

spłacane przez mniej więcej 7 lat.

Zgodnie z prognozą wyników finansowych, 

które uwzględniały propozycje układo- 

we, Action przewiduje stabilny biznes do 

2028 r. i zyski w okresie spłaty należności 

uzgodnionych z wierzycielami.

n AB nie wypłaci dywidendy
Cały zysk AB za rok obrotowy 2018/2019 (1 lipca 2018  r. – 30 czerwca 2019  r.) zosta-

nie przeznaczony na kapitał zapasowy – zdecydowało w grudniu ub.r. walne zgromadze-

nie akcjonariuszy spółki. Jednostkowy zysk wrocławskiego dystrybutora wyniósł w minio-

nym roku 35,49 mln zł. Za uchwałą o zatrzymaniu w spółce zysku za ubiegły rok oddano 

100 proc. głosów. Będzie to kolejny rok bez dywidendy w AB. Ostatni raz została ona wy-

płacona w wysokości 0,70 zł na akcję (w sumie 11,33 mln zł) na początku 2016 r., za rok ob-

rotowy 2014/2015. Zysk wrocławskiego dystrybutora wyniósł wówczas 53,13 mln zł. Czyli 

w ciągu czterech lat zmniejszył się o 33 proc.

n Połączenie Also i  Roseville 
sfinalizowane
Also Polska ostatecznie połączyło się 

z następcą ABC Daty – spółką Roseville 

Investments. Odtąd operacje biznesowe 

będą prowadzone wyłącznie przez Also 

Polska. Przedsiębiorstwo ABC  Data SA 

zostało przejęte 1  lipca ubiegłego roku 

za 147,6 mln zł.

Nowo utworzona firma będzie uczestni-

czyć w  modelach biznesowych Also 3S 

(Supply, Solution, Services), czyli zajmo-

wać się zarówno broadline’em, jak i VAD 

oraz dostarczeniem rozwiązań i usług.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-

mi nadal będzie działał stworzony i roz-

wijany w poprzednich latach przez ABC 

Datę InterLink, który został zintegrowa-

ny z systemem SAP Also. Tak jak dotych-

czas dla polskich klientów dystrybutora 

będzie dostępny także system sprzeda-

żowy Also Webshop.

Klienci uzyskają teraz dostęp do Also 

Cloud Marketplace (ACMP), platfor-

my bazującej na chmurze oferującej 

PaaS, IaaS, SaaS, WaaS (Workplace as 

a Service) i DaaS (Device as a Service). 

Polska firma uzyska także dostęp do eu-

ropejskich centrów kompetencji Also.

Odrębną spółką pozostanie S4E (wcze-

śniej było w  grupie ABC  Data), w  któ-

rym Also kontroluje obecnie większość 

udziałów.

n Comarch rozbuduje sieć oddziałów w Polsce
Krakowska spółka powiększy swoje oddziały w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, a także utwo-

rzy nowy ośrodek w Olsztynie. Powstaną w nich branżowe centra kompetencyjne: w Białymstoku 

specjalizacją będą wdrożenia w  jednostkach medycznych, w  Lublinie –  systemy dla uczelni, 

a w Olsztynie – wdrożenia w samorządach. W pierwszej kolejności będą służyły do obsługi lokal-

nych projektów. Następnie dzięki pozyskanym tam umiejętnościom specjaliści będą angażowani 

w  projekty w  innych regionach kraju i we wdrożenia dla klientów zagranicznych. Do połowy 

2020 r. w wymienionych ośrodkach powstanie w sumie ponad 100 nowych miejsc pracy.

WYDARZENIA



n Accenture kupi część Symanteca
Accenture przejmie dział usług bezpieczeń-

stwa cyfrowego Symanteca od Broadcoma. 

Warunki finansowe nie zostały ujawnio-

ne. W  listopadzie ub.r. doszło do podziału 

Symanteca. Broadcom kupił biznes rozwiązań 

dla przedsiębiorstw i prawa do nazwy firmy 

za 10,7  mld dol. Jednostki z  ofertą konsu-

mencką kontynuują działalność w samodziel-

nej spółce pod nazwą Norton LifeLock. Zakup 

oznacza więc kolejne dzielenie biznesu pozostałego po weteranie rynku rozwiązań bez-

pieczeństwa cyfrowego. Accenture zapowiada, że dzięki przejęciu zaoferuje „najbardziej 

wszechstronne” zarządzane usługi ochronne dla korporacji. Pomogą mu w  tym centra 

operacyjne Symanteca zlokalizowane na różnych kontynentach, które zajmują się moni-

torowaniem i analizą cyfrowych zagrożeń w światowej sieci. Accenture przejmie je także 

w ramach transakcji, której finalizacja jest spodziewana do końca I kw. 2020 r.
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n Cyfrowy Polsat głównym udziałowcem Asseco 
Cyfrowy Polsat stał się głównym udziałowcem największej polskiej spółki informatycz-

nej. Wraz z  kontrolowaną przez Zygmunta Solorza spółką Reddev Investments objął 

w sumie 21,9 proc. akcji Asseco Poland, płacąc 1,18 mld zł.

Spółki deklarują, że nie planują połączenia, ale ich wspólny potencjał umożliwi „stwo-

rzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych”. 

Prezes Adam Góral nadal będzie odpowiadał za strategię polskiego koncernu informa-

tycznego i związane z nią decyzje. Szef grupy jest zwolennikiem inwestycji Cyfrowego 

Polsatu i zacieśnienia współpracy.

Asseco może stać się głównym partnerem technologicznym spółek grupy z imperium 

Zygmunta Solorza, zajmując się wsparciem i  utrzymaniem ich systemów IT. Grupa, 

do której należy m.in. Polkomtel, wydaje na ten cel ok. 400 mln zł rocznie, w ub.r. re-

alizowała ok. 300 projektów. Dla porównania w ciągu trzech kwartałów 2019 r. Grupa 

Asseco Poland wypracowała w krajowym segmencie 893,8 mln zł przychodów, co ozna-

cza spadek o 8,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Zysk operacyjny 

zmniejszył się o 27,4 proc. rok do roku, do 125,6 mln zł.

n Black Point sprzedał udziały 
w Eco Service
Producent materiałów eksploatacyjnych 

do druku sprzedał 30  proc. udziałów 

w  swojej spółce zależnej Eco Service, 

która zajmuje się pozyskiwaniem i sprze-

dażą pustych kartridży. Kupili je: prezes 

tej firmy Marcin Adamski oraz członek 

zarządu Grzegorz Sokołow. Za 600 udzia-

łów zapłacili łącznie 300 tys. zł (każdy po 

150 tys. zł). Do transakcji doszło w grud-

niu ub.r. Docelowo w bieżącym roku obaj 

członkowie zarządu Eco Service przejmą 

większość (60 proc.) udziałów w spółce, 

a  Black Point zachowa 40  proc. Finał 

zmian właścicielskich powinien nastąpić 

do połowy 2020  r. Producent materia-

łów eksploatacyjnych zamierza zainwe-

stować aktywa wycofane z  Eco Service 

w rozwój spółki (m.in. w kanał sprzedaży, 

e-commerce i usługi).

Eco Service generuje około połowy ob-

rotów grupy Black Point, która w pierw-

szym półroczu 2019 wypracowała 

13,2 mln zł przychodów.

n Liderzy kanału sprzedaży
Dwunastu producentów najlepiej współpracuje z resellerami i inwestuje w kanał sprzedaży 

– wynika z badania Canalys „EMEA Channel Leadership Matrix”.

W kolejności alfabetycznej są to: APC by Schneider Electric, Cisco, Fortinet, Fujitsu, HP, 

Kaspersky, Lenovo, NetApp, Nutanix, Palo Alto, Trend Micro i Veeam.

Czempionów wybrano na podstawie ocen resellerów i opinii analityków. W  ankietach 

partnerzy oceniali producentów na podstawie 10 kryteriów, jak łatwość współpracy, jej 

rentowność, wsparcie i marketing. Z kolei analitycy Canalys brali pod lupę strategię pro-

ducenta w kanale sprzedaży, inwestycje, 

realizację strategii i planowane inicjaty-

wy. Ci najlepsi m.in. zwiększają nakłady 

na współpracę z  partnerami i  wzrost 

sprzedaży pośredniej.

W  porównaniu z  poprzednim rokiem 

siedem firm utrzymało pozycję czem-

pionów kanału sprzedaży. To wyjątkowe 

osiągnięcie – zapewniają analitycy.

n EY przejął polskiego integratora
EY Polska przejął część przedsiębiorstwa 

SID, firmy specjalizującej się we wdroże-

niach SAP-a na polskim rynku. Nabył też 

wiele gotowych rozwiązań bazujących 

na  technologii niemieckiego koncernu. EY 

zapewnia, że dzięki przejęciu ma teraz naj-

większy zespół wdrożeń SAP w  regionie 

i  może zaoferować pełne portfolio usług 

doradczych, wdrożeniowych i  integracyj-

nych powiązanych z  rozwiązaniami SAP 

– od zaproponowania rozwiązania po koń-

cową ewaluację projektu. Nowy zespół liczy 

łącznie 200 fachowców. Jego liderem został 

Radosław Frańczak – współzałożyciel i do-

tychczasowy partner zarządzający SID. 

Firma została zarejestrowana w 2007 r.
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n Huawei usunie miernych 
menedżerów
W 2019  r. przychody Huawei wzro-

sły o  18  proc. wobec 2018  r., sięga-

jąc w  przeliczeniu 121,7  mld dol. Już 

w  maju ub.r., wskutek nałożenia ame-

rykańskiego embarga, przewidywano 

że wzrost będzie niższy od  20  proc. 

W 2018  r. w porównaniu do  roku po-

przedniego wyniósł 19,5 proc. Co gor-

sza, drugie półrocze 2019 okazało się 

słabsze pod względem wzrostu sprze-

daży Huawei, który w  IV kw. 2019  r. 

w  ocenie Reutersa wyniósł niecałe 

4 proc. rok do roku. 

Eric Xu, rotacyjny przewodniczący 

Huawei, uważa, że dla firmy 2020 r. bę-

dzie trudny głównie z powodu obawy 

spowolnienia w  światowej gospodarce 

i amerykańskich sankcji. Zaznaczył, że 

priorytetem jest przetrwanie. Oświad- 

czył również, że słabi menedżerowie 

– 10 proc. z tych, którzy uzyskali naj-

gorsze oceny okresowe, będą usuwani. 

Możliwe są fuzje niektórych jednostek 

firmy lub ich likwidacja, a  pracownicy 

zostaną przesunięci wówczas do innych 

zadań – wynika z zapowiedzi.

W ub.r. CEO Ren Zhengfei zapowiedział, 

że Huawei czeka „bolesny długi marsz”, 

czyli restrukturyzacja, która potrwa 

3–5 lat i uodporni firmę na zewnętrzne 

zagrożenia, zwłaszcza na amerykańskie 

restrykcje.

n Sąd: szef spółki IT jest niewinny 
W grudniu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia 

bez procesu umorzył sprawę oskarżenia przeciw-

ko byłemu rektorowi Uniwersytetu Medycznego, 

Markowi Z., oraz Markowi G., prezesowi spółki Data 

Techno Park. Nie dopatrzył się znamion przestęp-

stwa –  poinformował serwis naukawpolsce.pap.pl. 

Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie postanowie-

nia. Obu menedżerom zarzuciła przestępstwo urzęd-

nicze, zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Sprawa dotyczy przekształceń własnościowych 

w  Data Techno Park w  latach 2012–2013. Spółka 

była kontrolowana przez Uniwersytet Medyczny we 

Wrocławiu. Uzyskała unijne dotacje na inwestycję 

w  centrum danych ITQ Data Center o  powierzchni 

5 tys. mkw., które powstawało z przeznaczeniem na gromadzenie danych medycznych 

Polaków. Kosztowało ok. 270 mln zł (ruszyło we wrześniu 2014 r.).

Jednak uniwersytet dzięki zgodzie rektora na umorzenie części udziałów stracił kon-

trolę nad DTP, a nowe udziały objęła inna spółka, której szefem był prezes Data Techno 

Park. Prokuratura szkodę DTP wyceniła na 4,2 mln zł. W ocenie sądu nie doszło do 

zarzucanego przez prokuraturę przestępstwa, bo uczelnia nie poniosła straty.

n Regaty IT: żeglarskie 
święto już w maju
V  Informatyczne Mistrzostwa 

Polski w  Żeglarstwie, odbędą 

się w dniach 22–24 maja na je-

ziorze Święcajty na Mazurach. 

Wydarzenie łączy sportową ry-

walizację na wodzie i integrację 

na lądzie. Załogi będą rywali-

zować na jachtach Twister 800. 

Po regatach nie zabraknie roz-

rywek, a  malownicze otoczenie 

mazurskiego kurortu sprzyja 

wymianie doświadczeń i nawiązywaniu nowych kontaktów. Bazą uczestników będzie hotel 

Ognisty Ptak w Ogonkach koło Węgorzewa.

Wstępne zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 31 stycznia br., a podpisanie umowy 

powinno nastąpić do 28 lutego br.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.sailingevent.pl/regaty-it/

n Opóźnienia zagrażają „wirtualnym”  
kasom fiskalnym
Największe firmy IT w Polsce, zrzeszone w Związku Cyfrowa Polska, 

chcą software’owych kas rejestrujących. Potrzebne są szybkie regu-

lacje dotyczące ich tworzenia – apelują do resortu finansów.

Wirtualne kasy fiskalne z założenia mają działać w smartfonie, ta-

blecie i laptopie, umożliwiając drukowanie bezpośrednio z tych urzą-

dzeń. Według resortu finansów takie rozwiązania uszczelnią system 

podatkowy. Początkowo ministerstwo zamierzało je wprowadzić od 

1 stycznia 2020 r. Możliwe, że wejdą w życie w połowie roku. W grud-

niu ub.r. w piśmie Związku Cyfrowa Polska do resortu podkreślono, 

że kasy fiskalne w formie oprogramowania mają sens biznesowy tyl-

ko wtedy, kiedy są połączone z modułem e-paragonu. Organizacja 

zaapelowała o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych doty-

czących software’owych kas. Zdaniem Cyfrowej Polski, jeżeli w naj-

bliższym czasie nie zostaną przedstawione odpowiednie rozwiązania, 

przedsiębiorcy wybiorą standardowe urządzenia, a wersja „wirtual-

na” nie przyjmie się na rynku. Firmy zrzeszone w związku uważają 

również, że przedsiębiorcy powinni mieć wybór, czy wdrożą taką 

kasę, czy fizyczną. W styczniu br. resort finansów przedstawił projekt 

rozporządzenia dotyczącego kas wirtualnych.

WYDARZENIA
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n Zmiana wymagań wobec operatorów  
usług kluczowych
Minister cyfryzacji zmienił warunki, jakie muszą spełnić operato-

rzy usług kluczowych oraz firmy świadczące usługi cyberbezpie-

czeństwa. Nowe rozporządzenie pozwala m.in. na realizację zadań 

z zakresu ochrony cyfrowej poza bezpiecznymi pomieszczeniami 

i  wykonywania tej pracy zdalnie. Takie rozwiązanie ma obniżyć 

koszty i usprawnić działanie zespołów. Trzeba jednak zadbać o to, 

by jak najmniej danych było przechowywanych poza bezpiecznym 

środowiskiem, zastosować bezpieczne środki ich przetwarzania 

i  przesyłania oraz ustalić zasady dostępu do systemu –  zaleca 

rozporządzenie. Wprowadzono również obowiązek stosowania 

zabezpieczeń adekwatnych do ryzyka w danej instytucji, co było 

postulatem operatorów. Operatorzy usług kluczowych to zarów-

no przedsiębiorstwa, jak i podmioty publiczne z takich sektorów, 

jak: energetyka i sektor paliwowy, transport, bankowość i finanse, 

ochrona zdrowia, zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja, in-

frastruktura cyfrowa (usługi DNS, wymiana ruchu internetowego 

– IXP, rejestracja domen najwyższego poziomu – TLD).

n Mniejsze długi branży
Zmniejszyły się zatory płatnicze firm z sektora informacji i ko-

munikacji – w końcu III kw. ub.r. sięgnęły 490 mln zł – wyni-

ka z  danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura 

Informacji Kredytowej. To o ponad 6 proc. (33 mln zł) mniej niż 

na koniec II kw. ub.r. (ok. 520 mln zł). Jednak więcej podmiotów 

ma problemy z regulowaniem należności – 4,2 proc. firm z tego 

sektora wobec 3,7 proc. kwartał wcześniej.

Dane obejmują zgłoszone do rejestru należności dla banków 

i kontrahentów przeterminowane powyżej 30 dni, w wysokości 

minimum 500 zł, których nie zapłaciły firmy ICT oraz wydawnic-

twa (PKD 58–63). Według danych BIG InfoMonitor za II kw. 2019 r. 

przeterminowane długi firm informatycznych, które zajmują się 

oprogramowaniem, konsultingiem i powiązanymi usługami (PKD 

J62), sięgały wówczas 209 mln zł (średnio ok. 70 tys. zł na jeden 

podmiot). To dwa razy więcej niż dwa lata temu.

n Areszt za fikcyjne faktury
Są kolejni zatrzymani w sprawie zorganizowanej grupy prze-

stępczej, wyłudzającej VAT. Według wrocławskiej policji zajmo-

wali się m.in. fałszowaniem dokumentacji w celu wyłudzenia 

zwrotu VAT w  związku z  obrotem sprzętem elektronicznym. 

Śledczy ustalili, że transakcje na fakturach przedstawione 

przez członków grupy były fikcyjne. Miały je przeprowadzać 

różne firmy zajmujące się handlem elektroniką. Straty Skarbu 

Państwa wstępnie oszacowano na ponad 1 mln zł. 

Do zatrzymań doszło w  końcu grudnia w  Warszawie. 

Wrocławski prokuratur wobec kobiety zastosował poręczenie 

majątkowe, a  mężczyzna został tymczasowo aresztowany. 

Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.



n Ubezpieczyciel przywrócił limit ViDiS-owi
Dystrybutor AV może odetchnąć. Duży międzynarodo-

wy ubezpieczyciel przywrócił mu limit kredytowy, któ-

ry został częściowo cofnięty w  grudniu ub.r. Powodem 

była obawa związana z kontynuacją działalności spółki, 

po opublikowaniu w końcu listopada ub.r. raportu za rok 

finansowy (1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.). Niepokój 

firmy ubezpieczeniowej wzbudziła wielkość zadłużenia 

ViDiS-u z  tytułu krótkoterminowych kredytów banko-

wych na dzień 30 czerwca 2019 r., w zestawieniu z prze-

pływami pieniężnymi netto. Otóż według sprawozdania 

finansowego spółka miała 13,9 mln zł krótkoterminowych 

kredytów bankowych, z  czego do końca lutego 2020  r. 

musi spłacić 8,7 mln zł, a w marcu i kwietniu br. kolejne 

prawie 5 mln zł. Do końca listopada ub.r. ViDiS uregulował 

już blisko 3,5 mln zł ze wspomnianej kwoty długu. Zarząd 

zapewnił, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna, nie 

ma zagrożenia dla prowadzonej działalności ani termi-

nowej spłaty zobowiązań. Od grudnia ub.r. rozmawiał 

z  ubezpieczycielem w  celu wyjaśnienia sytuacji. W  mi-

nionym roku finansowym ViDiS wypracował 69,8 mln zł 

skonsolidowanych przychodów wobec 61,4 mln zł w po-

przednim roku. Zysk netto spadł do 1,4 mln zł z 3,5 mln zł.

n Zatrzymani za wyłudzenie 
grantów
Doszło zatrzymań osób, które chciały wzbo-

gacić się na fikcyjnych projektach. W Lublinie 

zatrzymano pięć osób zamieszanych we-

dług prokuratury w wyłudzenie 640 tys. zł 

z  PARP-u na fikcyjny projekt stworzenia 

i produkcji okularów VR. Grozi im do 15 lat 

pozbawienia wolności. Z  ustaleń śledczych 

wynika, że prawie całą kwotę dotacji prze-

lano na rachunek innej spółki pod pozorem 

zawarcia pożyczki. Jednak środki wytrans-

ferowano na konto jednego z podejrzanych. 

Według prokuratury spółka nie zrobiła nic, 

by opracować zgłoszony projekt. Zarzuty 

w sprawie usłyszało już 14 osób. 

Do większego oszustwa w  ocenie proku-

ratury doszło w  branży elektroodpadów. 

Mianowicie prezes jednej z  warszawskich 

spółek miał wyłudzić ok. 2,5 mln zł z unij-

nych grantów. Spółka działająca w  branży 

recyklingu miała skonstruować prototypy 

urządzeń do zbiórki zużytych telefonów 

komórkowych oraz do zbiórki surowców 

wtórnych. Okazało się jednak, że urządzenia 

nie spełniały przyjętych założeń. Rzekome 

„prototypy” okazały się seryjnymi urządze-

niami innej firmy. Prezesowi grozi do 10 lat 

pozbawienia wolności.

n Przejęcie za 2,7 mld dol. 
sfinalizowane
VMware przejął Pivotal Software kosztem 

2,7  mld dol. CEO Pat Gelsinger przekonuje, 

że  dzięki połączeniu powstanie lider segmentu 

kubernetes (kontenerów). Chmurowa platforma 

i narzędzia developerskie Pivotala zostały włą-

czone do nowej jednostki biznesowej VMware’a – Modern Applications Platform, która 

skoncentruje się na dostarczaniu gotowych do użycia rozwiązań i narzędzi na potrze-

by cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. 

Pivotal został przejęty w  2016  r. przez Dell Technologies, który kontroluje także 

większość udziałów w VMware. Zakup Pivotala zapowiedziano w sierpniu ub.r., wraz 

z ogłoszeniem przez VMware akwizycji Carbon Black za 2,1 mld dol. To drugie przeję-

cie zostało sfinalizowane w październiku 2019 r. i miało „wstrząsnąć branżą bezpie-

czeństwa” – jak zapowiadał Pat Gelsinger.

n Koniec wsparcia Windows 7 
W dniu 14 stycznia 2020 r. Microsoft zakończył wsparcie techniczne dla sys-

temu Windows 7. To zła wiadomość dla blisko 30 proc. użytkowników kom-

puterów w Polsce, bo tylu wciąż używa maszyn z „siódemką” (według danych 

Gemiusa za grudzień 2019 r.). Dla użytkowników biznesowych korzystają-

cych z komputerów z Windows 7 Professional albo Windows 7 Enterprise 

będą nadal dostępne poprawki bezpieczeństwa systemu, ale już nie za dar-

mo. Oferta ESU (Extended Security Updates) będzie dystrybuowana przez 

dostawców rozwiązań chmurowych Microsoftu (CSP) oraz w ramach licencji 

wolumenowych. Klienci korzystający z Windows 7 for Education mogą za-

kupić wsparcie u dostawcy usług kryptograficznych. Nie będzie ograniczeń 

co do wielkości wykupionej oferty. W ramach ESU będzie działał także Office 

365 ProPlus na urządzeniach z Windows 7.

Według informacji z ub.r. stawki za ESU zaczynają się od 25 dol. za rok za każ-

de urządzenie z Windows 7 Enterprise oraz od 50 dol. dla Windows 7 Pro. 

Co roku cena będzie rosnąć dwukrotnie. Poszerzone wsparcie zostanie osta-

tecznie zakończone w styczniu 2023 r. Darmowe aktualizacje Windows 7 po-

zostaną tylko dla klientów korzystających z wirtualnych pulpitów Windows 

(WVD) – chmurowej usługi na platformie Azure. Rosnące stawki za ESU (lub 

zupełny brak wsparcia dla konsumenckiego systemu operacyjnego) mają 

nakłonić użytkowników do przyspieszenia migracji do Windows  10, czyli 

w praktyce najczęściej do zakupu nowych komputerów. W ocenie analityków 

kończące się wsparcie „siódemki” należało do głównych czynników wzrostu 

sprzedaży komputerów w segmencie komercyjnym w 2019 r.
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n Intel: 2 mld dol. za firmę z centrum B&R w Polsce
Koncern przejmie Habana Labs, start-up, który ma ośrodek badań i rozwoju w Gdańsku, 

specjalizujący się w procesorach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Intel zamie-

rza wykorzystać jego rozwiązania w segmencie produktów data center. Za przejęcie 

gotów jest zapłacić 2 mld dol. Habana Labs działa od 2016 r. Ma centrum badań i roz-

woju także w Izraelu oraz biura w USA i Chinach.

AI należy do strategicznych priorytetów Intela. Firma przewiduje, że produkty z tego 

obszaru wygenerują 3,5 mld dol. przychodów w 2019 r. wobec 1 mld dol. rok wcze-

śniej. Według Intela rynek czipów wykorzystujących sztuczną inteligencję osiągnie 

wartość 25 mld dol. w 2024 r.
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W dynamicznej branży IT personalna karuzela kręci się szybciej niż w innych. 
Prezentujemy kilka najważniejszych zmian, które nastąpiły w minionych tygodniach. 

   n   Zmiany na stanowiskach   n   

n Olga Zelent dyrektorem  
zarządzającym Engave

W ubiegłym roku 

na stanowisko 

dyrektora zarzą-

dzającego Engave 

została powołana 

Olga Zelent. Przejęła 

odpowiedzialność 

za realizację no-

wej strategii firmy 

i wszystkich spraw 

związanych z bie-

żącą działalnością. 

Zajmuje się zarzą-

dzaniem operacyjnym i koordynacją pracy 

wszystkich działów firmy. Olga Zelent ma 

wieloletnie doświadczenie w doradztwie, 

zarządzaniu, sprzedaży, HR, wprowadzaniu 

nowych produktów, szkoleniach i coachin-

gu. Jest też przedsiębiorcą, mentorem 

menedżerów i właścicieli firm, prowadząc 

działalność konsultingową.

Przed przejściem do Engave była dyrekto-

rem generalnym Coders Lab (2018–2019) 

i dyrektorem operacyjnym spółki (2016– 

–2018). Zarządzała sprzedażą i operacjami 

w Cosmedica (2014–2016), a wcześniej 

przez osiem lat była dyrektorem zarządza-

jącym siecią aptek. Olga Zelent jest absol-

wentką warszawskiej SGH.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy S4E w dniu 31 grudnia ub.r. powołało członków 

rady nadzorczej spółki na kadencję, która potrwa do 30 grudnia 2022 r.

Przewodniczącą rady nadzorczej S4E została Hanna Osetek-Pasquet, dyrektor 

zarządzająca Also Polska od maja 2017 r. Grupa Also przejęła kontrolę nad krakow-

skim VAD-em w ramach transakcji zakupu przed-

siębiorstwa ABC Daty 1 lipca ub.r. S4E pozostanie 

jednak samodzielnym podmiotem.

Wiceprzewodniczącym rady nadzorczej S4E został 

Dariusz Harbaty, prawnik, specjalista od prawa 

korporacyjnego w obszarze fuzji i przejęć. Do rady 

nadzorczej krakowskiego VAD-a weszli także: 

Magdalena Świątek, dyrektor finansowa Also Polska, 

oraz Laurent Mitais, wiceprezes Also Holding ds. fuzji 

i przejęć. Skład uzupełnia Grzegorz Warzocha, part-

ner w Avanta Auditors & Advisors.

n S4E: menedżerowie Also w radzie nadzorczej

n Z Beyond.pl do Google’a

Sales managerem Google Cloud w Polsce został Bartłomiej 

Danek. Do końca 2019 r. był wiceprezesem i dyrektorem 

ds. sprzedaży i marketingu Beyond.pl.

Bartłomiej Danek ma ponad 20 lat doświadczenia w sektorze 

informatycznym i sprzedaży. Do zarządu Beyond.pl wszedł 

w 2016 r. Poprzednio był dyrektorem działu sprzedaży 

w PayU (2015–2016) i członkiem zarządu home.pl ds. sprze-

daży i marketingu (2011–2013). Ponad siedem lat spędził 

w Microsofcie (2004–2011) – był dyrektorem odpowiedzialnym za sektor publiczny, 

menedżerem grupy biznesowej Office, a początkowo szefem działu PR. Wcześniej był 

związany z administracją publiczną, pełniąc m.in. funkcję dyrektora departamentów IT 

i społeczeństwa informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

n Bogdan Zborowski prezesem Sygnity

Na początku grudnia ub.r. Bogdan Zborowski przejął stery Sygnity. Tym samym zakończył się półroczny 

okres, w którym spółka nie miała prezesa zarządu. Bogdan Zborowski dotychczas, od 2016 r., był preze-

sem itelligence. Wcześniej już pracował dla Sygnity, ostatnio w latach 2013–2016. Był wiceprezesem  

ds. sprzedaży, a od 2014 do 2016 r. pełnił również funkcję prezesa Sygnity International. Wcześniej,  

w latach 2002–2006, w ComputerLandzie (obecnie Sygnity) odpowiadał za sprzedaż i współpracę 

z najważniejszymi klientami z sektora bankowego. Pracował również w IBM-ie (w okresach 1998–2002 

i 2006–2013). Od 2011 do 2013 r. odpowiadał za największych klientów z sektorów: bankowego, 

ubezpieczeniowego, administracji publicznej i telekomunikacji. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. 

w Bull Polska. Bogdan Zborowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki 

Warszawskiej, ukończył również m.in. London Business School.
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n Wojciech Urbanek

 spotkaniu wzięli udział part-
nerzy i  klienci firmy. Uro-
czystość zainaugurowało 

wystąpienie Macieja Szynkarka, dyrek-
tora działu usług w LOG Systems, któ-
ry przypomniał, że pierwszym klientem 
producenta był Santander Bank. Od tam-
tego czasu firma sprzedała 153 tys. licencji 
i zrealizowała 500 wdrożeń.

Obecnie flagowym produktem wro-
cławskiej firmy jest oprogramowanie 
LOG, przeznaczone do zarządzania za-
sobami informatycznymi i  procesa-
mi biznesowymi. Jego użytkownikami  
są podmioty administracji publicznej 
i rządowej, z sektora edukacji i ochrony 
zdrowia oraz wiele firm komercyjnych, 
m.in. przedsiębiorstwa telekomunika-
cyjne czy instytucje finansowe. Przez 
kolejne lata system był sukcesywnie roz-
budowywany i zyskiwał nowe funkcje. 
W 2011 r. producent wprowadził system 
monitorowania pracowników, a trzy lata 
później helpdesk. W 2016 r. LOG Systems 
rozpoczął prace nad przygotowaniem 
aplikacji dostępnej w modelu SaaS (Soft- 
ware as a Service).

– Niezwykle ważny ze względu na RODO 
był dla nas 2018 r. Niemal cały potencjał 
wykorzystaliśmy do tego, by odpowied-
nio przygotować nasz produkt, a  także 

klientów do nowych warunków, jakie nio-
sło za sobą prawo unijne. Nie ukrywam, 
że ubiegły rok był dla nas bardzo udany pod 
względem finansowym, co w dużym stop-
niu jest właśnie zasługą RODO – przyznaje 
Maciej Szynkarek.

Dla LOG Systems 10-lecie to nie tylko 
rocznica, lecz także zamknięcie pewnego 
etapu. Kolejne lata mają przynieść zmia-
ny zarówno w portfolio producenta, jak 
i strategii działania. Szczególnie interesu-
jące wydają się plany dotyczące ekspansji 
poza Polską.

– Chcemy pojawić się na rynkach między-
narodowych. Niedawno prezentowaliśmy 
swój produkt w Stanach Zjednoczonych 
i wracamy stamtąd z dobrymi informacja-
mi. Już niedługo zdradzimy więcej szcze-
gółów na ten temat – zapowiada Grzegorz 
Filarowski, CEO LOG Systems.

Na początku października 2019 r. pro-
ducent uczestniczył w  kilkudniowej 
konferencji dla start-upów TechCrunch 
Disrupt w San Francisco. Kolejne wyjaz-
dy były okazją do zaprezentowania się 
także na imprezach wystawienniczych 
w Lizbonie i Helsinkach. W bieżącym ro-
ku firma planuje wziąć udział w konfe-
rencjach, m.in. w Dubaju, Londynie i Rio 
de Janeiro. Co ważne, LOG Systems pro-
muje zupełnie nowe rozwiązanie, bazują-

ce na nowej technologii, zaprojektowane 
pod kątem pracy z ogromną ilością prze-
twarzanych danych.

– W  pewnym momencie doszliśmy 
do wniosku, że utrzymywanie i tworzenie 
kolejnych wersji oprogramowania stają 
się nieopłacalne. Poza tym nasza aplika-
cja zestarzała się technologicznie. Dlate-
go zdecydowaliśmy się opracować LOG 
Plus. To produkt, który umożliwia nam 
konkurowanie z najmocniejszymi gracza-
mi na światowym rynku – tłumaczy Grze-
gorz Filarowski.

Nowy produkt łączy cechy oprogra-
mowania SAM (Software Asset Manage-
ment) i ITSM (IT Service Management), 
ma wiele funkcji, których nie będzie mógł 
zaoferować LOG. Producent zwraca też 
uwagę na łatwą obsługę, dzięki czemu 
z jego software’u mogą korzystać osoby 
niezwiązane z branżą IT.

– Producenci odchodzą od opracowywa-
nia dużych, ciężkich kombajnów. Zastępu-
ją je rozwiązania cechujące się przyjaznym 
interfejsem, który zapewnia szybkie i łatwe 
zarządzanie zasobami i licencjami – tłuma-
czy Grzegorz Filarowski.

Producent przewiduje, że w ciągu naj-
bliższych dwóch lat wszyscy użytkowni-
cy oprogramowania LOG przeniosą się 
na nową platformę. n
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Wrocławski LOG Systems od dekady dostarcza oprogramowanie do zarządzania 
zasobami informatycznymi. Dziesiąte urodziny były okazją do wspomnień i prezentacji 
planów na najbliższą przyszłość.

10-lecie
ambitne plany 
producentaLOG SYSTEMS:
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Najnowsze informacje  
z rynków zagranicznych  
Wybrane wydarzenia, przede wszystkim z Europy Zachodniej, Stanów Zjed-

noczonych, Japonii i Chin, dotyczące kanału sprzedaży, firm, ludzi, rządów 

i zmian prawnych.

Tech Data przejmuje Inflow Technologies, indyjskiego dystrybutora VAD z siedzibą w Bangalore 
i wieloma oddziałami na terenie Indii, a także za granicą – w Singapurze, Bangladeszu i Sri Lance. 
Inflow zajmuje się dystrybucją rozwiązań ponad 40 globalnych producentów, w tym systemów 
cyberbezpieczeństwa, sieciówki, unified communications and collaboration, a także storage’u, 
serwerów i oprogramowania. Zatrudnia ponad 350 pracowników i współpracuje z 1,4 tys. part- 
nerów. Wysokość rocznych przychodów oscyluje wokół 300 mln dol. Przejęcie Inflow Techno-
logies przez Tech Datę ma wzmocnić pozycję amerykańskiej firmy w regionie Azji i Pacyfiku.

Huawei zostanie dopuszczone do tworzenia sieci 5G we Włoszech, 
zdecydował tamtejszy rząd mimo nacisków ze strony Stanów Zjedno-
czonych na poszczególne kraje Unii Europejskiej. Władze USA twier-
dzą, że współpraca z Huawei, a także ZTE może wiązać się z infiltracją 
przez chińskich urzędników. Obaj producenci stanowczo odrzucają 
tego typu oskarżenia, a Włosi podkreślają, że Huawei oferuje najlep-
sze rozwiązania w najlepszych cenach.

MCI Capital pozbyło się za niemal 20 mln zł akcji tureckiej firmy In-
deks Bilgisayar. To największy dystrybutor IT w Turcji. Został założony 
w 1989 r. przez Erola Bilecika, jednego z najbardziej wpływowych lo-
kalnych biznesmenów, obecnie także przewodniczącego największej 
tureckiej organizacji biznesu – TÜSIAD. Turecki rynek ICT jest wart 
22,5 mld dol., a więc ponad 5 mld dol. więcej niż rynek w Polsce. We-
dług analityków bogacące się społeczeństwo i wzrost populacji mają 
wpływać na coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania IT.

John Visentin, CEO Xeroxa, 
nie przestaje naciskać na zarząd 
HP w sprawie ewentualnej fuzji 
obu koncernów. Uzyskał właśnie 
promesę na 24 mld dol. od trzech 
banków: Citi, Mizuho i Bank of 
America. To oznacza, że instytu-
cje finansowe uważają połącze-
nie Xeroxa i HP za dobry pomysł, 
z czym z kolei nie zgadza się En-
rique Lores, CEO HP, który nawet 
nie chce siadać do negocjacji, bo 
zamierza skoncentrować się na 
wdrażaniu planu restrukturyzacji.

Veeam Software zostało przejęte za 
5 mld dol. przez Insight Partners. Ta szwaj-
carska firma (zapowiada, że niebawem prze-
niesie swoją centralę do USA) specjalizuje 
się w rozwiązaniach do ochrony, odtwarza-
nia i zarządzania danymi w chmurze. Przeję-
cie ma przyspieszyć transformację Veeam do 
chmury hybrydowej (tzw. Act II), ekspansję 
na nowe rynki i dalszy wzrost. Celem jest też 
utrzymanie pozycji lidera w regionie EMEA, 
ale przede wszystkim zwiększenie udziałów 
w amerykańskim rynku (gdzie Veeam na razie 
aspiruje do pozycji nr 1). 

Samsung powołał zespół niezależnych eks-
pertów, którzy mają nadzorować działania ka-
dry kierowniczej koncernu, by „wyeliminować 
działania kryminalne” – wynika z doniesień 
Reutersa. W  jego skład wchodzą prawni-
cy, ludzie ze środowisk akademickich, ruchów 
obywatelskich, jest też były dyrektor ds. komu-
nikacji w Samsung Electronics. Komitet powo-
łano po tym, jak sędzia zajmujący się sprawą 
lidera korporacji, Jaya Y. Lee (Lee Jae-yonga), 
skrytykował Samsunga za brak skutecznego 
systemu, który może zapobiec nadużyciom 
popełnianym przez kadrę kierowniczą.

Firmy typu ODM (Original 
Design Manufacturer), które wy-
twarzają notebooki, kontynuują 
przenoszenie produkcji poza 
Chiny – wynika z doniesień Digi-
times. W związku z tym główny-
mi miejscami koncentracji fabryk 
komputerów przenośnych sta-
ną się niebawem Tajwan i Wiet-
nam. W IV kw. 2019 r. decyzjom 
tym towarzyszył spadek podaży 
komputerów przenośnych z po-
wodu braków procesorów Intela 
(o 10–15 proc.).

Michael van der Bel, szef Microsoftu 
w regionie EMEA, z końcem marca br. odej-
dzie z korporacji. Zastąpi go Ralph Haup-
ter, obecnie kierujący Microsoftem w Azji. 
Van der Bel spędził w Microsofcie 21 lat. 
Ostatnio odpowiadał za sprzedaż, marke-
ting i operacje dotyczące całego portfolio 
produktów i usług na 134 rynkach, kierując  
20 tys. pracowników w 32 lokalnych spół-
kach. Wcześniej od 2012  r. zawiadywał 
brytyjskim oddziałem Microsoftu, był też 
dyrektorem zarządzającym w Holandii oraz 
wiceprezesem odpowiedzialnym za sektor 
publiczny na międzynarodowych rynkach.

Hitachi Vantara połączyło się z Hitachi Consulting, dzięki czemu powstanie jeden podmiot, 
który będzie dysponować ofertą zarówno infrastruktury, jak i usług doradczych dla różnych branż. 
Takie podejście ma lepiej wspierać klientów w procesie transformacji cyfrowej. Fuzja powinna 
przyspieszyć zwłaszcza rozwój autorskiej platformy IoT w kanale sprzedaży oraz rozwiązań ba-
zujących na danych. Kolejne scalanie struktur w japońskiej korporacji następuje ponad dwa lata 
po powołaniu Hitachi Vantara, które połączyło biznes infrastruktury centrów danych i pamięci 
masowych (Hitachi Data Systems), rozwiązań IoT (Hitachi InsightGroup) i big data (Pentaho).

OKD, jedyny producent węgla kamiennego 
w Czechach, padł ofiarą ataku na system in-
formatyczny, co skutkowało zatrzymaniem 
pracy w należących do niego kopalniach. 
Władze czeskiego koncernu zapewniły, 
że bezpieczeństwo górników ani na chwi-
lę nie było zagrożone, a czujniki metanu 
– kluczowe w kopalniach węgla – działa-
ły bez zakłóceń, bo są poza główną siecią 
informatyczną. Kilkanaście dni wcześniej 
doszło z kolei do potężnego ataku haker-
skiego na szpital w Beneszowie koło Ostra-
wy, który sparaliżował funkcjonowanie tej 
placówki – nie działał sprzęt, co skutkowało 
nawet odwołaniem operacji.

EUROPA I ŚWIAT
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Konsolidacja  
to konieczność
„W dystrybucji jest wciąż niewykorzystany potencjał 
i spore rezerwy. Te pieniądze, które obecnie 
przepływają przez dystrybutorów, w mojej ocenie 
pracują nieefektywnie. A w każdym razie nie tak 
efektywnie, jak by mogły” – mówi Ireneusz Dąbrowski, 
niezależny doradca i coach.

CRN Zacznijmy od tego, czego możemy 
się spodziewać w tym roku w branży dys-
trybucyjnej w związku z niedawną fuzją 
ABC Daty i Also?
Ireneusz Dąbrowski Co niewątpliwie rzu-
tuje na skutki tej fuzji, to fakt, że – chyba 
nie tylko w mojej ocenie – nie została ona 
przeprowadzona w sposób, który pozwo-
li na optymalne wykorzystanie efektu sy-
nergii i wspólny wzrost sprzedaży. Wręcz 
przeciwnie. Ten moment wykorzysta AB, 
które pozostanie numerem jeden. Swoją 
szansę może też wykorzystać Action, któ-
rego zarząd ma strategiczną, niemal niepo-
wtarzalną okazję na zmianę wieloletniego 
paradygmatu działania. Nie wiem tylko, 
czy z tej szansy skorzysta, czy też wróci 
do poprzednich, charakterystycznych dla 
polskiej dystrybucji metod działania pod 
naciskiem otoczenia. W największym skró-
cie – uważam, że polscy dystrybutorzy bę-
dą rośli kosztem tych międzynarodowych.

A czy dystrybutorzy, ogólnie rzecz bio-
rąc, są dobrze przygotowani do wyzwań, 
jakie wiążą się z nowymi modelami biz-
nesowymi i cyfrową transformacją?
Jakoś sobie radzą, ale przede wszystkim 
trzeba szczerze powiedzieć, że branża 
dystrybucyjna dawno już przestała być in-
nowacyjna, jak działo się to w latach 90. 
Wówczas regularnie wprowadzała na ry-
nek nowe rozwiązania i metody działania, 
które potem adaptowali producenci i resel-
lerzy. Z korzyścią dla całej branży IT.

KANAPA CRN POLSKA
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O jakich działaniach mówimy?
Począwszy od kwestii obecnie wręcz ba-
nalnych, jak profesjonalne katalogi pro-
duktowe –  wsparte taksonomicznym 
opisem produktów, ułatwiającym ich po- 
równywanie –  przez sprzedaż elektro-
niczną oraz usługi logistyczne, których 
podstawowym elementem było sprzęgnię-
cie systemów informatycznych dystry-
butorów i przewoźników, by jak najlepiej 
realizować dostawy, a na wielu innych 
skończywszy. Wówczas dla wszystkich 
było jasne, jaką wartość dodaną dystry-
butorzy wnoszą do branży.

A obecnie?
Dziś o wiele trudniej wskazać, czy i w ja-
kim obszarze mamy do czynienia z kre-
atywnością i innowacyjnością ze strony 
dystrybutorów. Moim zdaniem trudno 
uważać za odkrywcze przejmowanie 
podmiotów z innych branż, tworzenie 
marek własnych czy rozwój sieci fran-
czyzowych. Krótko mówiąc, dystrybucja 
utraciła wiodącą pozycję i zdolność na-
rzucania rynkowi swojej narracji, jak to 
się mówi w czasach nam współczesnych, 
taki rynkowy leadership, i przestała kre-
ować rozwój rynku. Swego czasu miała 
taką umiejętność, ale gdzieś na począt-
ku XXI wieku ją zatraciła. Pozycję lidera 
zamieniła na bierne płynięcie z prądem, 
a  czasami wręcz na rolę popychadła 
dla producentów i kozła ofiarnego dla 
urzędników.

A jednak, przykładowo, dystrybutorzy 
pokazują na swoje systemy sprzedaży 
usług chmurowych jako rozwój dzia-
łalności na miarę XXI wieku…
To imponderabilia i działania głównie 
PR-owskie, a do tego odtwórcze wobec 
działań producentów. Zresztą o  czym 
my mówimy, skoro ponad połowę pol-
skiego rynku usług chmurowych dla biz-
nesu zagarnęło AWS, które z dala omija 
dystrybucję, podczas gdy nastawiony 
na współpracę z dystrybutorami Micro-
soft zyskał jedynie kilkanaście procent 
tego segmentu. Wspomniane działania 
niczego więc nie zmienią, choć oczywi-
ście trzeba szukać i próbować nowych 
narzędzi, bo dystrybucja musi nadą-
żać za zmianami rynkowymi. Jednak 
to nie chmura, Internet rzeczy, sztucz-

na inteligencja czy rozszerzona rzeczy-
wistość będą stanowiły w  najbliższej 
przyszłości napęd dla dystrybucji. Jedy-
nym napędem byłby powrót do korzeni 
i praktyczne udowodnienie, że w dystry-
bucyjnym core businessie tkwią jeszcze 
ogromne rezerwy. Przy chęciach i pew-
nym wysiłku można je wskazać i  tym 
samym rozbrajać miny, z  którymi się 
obecnie borykamy w branży.

A gdzie konkretnie tkwią te rezerwy?
W każdej z firm, w których pracowałem, 
starałem się wprowadzić w życie model  
5-3-2. To znaczy 5 proc. marży i 3 proc. kosz-
tów, dające w rezultacie 2 proc. EBIDTA. 
Czy taki właśnie poziom wskaźników ma-
my, przykładowo, u największego polskie-
go dystrybutora? W tym przypadku mamy 
raczej do czynienia ze zbyt wielkim orga-
nizmem, który jest zbyt kosztowny. Gdyby 
ktoś na poważnie się tym zajął, przepro-
wadził biznesową kurację odtłuszczającą, 
można byłoby wypracować dalece większe 
zyski z korzyścią dla inwestorów i oczywi-
ście samej spółki.

Trzymając się terminologii dietetycz-
nej: gdzie są te „boczki”?
Na pewno nie należy ich szukać w kosz-
tach logistyki lub wynajmu biura, bo tego 
typu proste koszty zostały już dawno zop-
tymalizowane. Koszty, które nie są jeszcze 
w polskiej dystrybucji zoptymalizowane, 
to są koszty płac, produktywność i ope-
racje. Przecież jest całe mnóstwo pro-
duktów i transakcji, które – gdyby wziąć 
pod uwagę koszty ich obsługi – nie przy-
noszą dystrybutorom zysków lub zyski 
z ich sprzedaży są minimalne. A jednak 
do takich transakcji cały czas dochodzi, 
co obniża de facto całościowy wynik. Nie-
rzadko zresztą są one realizowane pod 
naciskiem producentów, na co dystry-
butorzy się zgadzają, nie umiejąc czy nie 
chcąc postawić vendorom granicy.

Do tej pory wydawało mi się, że broad- 
line polega na tworzeniu jak najbogat-
szej oferty… 
Dystrybucja broadline’owa wcale nie 
oznacza, że trzeba sprzedawać wszyst-
ko i na każdych zasadach. W mojej oce-
nie polscy broadlinerzy utracili zdolność 
narzucania całemu rynkowi swojego spo-

sobu myślenia opartego na rachunku biz-
nesowym i eliminowania wielu patologii, 
takich jak chociażby sprzedaż masowych 
produktów w  detalicznych ilościach. 
A dystrybucja to hurt!

Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?
Wielu dystrybutorów zbytnio uwierzy-
ło kiedyś w hasło „go big, go niche or go  
home”. I niby racja, ale jednak określenie 
„go big” trzeba rozumieć wieloznacz-
nie, nie tylko przez pryzmat maksyma-
lizacji obrotów. Należy brać pod uwagę, 
w jaki sposób powstają te wciąż rosną-
ce przychody. Posłużę się abstrakcyjnym 
przykładem: jeżeli jakiś produkt kosztu-
je złotówkę, a my ustalimy sobie dla niego 
znakomitą marżę na poziomie 100 proc., 
to wprawdzie sam procentowy wskaźnik 
zysku będzie imponujący, ale koszty ob-
sługi zamówienia, logistyki itd. z pew-
nością znacząco przewyższą kwotowy 
zysk z jego sprzedaży. Popatrzmy zresz-
tą na ostatnie wyniki konkretnych dys-
trybutorów. Jeżeli przykładowo 18-proc. 
wzrost obrotów w stosunku do roku po-
przedniego nie przekłada się na wzrost 
procenta marży, to znaczy, że te dodatko-
we dochody są gdzieś „przepalane”. Ewi-
dentnie coś jest nie tak, albo z kosztami 
albo jednym z dwóch innych „miksów”: 
product mixem i customer mixem.

W 2008 r. twierdziłeś, że na rynek i po-
ziom marż uzdrawiająco zadziałałoby 
zredukowanie liczby dystrybutorów. 
Podtrzymujesz to twierdzenie?
Oczywiście. Każdy dystrybutor ma pew-
ne koszty stałe, które musi ponosić ja-
ko firma. Efekty synergii ujawniłyby się 
wręcz automatycznie, o ile taka fuzja zo-
stałaby odpowiednio przygotowana 

Konsolidacja jest 
konieczna, skoro obecnie 
żaden dystrybutor nie jest 
w stanie wygenerować 
przynajmniej 2 mln 
euro przychodu rocznie 
na jednego pracownika.
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i  przeprowadzona. A  konsolidacja jest 
konieczna, bo skoro obecnie żaden dys-
trybutor nie jest w stanie wygenerować 
przynajmniej 2 mln euro przychodu rocz-
nie na jednego pracownika – co jest swe-
go rodzaju wskaźnikiem produktywności 
w branży – to musimy mieć do czynienia  
z przerostem kosztów zatrudnienia. I bę-
dzie pod tym względem coraz gorzej, 
bo płace będą rosły, a oczywiście wymia-
na drogich ludzi na tanich to nie jest wła-
ściwa odpowiedź na to wyzwanie. Dobry 
zespół musi być w dużym stopniu złożo-
ny z  ludzi doświadczonych, w tym kil-
ku bardzo dobrze opłacanych „gwiazd”, 
a z drugiej tzw. koni roboczych. Firmy, 
a zwłaszcza firmy usługowe, do których 
należą dystrybutorzy IT, są wszak po-
strzegane nie przez logo, ale przez ludzi, 
którzy ją reprezentują wobec partnerów 
oraz klientów i muszą być zarówno mery-
toryczni, jak i skuteczni.

W takim razie rynek idzie w dobrym 
kierunku, o czym świadczą niedawne 
fuzje…
W Polsce wbrew pozorom nie postępu-
je żadna konsolidacja. Od lat mamy taką 
samą liczbę dużych dystrybutorów, pod-
czas gdy jest miejsce na dwóch, co najwy-
żej trzech. Ale do tej redukcji nie dojdzie, 
bo żaden z graczy się z tej „gry” nie wycofa. 
Spójrzmy na to z punktu widzenia zarzą-
dzających. Jeśli roczny zysk spółki wyno-
si kilka czy kilkanaście milionów złotych, 

to chociaż z punktu widzenia inwestorów 
giełdowych – przy miliardowych obrotach 
i setkach milionów zainwestowanego ka-
pitału – jest to relatywnie bardzo niewiele, 
dla jej kadry zarządczej to w sumie bardzo 
dobry wynik. Moim zdaniem mógłby być 
wyraźnie lepszy, ale wygląda na to, że taki, 
jaki jest, satysfakcjonuje zarządzających. 
A do tego potrafią oni przekonać inwesto-
rów, którymi zresztą po części sami też są, 
że tak, jak jest, jest świetnie i inaczej być 
nie może. A skoro tak, to nie wprowadza-
ją określonych zmian, nawet nie próbu-
ją, i dalej będą narzekać na niskie marże 
i utyskiwać na obiektywne trudności. A ca-
łą branżę świat zewnętrzny dalej będzie 
postrzegać jako mało atrakcyjną inwesty-
cyjnie i ryzykowną, z wszelkimi tego nega-
tywnymi skutkami.

A czy można wskazać moment, kiedy 
dystrybucja jako taka straciła swoją 
wiodącą pozycję na rynku IT?
W mojej ocenie praprzyczyną były gieł-
dowe debiuty największych polskich dys-
trybutorów. Przypominam, że poza tymi, 
którzy na giełdzie są dzisiaj, było tam 
jeszcze kilku innych graczy, jak choćby 
Techmex i Pronox. Wszystkim się wów-
czas wydawało, że to będzie łatwy sposób 
na budowanie wartości firmy. Nie wzię-
to pod uwagę, że warszawski parkiet to 
nie jest NASDAQ czy NYSE i tutaj nic sa-
mo nie urośnie, bo nie ma wystarczającej 
ilości pieniędzy. Oczywiście rękę do tego 

przyłożyły kolejne rządy, które spowodo-
wały, że nawet ten kapitał, który na gieł-
dę napływał, z czasem wyraźnie zmalał. 
Jeżeli popatrzymy na korelację wartości 
firm IT z ilością zainwestowanego kapi-
tału przez OFE, to widać jak na dłoni, że 
spadek zaangażowania ze strony tych fun-
duszy spowodował spadek wartości gieł-
dowej dystrybutorów.

Jednak jakiś kapitał udało się pozyskać 
z rynku, co zwiększyło możliwości roz-
woju dla dystrybutorów… 
Owszem, ale efektem tego procesu by-
ło rozleniwienie i  zatracenie poczucia 
rzeczywistości. Giełdowy kapitał był jak 
narkotyk. Po jego zażyciu dystrybuto-
rzy, zamiast walczyć o  produktywność 
i efektywność, zadowolili się tym, co mie-
li. To umożliwiło im przetrwanie na ryn-
ku, ale nie zrobiono nic, żeby walczyć 
z niskimi marżami i zwiększać efektyw-
ność operacyjną. Znacznie łatwiej było 
walczyć z kosztami i w tym przypadku 
rzeczywiście osiągnięto właściwe wskaź-
niki, aż do niezłego, światowego poziomu 
3 proc. Ale ma to jednak posmak pyrruso-
wego zwycięstwa, bo co to za sukces, skoro 
jednocześnie marża zjechała do 3,5 proc. 
Wyraźnie widać, że coś tu nie gra, że ktoś 
nie wykonuje swojej pracy.

Przy czym metoda na pozyskiwanie ko-
lejnych inwestorów już nie zadziała…
Ogólnie żadna dystrybucja w Polsce to 
nie jest miejsce na generowanie zysków 
z punktu widzenia przeciętnego inwesto-
ra. Na rynku inwestycyjnym obowiązuje 
niepisana zasada, że dana branża lub spół-
ka jest atrakcyjna, jeśli wskaźnik Return 
on Capital Employed (ROCE) osiąga po-
ziom 15 proc., czyli przynosi tyle właśnie 
zwrotu rocznie. Uważa się, że wszystko, 
co jest poniżej, to słaba lub wręcz bez-
przedmiotowa inwestycja, a dopiero to, 
co powyżej, to naprawdę dobry interes. 
Wynika to z wieloletniej historii poważ-
nych giełd światowych, dużo starszych 
i stabilniejszych niż nasza krajowa.

A jaki wskaźnik zapewniali inwesto-
rom polscy dystrybutorzy?
Weźmy chociażby czołowego obecnie 
polskiego dystrybutora, który przy ka-
pitalizacji na poziomie około 800 mln zł 

IRENEUSZ DĄBROWSKI jest związany z bran-

żą od ponad 40 lat. W latach 90. pracował w DHI, a następnie 
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ka zarządu polskiego oddziału tej firmy. W latach 1998–2002 

i 2008–2011 jako dyrektor regionalny odpowiadał za operacje 

Tech Daty w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (był też 

członkiem europejskiego zarządu). W 2013 r. został partnerem 

i dyrektorem sprzedaży w firmie ComCERT, pierwszym polskim 

komercyjnym start-upie zajmującym się usługami bezpieczeń-

stwa IT, a zwłaszcza z dziedziny CERT (Computer Emergency 

Response Team). W 2016 r. został przewodniczącym rady nad-
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S4E. W lipcu 2019 r. złożył rezygnację z tej drugiej funkcji, a je-

go członkostwo w radzie nadzorczej ABC Daty (obecnie Vicis 

New Investments) wygasło 30 grudnia ub.r.
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generuje rocznie kilkadziesiąt milio-
nów  złotych zysku. Tymczasem żeby 
osiągnąć oczekiwany przez inwestorów 
wskaźnik zwrotu z tego kapitału na po-
ziomie 15 proc., jego roczny zysk powi-
nien sięgać 120 mln zł! Przy czym wtedy 
rezultat byłby jedynie dobry, a nie bardzo 
dobry. Jak do tej pory inwestorzy na ak-
cjach dystrybutorów uzyskują marny 
zwrot rzędu 5–6 proc., choć np. w przy-
padku europejskiego Also jest to 12 proc., 
co i tak jest wynikiem poniżej progu uzna-
wanego za korzystny. Nic więc dziwnego, 
że giełdowa wycena dystrybutorów jest 
dużo niższa niż ich wartość księgowa.

Dla inwestorów giełdowych, przekona-
nych, że obecna sytuacja w dystrybu-
cji jest taka, jaka jest, i inna nie będzie, 
to może być szokująca diagnoza.
Inwestorzy nigdy nie zadadzą np. pyta-
nia o to, kto ustalił, że obsługa retailu i te-
lekomów ma kosztować marny 1  proc. 
od transakcji? Czy na pewno ktoś to dobrze 
policzył? Przecież jak zsumujemy wszyst-
kie koszty, to się w gruncie rzeczy niezbyt 
opłaca, ale dystrybutorzy się na to godzą! 
Tak naprawdę nikt w polskiej dystrybucji, 
w mojej ocenie, jak do tej pory nie opraco-
wał profesjonalnego operacyjnego mode-
lu kosztowego. Takiego, który bierze pod 
uwagę wszystkie opłaty i koszty, w tym ma-
terialne i ryzyka, które ponosi dystrybutor 
przy obsłudze danych kategorii produkto-
wych lub segmentów klientów.

No dobrze, skoro mamy diagnozę, to co 
stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć 
leczenie? 
Poza zajęciem się kwestią marż i kosztów 
należałoby wpłynąć na zmianę obecnej 
postawy managementu dystrybucji z try-
bu „jak przeżyć” na tryb „jak wykorzystać 
tkwiący w dystrybucji potencjał”. To może 
stać się ważną przewagą konkurencyjną, 
o ile się wie, jak się do tego zabrać i od cze-
go zacząć. Tylko że menedżerowie po zna-
komitej dekadzie lat 90. przestali się uczyć 
i sięgać po nieoczywiste rozwiązania. Do-
datkowo dystrybucja w Polsce, na skutek 
nacisku ze strony vendorów, dała się we-
pchnąć w rolę „chłopca do bicia”, godząc 
się na przejęcie wszystkich możliwych 
kosztów. Została też poddana represjom 
ze strony wiecznie głodnego fiskusa.

Można było tego uniknąć? 
Odpowiem pytaniem na pytanie: czy 
branża dystrybucyjna dorobiła się wła-
snej reprezentacji, w tym własnego lob-
bingu? Pamiętam czasy, kiedy jako jedyny 
przedstawiciel dystrybutora walczyłem 
– z sukcesem zresztą – o VAT na licen-
cje. Stała za mną Polska Izba Informa-
tyki i Telekomunikacji, ale nie miałem 
praktycznego wsparcia ze strony innych 
dystrybutorów. Nie ukrywam, że to mnie 
zniechęciło do dalszego działania pro 
publico bono. I wraz z moim odejściem 
z Izby nie prowadzono już dojrzałego lob-
bingu na rzecz dystrybucji.

A działalność ZIPSEE Cyfrowa Polska? 
Doceniam to, co robi ta organizacja. Ale 
ZIPSEE jest postrzegany jako organiza-
cja reprezentująca interesy kilkunastu 
konkretnych firm, a nie jako ogólnopol-
ski, branżowy samorząd gospodarczy, ja-
kim była i jest PIIT. To znacząco utrudnia 
skuteczny lobbing i nawiązywanie takich 
relacji z politykami, które nie byłyby na-
znaczone jakimś piętnem patologicznych 
układów z biznesem. Kiedy jako przedsta-
wiciel PIIT jechałem do parlamentu lub ja-
kiegoś ministerstwa, to jako reprezentant 
całej branży IT – producentów, dystrybu-
torów, programistów, twórców praw autor-
skich, po prostu wszystkich. W przypadku  
ZIPSEE z perspektywy urzędników to wy-
gląda nieco inaczej, co nie pomaga temu 
związkowi w jego działaniach. Uważam, 
że lepszy byłby prężny samorząd gospodar-
czy, ale o to branża dystrybucyjna jak do-
tąd nie zadbała. A szkoda, bo może byśmy 
uniknęli obecnych problemów. Brak jed-
ności widać też w innych obszarach dzia-
łalności. Przykładowo: dlaczego branża, 
odpowiadając na politykę ubezpieczycieli, 
nie stworzyła systemu ubezpieczeń wza-
jemnych? Na takim fundamencie wyrosła 
wszak wielkopolska przedsiębiorczość z jej 
tuzami, jak choćby Hipolit Cegielski, gdy 
pruskie instytucje wstrzymywały polskim 
firmom finansowanie i asekurację.

A czy dałoby się uniknąć wpadek 
w związku z tzw. karuzelami VAT? 
Karuzele VAT były wynikiem nacisku 
wywieranego na zarządy dystrybutorów 
ze strony właścicieli, inwestorów i anali-
tyków giełdowych na stałe wzrosty przy-

chodów. W dodatku wzmocnionego wiarą 
dystrybutorów, że te wielkie cyfry przesło-
nią gorzką prawdę o słabej lub wręcz złej 
efektywności branży dystrybucyjnej. Te 
mniejsze, pojedyncze wskaźniki miały się 
niejako rozwadniać w wielkiej, sztucznie 
nadmuchanej masie miliardowych obro-
tów. I faktycznie tak się stało. Z tym że efek-
ty wszyscy znamy, a najbardziej Action.

W 2002 r., w rozmowie z CRN Polska, 
mówiłeś o tym, że „ciśnienie marżowe 
jest potworne”. Ono od tamtej pory ani 
razu nie zmalało, a wręcz przeciwnie. 
A skoro w takim nieprzychylnym śro-
dowisku dystrybutorzy nie tylko prze-
trwali, ale wciąż rośli, to może jednak 
– mimo wszystkich zastrzeżeń – mamy 
do czynienia z geniuszami biznesu?
A  może raczej, mówiąc żartobliwie, 
z „Januszami biznesu”?

W jakim sensie?
W  takim, że przestali się zastanawiać, 
o co w tej dystrybucji tak naprawdę chodzi. 
Zamiast tego robią od lat wciąż to samo, 
wychodząc z założenia, że skoro biznes ja-
koś się kręci, to po co cokolwiek zmieniać.

No właśnie: po co?
Bo w dystrybucji są wciąż niewykorzy-
stany potencjał i spore rezerwy. Te pie-
niądze, które obecnie przepływają przez 
dystrybutorów, w mojej ocenie pracują 
nieefektywnie. A w każdym razie nie tak 
efektywnie, jak by mogły. Poza tym dys-
trybucja ma wciąż do zaprezentowania 
i narzucenia rynkowi swoją własną nar-
rację, zawierającą wiele atrakcyjnych ele-
mentów, ale musi jej się chcieć to robić. 
Mam nadzieję, że jeśli nie w 2020 r., to 
nieco później stanie się to faktem.

Koszty, które nie są jeszcze 
w polskiej dystrybucji 
zoptymalizowane, 
to są koszty płac, 
produktywność i operacje.

Rozmawiał 
Tomasz Gołębiowski
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rzegorz Pałczyński nie miał spo-
kojnego roku. Sprawa zamówie-
nia na sprzęt komputerowy dla 

Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, 
która miała zamknąć się w kilka dni, prze-
rodziła się w wielomiesięczny spór. Kon-
flikt wprawdzie zakończył się ugodą, 
jednak gdyby nie determinacja warszaw-
skiego integratora, finał mógłby być dla 
niego znacznie mniej pomyślny. Spór ten 
pokazuje, w jak trudnej sytuacji stoi wy-
konawca w zderzeniu z zamawiającym 
w sektorze publicznym.

Sprawa zaczęła się w grudniu 2018 r., 
gdy Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 
podpisał umowę z Primar IT (wówczas 
firma nosiła nazwę Primar Information 
Technology Grzegorz Pałczyński) na do-
stawę serwerów i  sprzętu komputero-
wego wraz z gwarancją oraz serwisem. 
Wynagrodzenie wykonawcy określono na 
kwotę 252,6 tys. zł brutto. Kontrakt w ra-
mach zamówienia publicznego zawar-
to 18 grudnia 2018 r. Czasu na realizację, 
jak to w zamówieniach publicznych pod 
sam koniec roku, nie było wiele. Integra-

tor, zgodnie z umową, musiał uwinąć się 
z dostawą do 27 grudnia 2018 r.

Jak się jednak okazało, części umowy 
(o wartości 106 tys. zł), wykonawca nie 
mógł zrealizować w wyznaczonym termi-
nie. Chodziło o dostawę dwóch serwerów 
Della, które nie dotarły na czas z powodu 
opóźnień w produkcji, ze względu na brak 
jednego z komponentów. 

Primar IT uprzedził PISF o problemie 
bez zwłoki, bo 19 grudnia 2018 r., a na-
stępnie przedstawił stosowne pismo od 
producenta, wyjaśniające przyczynę pro-

„Takich kłopotów nie mieliśmy przez 20 lat działalności” – twierdzi Grzegorz Pałczyński, 
właściciel Primar IT. Tymczasem problemy, z którymi musiał się zmierzyć, wcale nie są 
wyjątkowe.

n Krzysztof Pasławski

18 grudnia 2018 r.

Zawarcie umowy między PISF 
i Primar IT na dostawę serwerów 

i sprzętu komputerowego.

19 grudnia 2018 r. 

Primar IT informuje o opóźnieniu 
w dostawie dwóch serwerów nie 

ze swojej winy, a 20 grudnia 2018 r. 
uzyskuje pismo od producenta 

w tej sprawie.

27 grudnia 2018 r. 

PISF odstępuje do części umowy, 
obejmującej dostawę dwóch 

serwerów.
Primar IT proponuje sprzęt 

zastępczy, dodatkowe gwarancje 
na swój koszt i oferuje polubowne 

rozwiązanie problemu.

4 stycznia 2019 r. 

Primar IT otrzymuje pismo 
z naliczeniem przez PISF kary 

umownej w wysokości 20 proc. 
całkowitego wynagrodzenia z tytułu 

umowy (50,5 tys. zł).

Kalendarium

RYNEK
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Przedsiębiorca powołał się na art. 484 
par. 2 Kodeksu cywilnego, który pozwa-
la na miarkowanie kary umownej, gdy 
zobowiązanie zostało w znacznej części 
wykonane oraz gdy kara jest rażąco wygó-
rowana. Grzegorz Pałczyński podkreślał, 
że PISF naliczył karę także od wartości 
umowy w  wykonanej części, mimo że 
– jak zaznacza – zamawiający nie poniósł 
żadnej szkody z powodu opóźnień. Szef 
Primar IT utrzymuje przy tym, że wspo-
mniane serwery Della nie były instytuto-
wi niezbędne na koniec 2018 r. i mógł, nie 
ponosząc żadnej straty w swojej działal-
ności, poczekać na ich dostarczenie.

– Nic nie stało na przeszkodzie, by przedłu-
żyć termin dostawy o jeden lub dwa tygodnie. 
W takiej sytuacji naliczenie kary umownej 
od całości zamówienia, także tej zrealizowa-
nej w terminie, kłóci się z podstawowymi za-
sadami współżycia społecznego i zasadami 
obrotu gospodarczego w normalnym kraju 
– utrzymuje Grzegorz Pałczyński.

Zwraca również uwagę, że budzi wątpli-
wości możliwość naliczenia jakiejkolwiek 
kary umownej. Stosowny zapis w kontr-
akcie brzmi: „wykonawca zobowiązany 
jest do zapłaty kary umownej w wysoko-
ści 20 proc. ceny, o której mowa w par. 4 
ust. 1 umowy, z tytułu odstąpienia przez 
wykonawcę oraz z tytułu odstąpienia 

blemu. Zapewnił PISF, że podejmując się 
realizacji zamówienia spółka dokonała za-
mówienia na sprzęt zgodnie z terminem 
wymaganym przez dostawców i produ-
centa – zostało złożone 4 grudnia 2018 r.  
(zaraz po ogłoszeniu przez PISF informa-
cji z otwarcia ofert), po czym spółka uzys- 
kała akceptację producenta i wstępny ter-
min realizacji umowy na 18–20 grudnia 
2018  r. Niestety, producent poinformo-
wał Primar IT o opóźnieniu tuż po zawar-
ciu przez integratora umowy z PISF. Tym 
samym, jak przekonywał Grzegorz Pał-
czyński, jego firma nie ponosi winy za nie-
zrealizowanie części zamówienia. 

Przedsiębiorca zaproponował PISF ure-
gulowanie należności za już dostarczony 
sprzęt, a rozliczenie serwerów Della na 
początku 2019 r., gdy staną się one dostęp-
ne. Zaoferował także, że na własny koszt: 
dostarczy w terminie umowy urządzenia 
zastępcze (serwery Della o zbliżonej kon-
figuracji) do czasu realizacji przesuniętej 
dostawy, oraz doda przedłużoną gwaran-
cję i  dyski o  większej pojemności jako 
bonus wynagradzający niechcianą i nie-
spodziewaną przez obie strony sytuację.

 

PISF, mimo wyjaśnień i propozycji ze stro-
ny integratora, zdecydował się na odstą-
pienie od niezrealizowanej do 27 grudnia 
2018  r. części umowy, wskazując ja-
ko przyczynę niedostarczenie w termi-
nie wspomnianych dwóch serwerów. 
Podstawą do takiego kroku były zapisy 
w  kontrakcie, które wzmacniały pozy-
cję zamawiającego. Jeden z nich głosił, 
że „w przypadku niewykonania przez wy-
konawcę zobowiązania – realizacji przed-
miotu umowy do dnia 27 grudnia 2018 r., 

zamawiający może bez wyznaczania ter-
minu dodatkowego od umowy odstąpić”. 
W kolejnym ustępie umowy zapisano zaś, 
że „odstąpienie od umowy zwalnia zama-
wiającego z zapłaty wynagrodzenia i po-
niesionych przez wykonawcę nakładów 
na wykonanie przedmiotu umowy”.

Odstępując od części umowy, PISF naliczył 
wykonawcy 50,5 tys. zł kary, czyli 20 proc. 
całkowitego wynagrodzenia. Primar IT stał 
na stanowisku, że sankcja jest nieuzasad-
niona, ponieważ do opóźnienia w dostawie 
doszło nie z jego winy. Integrator stanow-
czo nie zgadzał się ponadto z wysokością 
kary. A to dlatego, że oznaczała, iż nie do-
stanie zapłaty za część już dostarczonego 
sprzętu i będzie stratny na blisko 30 tys. zł. 
W związku z tym w styczniu 2019 r. integra-
tor zwrócił się do PISF z prośbą o zmniej-
szenie kary umownej do kwoty 20 proc. 
niezrealizowanej części umowy, czyli  
21,2 tys. zł. Argumentował przy tym, że po-
została część kontraktu, to jest ta, od któ-
rej PISF nie odstąpił, została zrealizowana 
i przyjęta bez zastrzeżeń, a faktura za wy-
konane prace została zaakceptowana. Tym 
samym, co według integratora było oczywi-
ste, należy mu się zapłata za dostawy zreali-
zowane w terminie.

PISF nie komentuje porozumienia
„Ugody zawierane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej są zgodne z art. 54a ustawy o finan-

sach publicznych. Instytut nie komentuje przebiegu postępowań za pośrednictwem mediów. 

PISF jako jednostka sektora finansów publicznych nie może samowolnie odstępować od na-

liczonych kar umownych, zawartych w umowie. W związku z tym rozpoczęcie podjęcia roz-

mów ugodowych musiało zostać poprzedzone dogłębną analizą prawną, a samo zawarcie 

ugody sądowej wymagało zasięgnięcia opinii podmiotów zewnętrznych.” – poinformowała 

Monika Piętas-Kurek, kierownik działu upowszechniania kultury filmowej i promocji PISF. 

14 stycznia 2019 r. 

Primar IT wnosi o zmniejszenie kary 
do 20 proc. niezrealizowanej części 

umowy (21,2 tys. zł).

26 lutego 2019 r. 

PISF informuje Primar IT 
o wystąpieniu do stosownych 

organów o interpretację w sprawie 
możliwości zawarcia ugody.

8 maja 2019 r. 

Pełnomocnik spółki składa  
w warszawskim sądzie zawezwanie 

do próby ugodowej.

14 listopada 2019 r. 

Zawarcie ugody. PISF wypłaca  
(bez odsetek) zatrzymane na poczet 

kary umownej 29,3 tys. zł 
wynagrodzenia integratora  

za wykonaną część zamówienia, 
kara zostaje ustalona w wysokości 
20 proc. niezrealizowanej części 

umowy (21,2 tys. zł).
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przez zamawiającego od 
umowy z przyczyn, za które 
wykonawca ponosi odpo-
wiedzialność”. Przywołany 
tutaj par. 4 mówi natomiast: 
„wykonawca jest odpowie-
dzialny względem zama-
wiającego za wszystkie wa- 
dy fizyczne sprzętu”, czyli 
nie określa ceny, od której 
liczona byłaby kara.

– W  tym stanie rzeczy 
stoję na stanowisku, że za-
mawiający nie jest uprawniony do nali-
czenia jakiejkolwiek kary umownej. Dodać 
należy, że treść umowy została przygoto-
wana przez zamawiającego i narzucona 
wykonawcy, także ewentualne jej błędy 
winny obciążać wyłącznie tę stronę, któ-
ra umowę zredagowała – mówił w kwiet-
niu 2019 r. Bartłomiej Bandosz, adwokat, 
pełnomocnik prezesa Primar IT. Podkre-
ślił wówczas, że instytut nie odpowiedział 
na propozycje polubownego rozwiązania 
problemu spowodowanego opóźnieniem.

PISF pod koniec lutego 2019  r., czyli 
dwa miesiące po nałożeniu kary umow-
nej, informował Primar IT, że zwrócił się 
o interpretację do stosownych organów 
w sprawie możliwości odstąpienia od czę-
ści kary. Uzasadniał, że musi stosować 
się do przepisów ustawy o finansach pu-
blicznych. Żeby ruszyć sprawę z miejsca, 
w połowie maja ub.r. pełnomocnik spółki 
skierował do warszawskiego sądu wniosek 
o wezwanie do próby ugodowej. 

Pełnomocnik właściciela Primar IT tłu-
maczy, że z uwagi na obowiązującą go ta-
jemnicę, nie może ujawniać szczegółów 
dotyczących prowadzonych negocjacji 
ugodowych. Z  jego informacji wynika, 
że kością niezgody okazały się odsetki od 
opóźnienia zapłaty części wynagrodze-

nia, której instytut nie wy-
płacił w terminie z uwagi na 
naliczenie kary umownej od 
całej wartości umowy.

Ostatecznie Grzegorz 
Pałczyński machnął ręką 

na odsetki, nie chcąc wcho-
dzić w  spór sądowy z PISF. 
Zdecydował się na polu-
bowne zakończenie, mimo 
że w  jego ocenie zamawia-
jący nie miał prawa naliczać 
kar. Ostatecznie ugoda zosta-

ła zawarta przed sądem w połowie listo-
pada ub.r. W ramach porozumienia PISF 
odstąpił od kar w  wysokości 20  proc. 
wartości umowy, poprzestając na ich na-
liczeniu od wartości zamówienia niezre-
alizowanego, tj. w kwocie ponad 20 tys. zł.  
Częściowe odstąpienie od umowy z Pri-
mar IT pozostało w mocy. Czyli integra-
tor ostatecznie stracił 
w tym przypadku moż-
liwość sprzedaży in-
stytutowi feralnych 
dwóch serwerów za 
ponad 100 tys. zł.

– Instytucja państwo-
wa jest chroniona prze-
pisami PZP i występuje 
z pozycji bardzo uprzywilejowanej. Urzęd-
nikowi wolno się pomylić, w tym popełnić 
błędy w umowie, a nam, czyli podatnikom 
i firmom, nie można popełnić żadnego błę-
du bezkarnie – komentuje szef Primar IT.

Grzegorz Pałczyński twierdzi również, 
że instytut do końca próbował przeforso-
wać w ugodzie zapisy, które w jego oce-
nie budziły obawę, iż zamawiający może 
co najmniej opóźnić wypłatę zatrzyma-
nej części wynagrodzenia, więc niemal 
do ostatniej chwili finał sporu pozostawał 
niepewny i zarówno integrator, jak i peł-
nomocnik, musieli być niemal do ostatniej 
chwili zaangażowani w spór.

 

Bartłomiej Wachta, wspólnik z kance-
larii Maruta Wachta, zauważa, że prak-
tyka placówek publicznych jest taka, 
by narzucając treść umowy, jak najwięcej 
odpowiedzialności przenieść na wyko-
nawcę. Nawet jeżeli nie jest to racjonalne. 
Sprawy nie ułatwiają według niego prze-
pisy o dyscyplinie finansów publicznych, 
które prowadzą do tego, że jeżeli kara 
została przewidziana w umowie, to jej 
niedochodzenie oznacza naruszenie dys-
cypliny i osobistą odpowiedzialność te-
go, kto podjął decyzję o nienaliczaniu lub 
ograniczeniu wysokości kary. Rozmówca 
CRN Polska zaznacza przy tym, że moż-
liwości zmian umowy o  zamówienie 
publiczne są bardzo ograniczone, więc 
trudno jest rozwiązywać problemy zwią-
zane z ich realizacją.

– Spory, które w sekto-
rze prywatnym mogłyby 
być rozwiązane prostym 
aneksem, w sektorze pu-
blicznym niestety czę-
sto kończą się procesami 
i  nie jest to wyłącznie 
wina „nieelastycznego 
stanowiska zamawiają-

cego”, ale także dość restrykcyjnych prze-
pisów wyłączających swobodną możliwość 
zmian umów o  zamówienia publiczne  
– zaznacza adwokat.

Dodaje, że w sektorze publicznym ogra-
niczone są też możliwości zawierania 
ugód, ponieważ nie mogą one prowadzić 
do obejścia przepisów PZP, czyli de facto 
do zawarcia nowej umowy lub zmiany jej 
zakresu z pominięciem PZP. 

– W  sektorze prywatnym spór może 
zakończyć się ugodą polegającą na tym, 
że w zamian za ograniczenie kar umow-
nych wykonawca zobowiązuje się do reali-
zacji dodatkowych świadczeń. W sektorze 
publicznym jest to bardzo trudne lub nie-
możliwe – wyjaśnia Bartłomiej Wachta. 

W ocenie Joanny Stecyk, radcy prawne-
go w kancelarii Traple Konarski Podrecki 
i Wspólnicy, przy naliczeniu kary umow-
nej nie ma znaczenia, jaką szkodę poniósł 
wykonawca (a na jej brak wskazywał inte-
grator w sporze z PISF). 

W przypadku braku 
winy wykonawcy kara 
umowna nie powinna 
zostać nałożona.

Nowe prawo ochroni zamawiających?
W 2021 r. wejdzie w życie nowe prawo zamówień publicznych, które – przynajmniej 

według ustawodawcy – powinno ulżyć przedsiębiorcom, czyli wykonawcom projektów. 

Przepisy zakładają opracowanie katalogu klauzul abuzywnych (zabronionych) w umo-

wach o zamówienie publiczne, co ma chronić firmy przed dyktatem zamawiających. 

Zapowiedziano także opracowanie dobrych praktyk i wzorów dokumentów. W Urzędzie 

Zamówień Publicznych ma niebawem ruszyć infolinia dla przedsiębiorców.

minęło od wypowiedzenia 
umowy do zawarcia ugody.

miał wykonawca 
na realizację zamówienia.

RYNEK
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– W razie niewykonania lub nienależyte-
go wykonania zobowiązania kara umowna 
należy się w zastrzeżonej na ten wypadek 
wysokości bez względu na wysokość ponie-
sionej szkody – wyjaśnia ekspert, wskazu-
jąc na art. 484 par. 1 Kodeksu cywilnego.

Dodaje jednak, że kluczowe jest tutaj 
stwierdzenie winy wykonawcy.

– W przypadku braku winy wykonawcy 
kara umowna nie powinna zostać nałożo-
na – uważa Joanna Stecyk. 

Jak zauważa, instytucje publiczne, 
związane dyscypliną finansów publicz-
nych, mają trudności w podejmowaniu 
rozmów ugodowych z wykonawcami, mi-
mo że przepisy dopuszczają jej zawarcie.

– Podmioty publiczne mają możliwość 
zawierania ugód w sprawie spornych na-
leżności cywilnoprawnych na podstawie 
art. 54 a ustawy o finansach publicznych. 
Co więcej, te podmioty coraz chętniej sto-
sują taką praktykę – przyznaje Joanna 
Stecyk. 

Bartosz Majda, adwokat, partner zarzą-
dzający w kancelarii adwokackiej Majda 
Strzyżewska, oceniając kwestię odstą- 
pienia od części umowy w  opisanym  
sporze, ocenia, że zamawiający miał ku 
temu podstawę, mimo że integrator, skła-
dając ofertę i podpisując umowę, działał 
w dobrej wierze, bo nie miał informa-
cji od dostawcy sprzętu o  możliwym 
opóźnieniu.

– Wykonawcę mógłby moim zdaniem 
usprawiedliwić wpływ nieprzewidywal-
nych i niezależnych od niego sił trzecich. 
Przykładowo, gdyby zatonął statek wio-
zący podzespoły do serwerów i dlatego nie 
dotarły one na czas do wykonawcy. Infor-
macja od producenta, że niezbędne urzą-
dzenia nie dojadą w  terminie, w  mojej 
ocenie nie wyłącza odpowiedzialności wy-
konawcy za opóźnienie – uważa adwokat.

Jego zdaniem w  opisanej sprawie 
w razie ewentualnego postępowania są-
dowego pozycja zamawiającego byłaby 
słabsza niż wykonawcy. Wynika to jego 
zdaniem z wadliwie skonstruowanego 
postanowienia dotyczącego kary umow-
nej w kontrakcie zawartym między PISF 
a Primar IT, na co zwracał uwagę sam 
integrator. Bartosz Majda przypuszcza, 
że  to właśnie świadomość tego błędu 
sprawiła, że zamawiający zdecydował 
się na zawarcie ugody. n

Ad vocem…
Grzegorz Pałczyński, właściciel Primar IT

Kwota zwrócona Primarowi, a więc prawie 30 tys. zł, powinna była zostać zapłacona w po-
łowie stycznia 2019 r., ale z powodu niezastosowania się PISF do przepisu o miarkowaniu 
kar umownych oraz błędnej interpretacji przepisów prawa, a także opieszałości i niezrozu-
miałej inercji w działaniu została zwrócona dopiero w listopadzie 2019 r. Wprawdzie zgod-
nie z podpisaną ugodą, ale bez należnych naszym zdaniem odsetek karnych za opóźnienie. 
Tak więc PISF oddał niesłusznie przetrzymywaną płatność dopiero po 10 miesiącach. 

Bartłomiej Bandosz, pełnomocnik właściciela Primar IT

W naszej ocenie PISF nie był uprawniony do naliczania żadnych kar umownych. Mój moco-
dawca poniósł negatywne skutki wadliwego postępowania PISF – nie otrzymał w terminie 
zapłaty, ponieważ PISF wadliwie naliczył karę umowną, następnie zaś, mimo że kara ta zo-
stała częściowo zwrócona w związku z zawartą ugodą, to odsetki z tytułu wielomiesięcznej 
zwłoki nie zostały przez PISF wypłacone, a koszt tego poniósł przedsiębiorca.

Bartosz Majda, adwokat, partner zarządzający w kancelarii adwokackiej Majda Strzyżewska

W sprawach o zamówienia publiczne, gdy zamawiający częściowo odstępują od umo-
wy, wskazując na winę wykonawcy, zwykle naliczają karę od całej wartości zamówienia. 
To typowa praktyka, która wynika ze standardowego formułowania umów o zamówienia 
publiczne. Najczęściej nie przewidują one opcji odstąpienia od części umowy i nie określa-
ją wysokości kar w takim przypadku. Z naszej praktyki wynika, że zazwyczaj zamawiają-
cy nie byli skłonni do ugody w sprawie kary. W razie częściowego odstąpienia od umowy 
i realizacji reszty kontraktu wypłacali wynagrodzenie wykonawcy, potrącając całą kwotę 
kary. Wówczas wykonawca z reguły pozywał zamawiającego. Sądy często w takim sporze 
podzielały argumenty wykonawców i postanawiały o miarkowaniu kary, tzn. naliczeniu jej 
w wysokości proporcjonalnej do wartości niezrealizowanej części umowy. Wykonawca  
będący w sporze z zamawiającym w podobnej sprawie ma więc podstawy, by liczyć  
na korzystne orzeczenie.

Bartłomiej Wachta, wspólnik kancelarii Maruta Wachta

Zamawiający – podmioty publiczne – często podejmują decyzje, które nie są korzystne 
z punktu widzenia dobra projektu, ale zapewniają względne bezpieczeństwo formalne 
osób odpowiedzialnych za dane działania. Dla takiego podmiotu pozornie bezpieczniej-
szą drogą jest proste naliczenie kary wynikającej z tekstu umowy. Łatwiej jest potrącić karę 
z wynagrodzenia i pozwolić wykonawcy na dochodzenie roszczeń w sądzie, którego roz-
strzygnięcie i tak nastąpi za kilka lat. Zmianę w podejściu zamawiających miał zainicjować 
artykuł 54a ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nową normą zamawiający może 
zawrzeć ugodę, m.im gdy jest w stanie dokonać pisemnej oceny, że ugoda będzie korzyst-
niejsza niż spór. W praktyce to wykonawca powinien przygotować dokumenty dotyczące 
sporu tak, by zamawiający nabrał uzasadnionych wątpliwości co do zasadności swoje-
go stanowiska. Powinien więc sporządzić i doręczyć zamawiającemu opinie prawne lub 
techniczne i co więcej, zainicjować spór – to przesłanka warunkująca rozpoczęcie rozmów 
o ugodzie – co jest równoznaczne z wytoczeniem powództwa lub przynajmniej złożeniem 
w sądzie zawezwania do próby ugodowej. Zwykłe wezwanie do zapłaty nie wystarczy.

Joanna Stecyk, radca prawny w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

W ostatnich latach widać tendencję do uznawania przez sądy kary umownej przekracza-
jącej 20–30 proc. wynagrodzenia należnego dłużnikowi za rażąco wygórowaną. Ponadto, 
mimo że art. 483 par. 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że kara umowna należna jest nieza-
leżnie od poniesionej szkody, to już przy miarkowaniu kary sądy biorą również pod uwagę 
rozmiar szkody (lub jej brak). Ostatnie wyroki pozwalają wyciągnąć wniosek, że na korzyść 
wykonawcy przy miarkowaniu kar przemawia fakt wykonania zobowiązania w znacznej 
części lub wręcz w całości, ale z opóźnieniem oraz możliwość faktycznego korzystania 
przez zamawiającego z przedmiotu umowy.
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Zarówno producenci, jak i  dystry-
butorzy IT coraz częściej pole- 
cają uwadze integratorów firmo-

we meeting roomy. Zwłaszcza że mamy 
do  czynienia z  nowymi potrzebami ich 
użytkowników. Na przykład zmienia się 
sposób pracy w firmowych open space-
’ach. Mimo że otwarte przestrzenie nadal 
będą bardzo popularne nie tylko w dużych, 
lecz także w całkiem niewielkich przedsię-
biorstwach, pojawiła się wyraźna potrze-
ba wydzielenia miejsc przeznaczonych na 
spotkania małych grup roboczych. Takich, 
które często są zwoływane ad hoc, by prze-
dyskutować problem, skomunikować się 

ze zdalnymi pracownikami, innym oddzia-
łem firmy bądź klientem.

Według wielu badań to właśnie małe 
grupy ludzi pracują wyjątkowo efektyw-
nie, bo angażują wszystkie osoby biorące 
udział w spotkaniu. To z kolei przekła-
da się na wyniki współpracy, a w osta-
tecznym rachunku na przychody firm. 
Zarządzający coraz skrupulatniej liczą, 
ile kosztuje każda godzina pracy zatrud-
nionych ludzi. Odpowiednie warunki 
do współpracy i dostępne rozwiązania 
technologiczne mają sprawić, że będą 
oni w 100 proc. zaangażowani w działa-
nia firmy.

Dlatego coraz większy udział w biuro-
wej przestrzeni przeznaczonej na spotka-
nia biznesowe będą miały meeting roomy, 
pozwalające na komfortową współpracę 
do mniej więcej 10 osób. Prawdziwą jed-
nak furorę robią ostatnio pokoje typu 
huddle room, przeznaczone dla maksy-
malnie sześcioosobowych grup. Według 
badań Frost & Sullivan w 2022 r. takie po-
mieszczenia mają stanowić aż 70 proc. 
wszystkich sal spotkań. W dodatku licz-
ba pomieszczeń przeznaczonych na roz-
mowy biznesowe ma rosnąć w  tempie 
20 proc. rocznie przez najbliższe cztery 
lata. Futuresource Consulting doliczył się 

Rosną potrzeby klientów biznesowych dotyczące integracji rozwiązań IT/AV w biurowych 
salach spotkań. Na topie są od jakiegoś czasu mniejsze pomieszczenia, które trzeba 
odpowiednio wyposażyć. Klienci coraz bardziej naciskają przy tym na intuicyjność  
obsługi poszczególnych rozwiązań.

n Karolina Marszałek
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li, za pomocą których można obsługiwać 
wszystkie urządzenia konferencyjne 
oraz systemy oświetlenia, żaluzji, kli-
matyzacji lub nagłośnienia. Postawienie 
sprzętu i rozwiązań automatyki w stan go-
towości powinno być tak proste, by mógł 

sobie z  tym poradzić każ-
dy uczestnik spotkania. 
Przestaje wchodzić w  grę 
każdorazowa żmudna kon-
figuracja urządzeń, w  za-
pomnienie powinna odejść 
także konieczność korzysta-
nia z kilku pilotów przezna-
czonych do obsługi różnych 
elementów wyposażenia sa-

li. Wszystkie operacje mogą być wykony-
wane za pośrednictwem tabletu, a nawet 
smartfona wyposażonego w odpowiednią 
aplikację.

Automatyzacja może iść dalej i przeja-
wiać się w scenariuszach stworzonych dla 
poszczególnych sal spotkań zawierających 
stałe parametry odpowiadające danej gru-
pie roboczej. Za wdrożeniem takiego roz-
wiązania przemawia nie tylko wygoda, 
lecz także oszczędność czasu osób bio-
rących udział w spotkaniu. A to już prze-
kłada się na konkretne kwoty. Z wyliczeń 
przedstawionych podczas jesiennej kon-
ferencji partnerskiej NEC-a wynika, że zły 
system konferencyjny powoduje minimal-
nie 10 minut straty na każdym spotkaniu, 
a koszt roboczogodziny w korporacji wy-
nosi mniej więcej 120 zł. 

W grę wchodzą także argumenty zwią-
zane z oszczędnością samych urządzeń 
i  prądu. Administrator odpowiedzial-
ny za sale spotkań ma zdalny wgląd w to, 
jak są używane rozwiązania zainstalo-
wane w salach i czy na pewno nie pracują 
w czasie, gdy pokoje stoją puste. Zdalnie 
również może zidentyfikować usterkę, 
a niekiedy również naprawić ją „na odle-
głość”, co znów redukuje czas opóźnień.

Rozwiązania w dziedzinie automaty-
zacji systemów funkcjonujących w salach 
spotkań idą w kierunku prawdziwych in-
nowacji. Okazuje się, że elementem odpo-
wiadającym za ich działanie może być… 
interaktywny monitor. Dobrym przykła-
dem jest urządzenie Sharpa zaopatrzone 
w czujniki IoT, które współpracują z usłu-
gami Microsoft Azure Digital Twins. Sen-
sory przekazują dane do platformy 

blisko 11 mln sal konferencyjnych w całej 
Europie Zachodniej i Ameryce Północ-
nej. Z kolei dane Forrestera mówią o tym, 
że na całym świecie funkcjonuje ponad 
30 mln tego typu pomieszczeń. 

Jednak nie sam rozmiar sali ma zapew-
nić oczekiwany efekt. W dobrze pojętym 
interesie integratora leży dopilnowa-
nie, by jedynym narzędziem dostępnym 
w huddle roomie nie był flipchart z rol-
ką papieru lub telewizor. Zmiany w orga-
nizacji przestrzeni biurowej i sposobach 
pracy idą w parze z intensywnym rozwo-
jem oferty rynkowej dotyczącej dosto-
sowania rozwiązań konferencyjnych do 
wymagań współczesnych klientów. War-
to więc wykorzystać sprzyjające warunki, 
które panują na rynku, do realizacji wyso-
komarżowych projektów.

Integratorzy mają duże pole do popisu 
w kilku obszarach: sieciowym (co ozna-
cza konieczność dostosowania rozwią-
zań do dostępnych warunków sieciowych 
bądź poprawę tych warunków), integracji 
systemów audio i wideo, włączenia roz-
wiązań działających w  salach spotkań 
do systemów wykorzystywanych ogólnie 
w biurze (np. drukarkowego, digital si-
gnage, IoT), bezpieczeństwa 
danych i informacji, a także 
szyfrowania komunikacji. 
W grę wchodzi nawet obszar 
rozwiązań automatyki bu-
dynkowej z racji tego, że sa-
le mogą funkcjonować jako 
inteligentne przestrzenie, 
dostosowujące się do specy-
ficznych potrzeb uczestników spotkań 
według określonych z góry scenariuszy.

Na kwestiach technicznych i organiza-
cyjnych związanych z wdrożeniem roz-
wiązań z dziedziny IT oraz audio-wideo 
się nie kończy. Klienci mogą potrzebo-
wać doradztwa nawet dotyczącego ume-
blowania. Chodzi np. o meble wyciszające 
wyspy huddle, które są tworzone wprost 
w otwartej przestrzeni biurowej.

Biorąc pod uwagę rozwój rozwiązań 
konferencyjnych, w nowoczesnych salach 
spotkań dla grup projektowych prędzej 
czy później będzie w pełni realizowana 
koncepcja BYOD. Producenci zmierza-
ją bowiem do tego, by uczestnicy spotka-

nia mogli łatwo i w każdej chwili sięgać 
po treści zapisane na własnych urządze-
niach przenośnych i wyświetlać je na za-
instalowanym w sali ekranie.

– Multimedialnym sercem sali często 
są monitor LCD i zestaw do wideokonfe-
rencji. Trzeba pamiętać, że 
należy te urządzenia połą-
czyć z sobą w  jeden system 
i umożliwić użytkownikowi 
w prosty i intuicyjny sposób 
podłączenia do  niego wła-
snego sprzętu. Dużym zain-
teresowaniem cieszą się więc 
multiformatowe przełącz-
niki prezentacyjne do podłą-
czania kilku urządzeń z różnymi rodzajami 
portów HDMI/DP/USB-C. Warto zazna-
czyć, że  każdy z  tych standardów niesie 
z sobą także pewne ograniczenia, w szcze-
gólności związane z długością tras sygna-
łowych – mówi Kamil Węglarz, Products 
Sales Specialist w Aten.

Ponieważ spotkania biznesowe ewo-
luują z  jednostronnych prezentacji 
we współpracę kilku prezenterów (rów-
nież tych, którzy biorą udział w spotkaniu 
dzięki systemowi wideokonferencyjne-
mu), ważne staje się zastosowanie do-
brej jakości inteligentnych kamer, które 

płynnie będą przechodzić 
z ogólnego kadru ukazujące-
go wszystkich uczestników 
spotkania na kadr prezentu-
jący osobę zabierającą głos. 
Specjaliści podkreślają też, 
że poza zaawansowaną wie-
dzą dotyczącą rozwiązań AV 
integratorom potrzebna jest 

także wiedza z obszaru ruchu QoS i bez-
pieczeństwa sieciowego. Wsparciem dla 
sal spotkań będzie konfiguracja stref zde-
militaryzowanych i dostępu do interne-
tu na potrzeby specyficznych wymagań 
urządzeń wideo. Tak by praca sieci nie 
powodowała opóźnień i utraty pakietów. 
Niezbędne stają się kompetencje w ob-
szarze VoIP i zunifikowanej komunikacji 
w związku z tym, że postępuje integracja 
środowisk i  platform informatycznych 
działających w przedsiębiorstwach.

W dziedzinie zarządzania salami spo-
tkań w firmach rośnie znaczenie termina-

Przez najbliższe cztery 
lata liczba pomieszczeń 

przeznaczonych na spotkania 
biznesowe ma rosnąć 

w tempie 

Zły system konferencyjny 
powoduje minimalnie 

na każdym spotkaniu.
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Azure, dzięki czemu administrator mo-
nitoruje dostępność sal spotkań, jakość 
powietrza, natężenie światła i wilgotno-
ści, a  pozyskiwane dane wykorzystuje 
do efektywnego zarządzania przestrzenią 
przeznaczoną do biznesowej współpracy.

 

Monitory interaktywne, o różnym stop-
niu zaawansowania, wpłynęły na rynek 
szeroką falą. Według danych Future- 
source Consulting pierwsze takie urzą-
dzenia pojawiły się na rynku ponad 10 lat 
temu. Obecnie o  udziały współzawod-
niczy ponad 20 marek. Sprzedaż tego 
rodzaju monitorów wzrosła ilościowo 
o 172 proc. w 12 miesięcy, licząc od marca 
2018 r. Do 2023 r. wzrost ma się utrzymy-
wać na poziomie średnio 25,1 proc. Do nie-
dawna głównym ich odbiorcą był rynek 
edukacyjny. Obecnie jednak sprzedaż 
tych urządzeń rośnie głównie w segmen-
cie korporacyjnym. Duże firmy mają z cza-
sem kupować najbardziej rozbudowane, 
a  więc i  najdroższe, 
wysokomarżowe mo-
dele. Zaletą tych – jak 
je określają niektórzy 
specjaliści –  kombaj-
nów do współpracy jest 
to, że w jednym urzą-
dzeniu oprócz funkcji 
whiteboarda klient do-
staje rozwiązanie wideo- 
konferencyjne (m.in. 
dzięki wbudowanym 
głośnikom i  kamerze 
z inteligentnymi funkcjami), narzędzia 
do współpracy na wspólnych dokumen-
tach oraz interaktywnych prezentacji. 

Monitory mają porządkować i ułatwiać 
zdalną komunikację w firmach dzięki te-
mu, że współpracują z wieloma służący-
mi do tego celu aplikacjami. Specjaliści 
podkreślają przy tym, że często w ramach 
jednej korporacji używa się kilku różnych 
programów.  Na polskim rynku przedsię-
biorstw to rozwiązania jeszcze mało po-
pularne. Dlatego integratorzy powinni 
nauczyć się dobrze uzasadniać niemały 
wydatek, który miałby ponieść klient, de-
cydując się na takie rozwiązanie.

– Wątpliwości co do zasadności stoso-
wania w korporacjach wysokiej klasy mo-

nitorów do współpracy mogą brać się stąd, 
że w samym Windows 10 i Office 365 Mi-
crosoft wprowadził wiele funkcji interak-
tywnych. Wraz z pakietem Office 365 klient 
może mieć dostęp do Microsoft Teams, ale 
wiele przedsiębiorstw ma swoje standardy 
i stosuje różnego rodzaju oprogramowanie 
do współpracy, czasem w zależności od te-
go, z kim się komunikuje. Dlatego w przy-
padku monitorów do współpracy klienci 
doceniają możliwość ich konfiguracji zgod-
nie ze specyficznymi potrzebami ich firmy 
–  argumentuje Mariusz Orzechowski,  
dyrektor polskiego przedstawicielstwa 
NEC Display Solutions Europe.

Na razie klienci są bardziej skłonni 
do realizacji scenariusza, według które-
go większa sala spotkań jest wyposażo-
na w projektor, mała zaś w monitor LCD 
z dodatkowymi rozwiązaniami wideo- 
konferencyjnymi, od których wręcz roi 
się na rynku. Według danych Future- 
source Consulting do 2022 r. sprzedaż 

sprzętu do wideokon-
ferencji na świecie 
będzie rosnąć śred-
nio o  27  proc. rocz-
nie. W  samym 2019  r. 
odnotowano skoko-
wy wzrost wynoszą-
cy 50  proc., windując 
przychody ze sprzeda-
ży do poziomu 3,8 mld 
dol. Z  kolei w  2018  r. 
w sprzęt do wideokon-
ferencji wyposażono 

jedynie około 10 proc. sal spotkań, więc 
integratorzy wciąż mają dużo do zrobie-
nia na tym polu, a polski rynek nie stano-
wi pod tym względem wyjątku. 

Tym, co zadomowiło się w siedzibach 
rodzimych odbiorców biznesowych, są 
rozwiązania telekonferencyjne. Rynek 
w tej dziedzinie także nie stoi w miejscu 
i integratorzy ciągle mogą na nim zarobić. 

– Wideokonferencje są coraz popular-
niejsze, ale telekonferencje nie odejdą szyb-
ko do lamusa. Połączenia audio, podczas 
których jedynie słyszymy się z drugą stroną, 
są bardzo mocno zakorzenione w biznesie. 
Dzięki telefonii stacjonarnej i komórkowej 
mają długą historię i wystarczają wielu 
firmom. Z kolei inwestycje w wyposaże-

nie sali konferencyjnej warto przeprowa-
dzić w sposób przemyślany, tak by funkcje 
audio, wdrożone na początku, można by-
ło w przyszłości łatwo rozbudować o wi-
deo – mówi Bartłomiej Biernat, Product  
Team Leader w Veracompie.

Oczywiście wideokonferencję można 
zorganizować przy użyciu nawet całkiem 
prowizorycznych rozwiązań. Często wy-
starczy do tego po prostu smartfon. Każdy 
integrator jednak ma obecnie do wykorzy-
stania bardzo bogatą ofertę zróżnicowa-
nego cenowo sprzętu, dzięki czemu może 
pokazać klientowi różnicę między bizne-
sowym zestawem wideokonferencyjnym 
w przystępnej cenie a prowizorką, któ-
rej cechą jest niska jakość dźwięku i ob-
razu, zawodność połączenia, a przez to 
samego kontaktu między zespołami, nie 
mówiąc już o komunikacji z odbiorcami 
końcowymi.

Cechą rozwiązania wideokonferencyj-
nego, na którą powinno się zwracać uwa-
gę klientów korporacyjnych, a także tych 
z mniejszych firm, jest możliwość korzy-
stania z wielu chmurowych systemów 
wideokonferencyjnych w ujednolicony 
sposób, a więc w każdej z sal spotkań, ja-
kimi dysponuje firma, i za pomocą takich 
samych, prostych funkcji obsługi. Ważna 
jest też łączność USB typu plug and play. 
Wielu producentów podkreśla taką ce-
chę jak mobilność zestawów, twierdząc, 
że  klient może ich łatwo użyć w  tym 
miejscu w firmie, w którym właśnie są 
potrzebne. Z kolei zestawy modułowe 
pozwolą rozbudowywać rozwiązania 
wideokonferencyjne w salach spotkań 
różnej wielkości, zgodnie z aktualnymi 
potrzebami.

Na rynku można znaleźć przykłady 
maksymalnego uproszczenia rozwią-
zań do sprawnego uzyskiwania połącze-
nia wideokonferencyjnego bez ustępstw 
w dziedzinie jakości i wielofunkcyjno-
ści. Przykładem jest Poly Studio X Series 
– wideoterminal all-in-one z szeroko-
kątną kamerą 4K, z funkcją kadrowania 
grupy i mówcy, wysokiej jakości audio, 
możliwością udostępniania treści bez-
przewodowo i kablowo. Przywołujemy 
to rozwiązanie dlatego, że dawny Poly-
com oferował jeszcze kilka lat temu duże 
systemy wideokonferencyjne, bazujące 
na zamkniętych, drogich i rozbudowa-

Około 70 proc. 
przestrzeni 
konferencyjnych mają 
stanowić w przyszłości 
pomieszczenia typu 
huddle.

TRENDY
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nych rozwiązaniach. Choć rozwiązania 
telepresence, bo o nich mowa, nie znik-
nęły z rynku, to jednak zwrot firmy w kie-
runku pudełkowych terminali takich 
jak X Series doskonale obrazuje trendy 
w segmencie wyposażania sal spotkań 
i kierunek rozwoju wideokonferencyj-
nej oferty w  przypadku wielu innych 
producentów.

Otóż według producentów projektorów 
(również tych, którzy jednocześnie oferu-
ją monitory do współpracy) – nic bardziej 
mylnego, szczególnie jeśli chodzi o zasto-
sowanie w większych salach spotkań.

– Obserwujemy wzrost zapotrzebowa-
nia na większe przekątne. Komunikacja 
z użyciem obrazu jest najskuteczniejsza za-
równo w biznesie, jak i edukacji. Odpowie-
dzią producentów monitorów na ten trend 
jest możliwość łączenia z sobą urządzeń, 
jednak na obecnym etapie jest to połowicz-
ne rozwiązanie, ponieważ zawsze będą 
widoczne krawędzie paneli. Projekcja zaś 

umożliwia płynne „stackowanie” sprzętu 
i utworzenie jednego wielkiego obrazu bez 
widocznych krawędzi łączenia – wyjaśnia 
Jakub Łapiński, Business Account Mana-
ger w Epsonie. 

Na korzyść projekcji ciągle przema-
wia przede wszystkim niższa cena zaku-
pu w przeliczeniu na cal ekranu, a także 
niższe koszty utrzymania (niskie TCO). 
Nowoczesne projektory do sal konferen-
cyjnych zapewniają duży obraz (rzędu 
100 i więcej cali) z możliwością jego ska-
lowania w zależności od bieżących po-
trzeb i audytorium. 

Jacek Smak, dyrektor handlowy NEC 
Display Solutions Europe, podkreśla, 
że szczególnie atrakcyjne dla odbiorców 
biznesowych są modele projektorów 
z zaimplementowaną funkcją multipre-
sentera, umożliwiającą wyświetlanie 
ekranu urządzenia (komputera, smart-
fonu itp.) za pośrednictwem przewo-
dowej lub bezprzewodowej sieci LAN. 
Oprócz ekonomicznych argumentów, 
podkreślających przewagę projektorów 

generujących duży obraz nad ścianami 
monitorowymi, do klientów trafiają rów-
nież te związane z aranżacją sal.

Współczesny nieużywany projek-
tor może się automatycznie chować 
w suficie, a ekran zwijać. Same ekrany 
do  projekcji mogą być zainstalowane 
w nietypowych miejscach, jak okno czy 
nawet środek pomieszczenia. Poza tym 
wśród klientów biznesowych popular-
ność zdobywają właśnie projektory lase-
rowe i to one zastępują w salach spotkań 
starsze rozwiązania projekcyjne.

– Świadomość zalet laserowego źró-
dła światła jest już bardzo duża wśród in-
tegratorów, a wśród klientów końcowych 
zadowalająca. Laser broni się dzięki suk-
cesywnie spadającej cenie, długiej ży-
wotności oraz brakowi kosztów serwisu 
i eksploatacji – mówi Jacek Smak. 

Świadomi klienci bardzo doceniają 
przy tym ultraciche projektory lasero-
we, a to właśnie w salach konferencyj-
nych szum pracującego projektora może 
rozpraszać uczestników spotkania. n

n KAMIL WĘGLARZ Świata IT i AV nie da się obecnie odseparować. Integratorzy muszą być 

specjalistami w dziedzinie działania i konfiguracji sieci Ethernet, koniecznej do zarządzania 

urządzeniami czy przy konfiguracji wideokonferencji. Powinni również mieć doświadcze-

nie związane z przesyłaniem obrazu i dźwięku, mając świadomość możliwości i ograniczeń 

poszczególnych standardów. Bez tych umiejętności i wiedzy nie ma mowy o komplekso-

wej obsłudze klienta ani doradztwie specjalistycznym. Sale cechują się dużą rotacją i obło-

żeniem. Sprzęt w nich zainstalowany musi być intuicyjny, wytrzymały oraz – z racji na dużą 

liczbę pomieszczeń – także przystępny cenowo. 

n BARTŁOMIEJ BIERNAT Należy pamiętać, że podstawową funkcją większości pokojów 

konferencyjnych dowolnej wielkości są spotkania lokalne, podczas których kilka osób spo-

tyka się i omawia dany temat – projekt, prezentację, tekst czy tabelę. Tylko w nielicznych 

sytuacjach trzeba pokazać tę treść stronie zdalnej. Warto jednak zadbać, by jedno urządze-

nie mogło być wykorzystywane podczas każdego scenariusza. Dodatkowym parametrem, 

na który należy zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania, jest jego kompatybilność z wie-

loma platformami komunikacyjnymi. Dzięki temu firmy nie muszą zmieniać wyposażenia sali 

konferencyjnej w sytuacji, w której zmienią narzędzie do komunikacji.

n MARIUSZ ORZECHOWSKI Jeżeli integrator, który chce sprzedać klientowi zaawanso-

wany technologicznie monitor interaktywny, prezentuje mu go tylko od strony sprzętowej, 

w 99 przypadkach na 100 taka prezentacja nie odniesie skutku. Szanse na powodzenie ro-

sną, jeśli rozmowa dotyczy potrzeb klienta związanych z salami spotkań. Integrator dokład-

nie pozna środowisko pracy i nawyki klienta, a następnie zaprezentuje dostosowane do tego 

rozwiązanie. Takie działanie wymaga od firmy integracyjnej dużo pracy, ale przynosi skutek. 

Wskazują na to doświadczenia NEC Display Solutions z rynku brytyjskiego, na którym jest 

obecnie najwięcej użytkowników naszej platformy InfinityBoard.nfinity. 

Kamil Węglarz, 
Products Sales 
Specialist,  
Aten 

Mariusz 
Orzechowski, 
dyrektor polskie-
go przedstawi-
cielstwa NEC 
Display Solutions 
Europe

Bartłomiej 
Biernat, Product 

Team Leader, 
Veracomp 

Zdaniem specjalisty 



Coraz większa liczba firm decyduje się na tworzenie 
sal konferencyjnych, których nadrzędnym 
celem jest zapewnienie efektywnej współpracy. 
Żeby zagwarantować ich najwyższy standard, 
warto wybrać rozwiązania stworzone z myślą 
o pracy grupowej, dostarczane przez zaufanych 
producentów, takich jak Poly (powstały  
po połączeniu Polycoma i Plantronicsa).

ajnowsze rozwiązania wide-
okonferencyjne tej marki – Stu-
dio X30 i  X50 –  to produkty 

typu all-in-one video bar. Nie wymaga-
ją zewnętrznego komputera do obsługi 
i współpracują z wieloma platformami 
do komunikacji. Wyposażono je w sys-
tem Poly Meeting AI, który zapewnia 
wyjątkową jakość połączeń audio i wi-
deo, bazując na uczeniu maszynowym 
i sztucznej inteligencji. Oba wideoter-
minale stanowią kolejną odpowiedź 
Poly na mocny trend powstawania nie-
wielkich przestrzeni spotkań. Kompak-
towa obudowa all-in-one powoduje, 
że mogą być użyte nawet w najmniej-
szym huddle roomie, a bogate możliwości 
– w tym proste udostępnianie treści oraz 
tablica interaktywna – sprawiają, że scena-
riuszy użycia tych urządzeń jest nieskoń-
czenie wiele.

– Szczególnie interesujące jest w  nich 
wykorzystanie natywnych aplikacji dla 
popularnych platform UC, takich jak  
Microsoft Teams czy Zoom. W połączeniu 
z atrakcyjną ceną tych urządzeń, mieszczą-
cą się w przedziale 2–3 tys. dol., otrzymu-
jemy murowanych kandydatów do sukcesu 
rynkowego – zapewnia Bartłomiej Biernat, 
Product Team Leader Poly w Veracompie. 

  

Poly Studio X30 stworzono z myślą o naj-
mniejszych biurach i salach konferencyj-
nych, gdzie w spotkaniu może uczestniczyć 

do sześciu osób. Rozwiązanie obsługuje 
wideo w rozdzielczości 4K UHD i umoż-
liwia bezprzewodowe udostępnianie tre-
ści. Dzięki zastosowaniu Poly Meeting AI 
zapewnia najwyższy standard komunika-
cji, znany z profesjonalnych sal konferen-
cyjnych. Produkt gwarantuje znakomitą 
jakość dźwięku – zarówno dzięki głośni-
kom, jak i mikrofonom, odpowiedzialnym 
za słyszalność dla strony zdalnej.

 
 

Poly Studio X50 – większy z modeli – za-
pewnia jeszcze wyższy standard przechwy-
tywania głosu oraz wysokiej jakości głośniki 
stereo dostosowane do potrzeb sal konfe-
rencyjnych średniej wielkości (do 10 osób). 
Żeby umożliwić jeszcze lepszą ich efektyw-
ność, X50 współpracuje z dwoma ekranami, 

które znacznie rozszerzają jego moż-
liwości. Urządzenie obsługuje wideo 
w rozdzielczości 4K UHD, ma pięcio-
krotny zoom cyfrowy oraz bezprzewo-
dowe udostępnianie treści.

  
  

Najnowsze rozwiązania Poly są pro-
ste w instalacji. Można je postawić 
na blacie lub zamontować na ekra-
nie (Studio X30) lub ścianie (Studio 
X50). Dzięki tym różnym sposobom 
montażu, łatwości obsługi i rozma-
itym funkcjom nowe Studio może 
stać się multimedialnym centrum 

wideokonferencyjnym, które sprawdzi 
się nawet wśród najbardziej wymagają-
cych użytkowników. 

Rozwiązania Poly są dostępne w  ofer-
cie dystrybutora od 2003 r. Veracomp ma 
międzynarodowe doświadczenie i dostar-
cza produkty tej marki w Polsce, Bułgarii 
oraz w krajach bałtyckich i basenie Morza 
Adriatyckiego. Partnerom biznesowym 
zapewnia dostęp do zespołu inżynierów 
i doświadczonych product managerów. 

Poly Studio X: multimedialne rozwiązania 
wideokonferencyjne do małych i średnich sal
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Paramerty

H.323 / SIP (Poly Video Mode)

Natywny interfejs Zoom (Zoom Mode)

Natywny interfejs MS Teams (Teams Mode)  

– dostępny w II poł. 2020 r.

Kamera 4K z automatycznym  

śledzeniem mówcy i grupy

NoiseBlockAI

Bezprzewodowe udostępnianie treści

Liczba wspieranych monitorów

Zoom cyfrowy

Współpraca z ekranami dotykowymi

1

4x

Studio X30 Studio X50

 2

5x

Dodatkowe informacje: 
Bartłomiej Biernat,  

Product Team Leader, Veracomp, 
bartłomiej.biernat@veracomp.pl, tel. 691 472 932
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Dodatkowe informacje: 
Paweł Kołodziejczyk, Pawel.Kolodziejczyk@nec-displays-pl.com

Bartłomiej Płuciennik, Bartlomiej.Pluciennik@nec-displays-pl.com

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

Przemysław Siemaszko, Przemyslaw.Siemaszko@nec-displays-pl.com

Rafał Wójcik, Rafal.Wojcik@nec-displays-pl.com

Andrzej Habrat, Andrzej.Habrat@nec-displays-pl.com

Aktualnie największym zainteresowaniem cieszą się naj-
mniejsze przestrzenie służące do spotkań w małych gru-
pach roboczych wewnątrz firmy. NEC Display Solutions 

z myślą o tego typu zastosowaniach przygotował dwie linie pro-
duktowe: InfinityBoard i Collaboration Board (CB). Infinity-
Board to produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających 
użytkowników, umożliwiający nie tylko dzielenie się treścią na 
wielkoformatowym ekranie UHD o rozmiarze od 55” do nawet 
86”, lecz także współpracę przez organizację wideokonferen-
cji i prowadzenie prezentacji. NEC InfinityBoard to skalowal-
na przestrzeń robocza o ogromnych możliwościach, z założenia 
dostosowująca się do każdego planu spotkania. Bez względu na 
to, jaki jest jego cel – burza mózgów, analiza, wideokonferen-
cja czy wspólna praca – InfinityBoard dzięki swojej modułowej 
budowie pomaga tworzyć idealne warunki pracy. InfinityBo-
ard ma po prostu działać, dlatego sprawdza się w każdym sce-
nariuszu – od wariantu z wieloma prezenterami po duże grupy, 
które podczas spotkania przebywają w oddalonych od siebie miej-
scach. InfinityBoard jest wyposażony w dotykowy wyświetlacz  
InGlass o rozdzielczości UHD oraz dwa pasywne pisaki. Zawiera 
też ultraszerokokątną kamerę wideokonferencyjną Huddly i wy-
sokiej klasy głośniki konferencyjne. Użytkownicy systemu Win-
dows będą bezproblemowo obsługiwać potężny komputer OPS 
typu slot-in z systemem MS Windows 10 Professional i korzystać 
z oprogramowania MS Office. NEC InfinityBoard dzięki połącze-
niu czatu wideo, prezentacji bezprzewodowych i wspólnej pra-
cy nad treścią ułatwia inteligentną współpracę w nowoczesnych 
obiektach konferencyjnych.

Seria NEC CB to monitory interaktywne poprawiające jakość 
każdego wykładu i spotkania. Są dostępne w trzech różnych wiel-
kościach, w rozdzielczości UHD, nawet z 20 punktami dotyku. 
Zastosowana w nich technika dotykowa na bazie podczerwieni 
zapewnia doskonałą użyteczność i zdecydowanie skraca czas reak-
cji na dotyk. Wbudowane funkcje białej tablicy i współużytkowa-
nia ekranu przez sieć bezprzewodową zapewniają błyskawiczne 
uruchamianie sesji biznesowych i edukacyjnych, bez żadnych 

ukrytych kosztów. Urządzenia są wyposażone w narzędzie do spo-
rządzania notatek umożliwiające nanoszenie zapisków na dowolne 
treści przedstawiane na ekranie. W przypadku bardziej wymagają-
cych zastosowań warto skorzystać z gniazda OPS zwiększającego 
moc obliczeniową systemu. Urządzenia NEC z serii CB, dostępne 
m.in. w rozmiarach 65”, 75” i 86”, idealnie sprawdzają się w salach 
konferencyjnych i szkoleniowych. Każdy monitor NEC z serii CB 
jest dostarczany z trzema pisakami magnetycznymi i uchwytem 
ściennym ułatwiającym instalację.

Nie należy zapominać również o tradycyjnych salkach konfe-
rencyjnych, w których używane są projektory. Do średniej wielko-
ści ekranów NEC proponuje dwie serie ultracichych projektorów 
NEC PE i NEC P wyposażonych w laserowe źródło światła o ży-
wotności minimum 20 tys. godzin. Dzięki zastosowaniu zamknię-
tego układu optycznego i technologii LCD projektory są zarówno 
trwałe, jak i dysponują wysoką jasnością światła białego i koloro-
wego. Dodatkowo umożliwiają bezprzewodowe wyświetlanie pre-
zentacji z komputerów i urządzeń mobilnych, dając w ten sposób 
pełną elastyczność w prowadzeniu spotkań. Do dużych sal NEC 
przygotował profesjonalne, instalacyjne projektory z wymienną 
optyką zarówno w technologii LCD – seria PA, jak i w DLP – se-
ria PX. To urządzenia zapewniające wyświetlanie obrazu o bardzo 
dużej powierzchni również w jasnych miejscach. Portfolio NEC 
dla systemów konferencyjnych zamykają ściany wideo na bazie 
monitorów wielkoformatowych i bogata oferta rozwiązań dvLED.

Szacuje się, że obecnie jednym z najaktywniej rozwijających się sektorów 
szeroko pojętego biznesu AV jest rynek meeting rooms. 

Nowoczesny meeting room z NEC

ADVERTORIAL



Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe  
– w oparciu o dane pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, 
organizacji branżowych i globalnych mediów.
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Pieniądze na IT wyrzucone  
w błoto

Przedsiębiorstwa marnują co najmniej 

30 proc. wydatków na IT – ocenia Flexera. 

Chodzi o spore kwoty, bo na informatykę 

idzie średnio 8,2 proc. dochodów firm.  

Co interesujące, badani przedsiębiorcy zda-

ją sobie sprawę z marnotrawstwa, jednak 

uważają, że jego skala nie jest aż tak po-

rażająca. Szacują, że niepotrzebnie wydają 

„tylko” 12 proc. pieniędzy na IT.

Efektywne zarządzanie nakładami utrudnia 

przede wszystkim zbyt wiele ręcznych 

procesów (wskazało na nie 86 proc. firm). 

Dużym wyzwaniem okazuje się też pozna-

nie kosztów dostarczanych usług (81 proc.), 

ponadto nie jest łatwo uzyskać dane, 

które pozwolą zoptymalizować wydatki 

(84 proc.). Również wydatki na usługi to 

dziedzina trudna do oszacowania w kon-

tekście kosztów, na który to problem wska-

zało 61 proc. respondentów. 

Niemniej, biorąc pod uwagę wielkość po-

tencjalnych oszczędności, sprostanie naj-

większym wyzwaniom związanym z rozdy-

sponowaniem budżetów IT może mieć duży 

wpływ na wyniki finansowe firmy.

Najważniejszą kompetencją dystrybutorów w 2025 r. będzie rola „wirtualnej hur-

towni” dla SaaS i rozwiązań chmurowych – twierdzą respondenci badania GTDC 

„Tech Distribution 2025” (zrealizowanego przez Vation na grupie przedstawicieli 

producentów, dystrybutorów, integratorów, użytkowników końcowych i funduszy 

venture capital). W długim terminie bardzo ważne pozostaną przy tym tradycyj-

ne funkcje, takie jak: integracja usług, logistyka, zarządzanie zapasami i usługi 

związane z cyklem życia aktywów. 

Kolejne miejsca zajmie wsparcie 

produkcji i „logistyka zwrotna”, 

związana z ochroną środowiska 

i ponownym wykorzystaniem uży-

wanego sprzętu.

W 2025 r. najważniejszymi trendami 

technologicznymi mają być rozwią-

zania bezpieczeństwa, chmura (SaaS, 

IaaS, PaaS), sztuczna inteligencja 

i uczenie maszynowe. Największe 

znaczenie z usług oferowanych przez 

dystrybutorów będą zaś miały te 

związane z partnerami, w tym usługi 

kredytowe i finansowe.

Dystrybucja zmierza do „wirtualnej hurtowni”

Źródło: Vation Research, GTDC, „Tech Distribution 2025”

W jakiej skali będzie rósł rocznie 
biznes dystrybucyjny do 2025 r.?

42%

Więcej niż 20%
19%16%

23%

Więcej niż 10%, 
ale mniej niż 20%

Więcej niż 0%, 
ale mniej niż 5%

Więcej niż 5%, 
ale mniej niż 10%

Źródło: Flexera, 
„2020 State 
of Tech Spend 
Report”

Największe wyzwania związane  
z przejrzystością wydatków na IT

Raportowanie wydatków 
według usług biznesowych IT 

Gromadzenie danych 
o wydatkach na IT

Raportowanie wydatków 
według aplikacji

Raportowanie wydatków 
według projektu/programu 

Zbyt długie oczekiwanie 
na dane o wydatkach

Raportowanie wydatków 
według producenta

61%

43%

38%

35%

23%

20%
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Usługi zarządzane strategicznym celem

Rynek usług zarządzanych IT będzie rósł rocznie średnio o 11,5 proc. do 2024 r., 

sięgając 319,5 mld dol. – prognozują analitycy Mordor Intelligence. Dane obejmu-

ją outsourcing w obszarze infrastruktury, bezpieczeństwa, druku, rozwiązań mo-

bilnych i inne usługi świadczone przez zewnętrzne podmioty dla użytkowników 

końcowych rozwiązań IT. Przewiduje się rosnące zapotrzebowanie na usługi za-

rządzane (zwłaszcza w małych i średnich firmach inwestycje będą rosły średnio 

o 25 proc. rocznie), ponieważ obniżają one koszty przedsiębiorstw, a część ryzy-

ka związanego z korzystaniem z nowej technologii bierze na siebie zewnętrzny 

dostawca. Raport szacuje, że udane wdrożenie usług zarządzanych może ograni-

czyć koszty IT przedsiębiorstwa o 25–45 proc. i zwiększyć efektywność opera-

cyjną o 45–65 proc.

Według raportu Mordor Intelligence ogromny potencjał, jeśli chodzi o  wzrost 

dalszego popytu, mają usługi zarządzane dla chmury, platform IoT, kontenerów, 

DevOps i  big data (w  minionych kilku latach rosnącą popularnością cieszyły 

się zwłaszcza usługi łączone w pakiety). Stwierdzono przy tym, że już niemal 

wszystkie firmy z kanału sprzedaży oferują jakieś usługi zarządzane. Przeciętnie 

generują dzięki nim 16 proc. swoich przychodów.
Źródło: Mordor Intelligence, „Global Managed Services Market (2019–2024)”

Żródło na wykresie: Spiceworks, „The 2020 State of IT”

Usługi zarządzane, które mają przeciętnie 
największy udział w budżetach firm na ten cel

Hosting

Wsparcie  
obejmujące sprzęt

Usługi obejmujące  
pamięć masową  

i backup

Help desk IT

Usługi obejmujące  
aplikacje biznesowe

13%

11%

11%

10%

10%

W 2019 r. przychody na rynku platform komunikacyjnych jako 

usługi (Communication Platform as a Service) wzrosły w ska-

li światowej o 40 proc. rok do roku, przekraczając wartość 

2,5 mld dol. – szacuje Synergy Research. Tymczasem jeszcze 

w 2016 r. obroty na CPaaS były mniejsze niż 1 mld dol. Analitycy 

twierdzą, że platformy komunikacyjne (zapewniające firmom 

lub dostawcom usług dodawanie do aplikacji biznesowych opcji 

komunikacji w czasie rzeczywistym, w tym wideo, wiadomości 

głosowych i tekstowych) odniosły sukces we wszystkich regio-

nach świata. Dzieje się tak ze względu na możliwość szybkiego 

dodawania nowych funkcji, łatwość dostosowania do potrzeb 

użytkownika i płatność zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem.

Liderem tego segmentu rynku IT jest Twilio, pionier CPaaS, 

z 32-proc. udziałem, na kolejnych miejscach plasują się: Vonage, 

Bandwidth, MessageBird, Sinch i Voxbone.

CPaaS: nowy hit na rynku zintegrowanej komunikacji

Źródło: Synergy Research

Zakrzywione panele królują w gamingu
W 2019 r. światowa sprzedaż monitorów dla graczy zwiększyła się o 57 proc., sięgając 8,5 mln 

sztuk. W 2020 r. można spodziewać wzrostu o 31 proc., do 11,1 mln szt. – prognozują specja-

liści z WitsView (jednego z działów TrendForce’a). Dane obejmują wyświetlacze, które cechuje 

częstotliwość odświeżania 100 Hz lub większa.

Ceny paneli do monitorów dla graczy spadły, ponieważ więcej firm zaczęło produkować podze-

społy do nich. Wprawdzie na rynku dominują modele z matrycami VA, niemniej udział IPS powi-

nien zwiększyć się do 

15–20 proc. w 2020 r. 

wobec 10 proc. 

w 2019 r. Tak ma 

się stać, gdyż dzięki 

nowym technologiom 

skrócił się czas reak-

cji matrycy w tego 

typu produktach.

Analitycy oceniają, że wciąż będą zwiększać się rynkowe udziały zakrzywionych monitorów. 

W 2019 r. wzrost wyniósł ok. 60 proc., a w tym roku pojawią się nowe modele ze wskaźnikiem 

zakrzywienia 1000R (dotychczas najmniejsza wartość wynosiła 1500R). Zdaniem ekspertów 

WitsView w kolejnych miesiącach dostawcy będą koncentrować się na modelach z najwyższe-

go segmentu cenowego.
Źródło: WitsView, dywizja TrendForce’a

Dostawy monitorów dla graczy w latach 2018–2020

Rok Dostawy (mln szt.) Wzrost rok do roku

2018 5,4 112%

2019 8,5 57%

2020* 11,1 31%

*prognoza
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Macierze HPE Nimble oraz Primera wytyczają nowe kierunki na rynku pamięci masowych. 
 Oba systemy łączą wysoką wydajność z niespotykaną łatwością instalacji i obsługi.

Czasy, kiedy administratorzy pamię-
ci masowych spędzali długie godzi-
ny na projektowaniu i konfiguracji 

systemów, powoli odchodzą do lamusa. 
Przedsiębiorcy coraz częściej poszukują 
bowiem elastycznych, wydajnych i skalo-
walnych urządzeń. Dzieje się tak z kilku 
powodów. Z jednej strony ciągły przyrost 
danych sprawia, że planowanie przestrze-
ni dyskowej jest coraz trudniejsze. Z dru-
giej – firmy miewają kłopoty z obsługą 
nowoczesnych aplikacji wymagających 
stałego dostępu do danych. W takiej sytu-
acji specjaliści HPE wychodzą z założe-
nia, że infrastruktura IT powinna nie tyle 
nadążać, ile nawet wyprzedzać zmiany za-
chodzące na szybko rozwijającym się ryn-
ku. To właśnie był jeden z powodów, dla 
których trzy lata temu koncern z San Jose 
przejął Nimble Storage – jeden z najbar-
dziej obiecujących start-upów na rynku 
pamięci masowych. Zakup ten pozwolił 
powiększyć ofertę o nową grupę produk-
tów, a także zaadaptować najciekawsze 
funkcjonalności Nimble Storage w innych 
rozwiązaniach. Najlepszym przykładem 
jest tu najnowsza platforma HPE Primera, 
która zadebiutowała na rynku w drugiej 
połowie ub.r. 

 

Pamięci masowe HPE Nimble to roz-
wiązania do przechowywania danych, 
zdefiniowane przez oprogramowanie 
(Software Defined Storage – SDS). Zosta-
ły zaprojektowane z myślą o maksymal-
nie możliwym uproszczeniu systemów 
IT, zarówno jeśli chodzi o administro-
wanie danymi, jak i ich przechowywanie 
i udostępnianie. HPE oferuje macierze 
w wersji all-flash i hybrydowej. W pierw-
szej z  wymienionych opcji przestrzeń 

dyskowa jest zbudowana przy użyciu 
technologii SSD 3D NAND. Napędy te 
charakteryzują się wyjątkową trwało-
ścią, zapewniają wysoką i stabilną wydaj-
ność niezależnie od rodzaju obciążenia, 
gwarantują też niski czas odpowiedzi 
– poniżej 1 ms. Konfiguracja hybrydowa 
oprócz nośników flash zawiera również 
dyski HDD. Macierz dynamicznie zmie-
nia poziomy wydajności i czasy odpowie-
dzi w zależności od wymagań aplikacji, 
bez przerywania ich pracy.

Dane na macierzach hybrydowych za-
wsze znajdują się w 100 proc. na dyskach 
mechanicznych. Dyski SSD są wykorzy-
stywane jako tzw. read cache. Zastosowa-
ny w nich algorytm sztucznej inteligencji 
decyduje, które dane mają znaleźć się 
również na dyskach typu flash. Są to tzw. 
gorące dane – algorytm ze średnim praw-
dopodobieństwem 95 proc. przewiduje, 
jakie informacje będą potrzebne w naj-
bliższym czasie korzystającym z  nich 
aplikacjom i umieszcza je na dyskach SSD. 
Dzięki temu macierze hybrydowe Nimble 
są w stanie zapewnić czasy odczytu na po-
ziomie około 1 ms, a w przeważającej licz-
bie przypadków nawet znacznie poniżej 
tego wskaźnika. HPE Nimble ma też me-
chanizmy deduplikacji i kompresji, które 
działają w  locie, co ozna-
cza, że dokonują redukcji, 
zanim dane zostaną zapisa-
ne na dyskach macierzy. Za-
stosowanie wymienionych 
funkcji zmniejsza używaną 
przestrzeń dyskową nawet 
w skali do 5:1.

Największym wyróżni-
kiem systemów HPE Nimble 
jest chmurowa platforma In-
foSight, gromadząca, prze-
twarzająca i wykorzystująca 

algorytmy sztucznej inteligencji oraz ana-
lizująca informacje z milionów podłączo-
nych systemów HPE. Pozyskiwane w ten 
sposób dane ułatwiają rozwiązywanie 
problemów z serwisem. Proaktywne za-
rządzanie i  ciągłe udoskonalenia spra-
wiają, że macierze HPE stają się jeszcze 
bardziej inteligentne i niezawodne. 

 
  

W ostatnim czasie pojawiło się kilka kon-
cepcji dotyczących architektury centrów 
danych. Wiele wskazuje na to, że naj-
większe perspektywy rysują się przed 
Hyper-Converged Infrastructure (HCI). 
Z danych IDC wynika, że przychody z glo-
balnej sprzedaży tych systemów rosną 
w tempie około 20 proc. rocznie.

Warto w takim razie zapytać, na czym 
polega fenomen tego rozwiązania. Otóż 
w  zamyśle jego twórców optymalnym 
sposobem na usprawnienie pracy centrów 
danych jest połączenie warstwy oblicze-
niowej z pamięcią masową i infrastrukturą 
sieciową oraz umieszczenie ich w jednym 
kompaktowym pudełku. Dzięki temu dzia-
ły IT nie muszą borykać się z uciążliwy-
mi rozbudowami środowiska lub takimi  

HPE: czas na inteligentne
pamięci masowe
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czynnościami jak manualne przydzielanie 
dysków logicznych (LUN).

– Otrzymujemy wiele sygnałów od klien-
tów końcowych, którzy poszukują gotowych 
rozwiązań takich jak HCI. Ich wdrożenie jest 
nieporównywalnie prostsze i szybsze niż tra-
dycyjnej infrastruktury IT. Właśnie dlatego 
rynek podąża w kierunku architektury hi-
perkonwergentnej. I choć część integratorów 
nadal preferuje własne projekty DIY, nie mo-
gą dłużej pomijać w swojej ofercie systemów 
HCI, gdyż dynamicznie rośnie grupa zainte-
resowanych nimi użytkowników – tłumaczy 
Marcin Tymieniecki, HPE Business Deve-
lopment Manager w ALSO Polska.

Dla przedsiębiorców i  integratorów, 
którzy nie lubią rewolucyjnych zmian, 
optymalnym rozwiązaniem jest platfor-
ma HPE Nimble Storage dHCI. System ten 
łączy elastyczność klasycznej architektu-
ry IT z prostotą HCI. Oddziela on war-
stwę obliczeniową od pamięci masowej 
i zapewnia kontrolę znaną z rozwiązań 
hiperkonwergentnych. Platforma bazu-
je na serwerach HPE ProLiant i samoza-
rządzającej pamięci masowej flash – HPE 
Nimble Storage. Takie podejście umożli-
wia niezależne skalowanie warstwy ob-
liczeniowej i warstwy pamięci masowej, 
a  także ustawienie, konfigurację, przy-
dzielanie i wykrywanie wszystkich zaso-
bów w poprzek całego stosu IT. Wdrożenie 
platformy trwa mniej niż 15 minut, od za-
montowania w szafie do uruchomienia 
aplikacji biznesowej.

  
 

HPE Primera to z kolei platforma pamięci 
masowej opracowana z myślą o obsłudze 
aplikacji krytycznych dla biznesu. Jej pro-
jektanci bazowali na najlepszych cechach 
HPE 3PAR, HPE Nimble Storage i syste-
mu HPE InfoSight.

– Jest to rozwiązanie zarówno dla klien-
tów korporacyjnych, jak i  firm z  sekto-
ra MŚP. Te ostatnie coraz częściej oferują 
aplikacje online, które muszą być cały czas 
dostępne, w  związku z  czym potrzebują 
wydajnych pamięci masowych – podkre-
śla Marcin Tymieniecki. 

Macierz wykorzystuje mechanizmy 
sztucznej inteligencji, uczenia maszy-
nowego i wzorców używania aplikacji, 
co pozwala przewidzieć aż 86 proc. po-

Dodatkowe informacje: 
Marcin Tymieniecki,  

HPE Business Development Manager,  
Marcin.Tymieniecki@also.com

Cyprian Konador, HPE Technical Presales,  
Cyprian.Konador@also.com
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komórkowego. Jeśli firma zużyła w danym 

miesiącu więcej zasobów, niż uwzględnia 

 to umowa, uiszcza dodatkową opłatę. 

A czym charakteryzuje się program Time-
less Storage?

Program ten, w  cenie zakupu macierzy, 

umożliwia aktualizację technologii, czy-

li wymianę kontrolerów i  interfejsów co 

trzy lata. Gwarantuje to większą wydaj-

ność i skalowalność oraz dostęp do najnow-

szych technologii – interfejsów, protokołów, 

wspieranych OS-ów. Wszystko to bez ko-

nieczności czasochłonnej i kosztownej mi-

gracji danych oraz bez przerywania dostępu 

do nich. Co więcej, HPE gwarantuje stałe 

stawki na kontrakty wsparcia serwisowego. 

Odnawiając usługę wsparcia, klient zapłaci 

za nią tyle samo, ile w momencie zakupu 

systemu. Ponadto wszystkie funkcje dostar-

czane z systemami pamięci masowych HPE 

Nimble Storage oraz Primera są wliczone 

w cenę oprogramowania.

Zacznijmy od podstaw: all-flash czy  
hybryda?

Wszyscy producenci macierzy dyskowych, 

w tym również HPE, zachęcają do inwesto-

wania w macierze all-flash. Wprawdzie ceny 

systemów z HDD są niższe, jednak w dłuż-

szej perspektywie zastosowanie nośników 

flash przynosi wymierne korzyści. Najczę-

ściej ich nabywcami są banki i instytucje 

ubezpieczeniowe. Zauważamy też wzrost 

zainteresowania nimi wśród firm produk-

cyjnych. Macierze all-flash umożliwiają im 

łatwiejsze i szybsze analizy w czasie rze-

czywistym, a nie tylko bazujące na danych 

historycznych. 

HPE Primera oraz HPE Nimble Storage są 
oferowane m.in. w modelu usługowym 

Green Lake. Na czym on polega? 
Ta opcja zapewnia korzystanie z macierzy 

we własnym centrum danych, a użytkow-

nik płaci wyłącznie za wykorzystane zasoby, 

analogicznie jak w przypadku abonamentu 

Trzy pytania do…
Cypriana Konadora, 

HPE Technical Presales w ALSO Polska

tencjalnych problemów. Z kolei 85 proc. 
zgłoszeń pomocy technicznej zostaje ob-
służonych automatycznie. Dodatkowym 
atutem platformy jest modułowa budo-
wa systemu operacyjnego. W  przeci-
wieństwie do monolitycznych systemów, 
w których dodawanie usług czy aktuali-
zacja wymaga ponownego uruchomienia 
kontrolera, HPE Primera realizuje ope-
racje związane z  wdrażaniem nowych 
usług i  aktualizacją niezależnie od in-
nych modułów OS-u. Cecha ta zapewnia 
szybszy dostęp do innowacji, upraszcza 
zarządzanie, a w przypadku większości 
aktualizacji pomaga wyeliminować ry-
zyko awarii związanej z restartem całego 
kontrolera. Macierz Primera jest przygo-
towana do tworzenia w prosty i  szybki 
sposób środowisk chmury hybrydowej 
bądź prywatnej. Dane mogą być łatwo 
przenoszone między ośrodkami podsta-
wowym, pomocniczym czy chmurowym, 
co gwarantuje świadczenie usług nawet 

w przypadku ewentualnej awarii dwóch 
z wymienionych centrów. Rodzina macie-
rzy HPE Primera jest dostępna w warian-
cie hybrydowym i all-flash. W tej drugiej 
opcji producent oferuje wersję z nośnika-
mi NVMe, co pozwala uzyskać wydajność 
nawet do 1,5 mln IOPS.

– System cieszy się dużą popularnością 
wśród polskich klientów, którzy zgłasza-
ją zapotrzebowanie na zautomatyzowane 
i inteligentne pamięci masowe. Nie mam 
wątpliwości, że jego znaczenie i wykorzy-
stanie w tworzonych lub modyfikowanych 
rozwiązaniach infrastrukturalnych będzie 
systematycznie rosło –  dodaje Marcin  
Tymieniecki.
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nalitycy IDC przewidują, że w la-
tach 2019–2025 nastąpi sześcio-
krotny przyrost danych. Nawet 

90 proc. z nich będą stanowić dane nie-
ustrukturyzowane, czyli dokumenty tek-
stowe, zdjęcia, filmy czy pliki XML. To 
bardzo dobra informacja dla dostawców 
urządzeń NAS, z których część kiedyś ja-
ko duże projekty traktowała te dotyczące 
urządzeń przechowujących 100–200 TB. 

Obecnie realizują wdrożenia, w których 
przypadku użytkownicy zgłaszają zapo-
trzebowanie na 500 TB, a czasami nawet 
1 PB danych. Co ważne, nie można wyklu-
czyć, że już w nieodległej przyszłości nawet 
nieduże rodzinne przedsiębiorstwa będą 
gromadzić setki tysięcy plików o łącznej po-
jemności liczonej w dziesiątkach terabaj-
tów. Wpływ na taki stan rzeczy mogą mieć 
nowe źródła danych, w tym Internet rzeczy. 

– Mamy do czynienia z poważnym wy-
zwaniem w postaci niezliczonej ilości lo-
gów, pochodzących z transakcji i systemów 
pracujących 24 godziny na dobę. W obec-
nych czasach każda firma zbiera informa-
cje z  systemu sprzedaży elektronicznej. 
Nierzadko dane źródłowe występują wy-
łącznie w wersji elektronicznej – wyjaśnia 
Radosław Piedziuk, Unstructured Data 
Solutions Sales Manager w Dell EMC.

Przed rynkiem NAS rysują się optymistyczne perspektywy. Niemniej na producentów 
urządzeń czyha kilka pułapek.

n Wojciech Urbanek

w symbiozie z chmurą

TRENDY
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urządzeń. Usługi Amazona, Google’a czy 
Microsoftu zapewniają pod tym wzglę-
dem dużą elastyczność i  wygodę. 
Najbardziej może na tym ucierpieć seg-
ment małych dwudyskowych NAS-ów, 
przeznaczonych do najprostszych za-
dań. Trzeba też mieć na uwadze deficyt 
fachowców IT, z którym borykają się ro-
dzime firmy. Według GUS-u niespełna 
8 proc. małych firm i 30 proc. średnich 
zatrudnia pracowników o specjalistycz-
nych kompetencjach cyfrowych. Brak 
wiedzy na temat konfiguracji lub pla-
nowania przestrzeni dyskowej NAS-ów 
może prowadzić do niemałych strat fi-
nansowych, a jedyną szansą, by uniknąć 
tego scenariusza, może być powierzenie 
tych zadań providerom.

 

Systemy NAS można zasadniczo podzie-
lić na trzy grupy: urządzenia dla odbior-
ców SOHO, małego i średniego biznesu 
oraz klientów korporacyjnych. Każdy 
z  segmentów ma swoją specyfikę, po-
dobnie jak należące do niego urządzenia. 
W pierwszej kategorii przeważają wolno-
stojące, najczęściej dwudyskowe NAS-y. 
Użytkownicy wykorzystują je do prze-
chowywania zdjęć i  filmów. Na nieco 
wyższej półce znajdują się NAS-y – za-
równo wolnostojące, jak i te przeznaczo-
ne do montażu – w szafach. Najczęściej 
służą do backupu danych, przechowywa-
nia nagrań z monitoringu wideo lub 

Część winy za rozgardiasz panują-
cy w cyfrowych zasobach ponoszą sami 
przedsiębiorcy, których pracownicy mają 
tendencję do gromadzenia 
niepotrzebnych informa-
cji. Nic więc dziwnego, że 
analitycy Gartnera twier-
dzą, że  nie ma problemu 
z  pamięciami masowymi, 
lecz  złym zarządzaniem, 
czyli takimi procesami jak 
migracja, obsługa, ochrona 
i wyszukiwanie plików. To 
zdaniem specjalistów pro-
wadzi do nakręcania się 
spirali kosztów.

Z rozmaitych analiz wynika, że oko-
ło 80 proc. firmowych plików stanowią 
tzw. ciemne dane, a  więc takie, które 
nie są wykorzystywane przynajmniej 
od roku. Jak na razie nie jest to powód 
do zmartwień dla producentów NAS-ów, 
aczkolwiek prędzej czy później użyt-
kownicy zrobią w końcu porządek z bez-
użytecznymi zasobami i  usuną je lub 
przeniosą do chmury publicznej. Zresztą 
niektórzy przedsiębiorcy już teraz zaczy-
nają dostrzegać istnienie problemu. We-
dług IDC aż 65 proc. firm planuje zająć 
się identyfikowaniem ciemnych danych, 
54 proc. chce przenieść zasoby cyfrowe 
do chmury publicznej, a 39 proc. wskazu-
je na ograniczenie kosztów pamięci ma-
sowych jako jeden z priorytetów.

Migracja zasobów klientów do chmury 
jest zjawiskiem, które niepokoi niemal 
wszystkich dostawców rozwiązań infra-
strukturalnych. Nie inaczej jest w przy-
padku pamięci masowych – producenci 
macierzy dyskowych czują na plecach 
oddech usługodawców. Obok takich gi-
gantów jak Amazon, Google i  Micro-
soft na lokalnych rynkach działa wielu 
mniejszych, szerzej nieznanych graczy. 
Według agencji badawczej Markets and 
Markets w  2022  r. ten segment usług 
osiągnie wartość prawie 89 mld dol. Dla 
porównania w 2017 r. był wart niespeł-
na 31 mld dol. Z kolei przychody z back-
upu online w  2022  r. mają wynieść 
4,13 mld dol. 

Popyt na usługi przechowywania da-
nych w środowisku chmurowym kreuje 

kilka czynników: popularność chmury 
hybrydowej, mobilność firm, wzrost zna-
czenia Internetu rzeczy, a także dążenie 

do redukcji nakładów inwe-
stycyjnych CAPEX. Warto 
jednak zauważyć, że Mar-
kets and Markets progno-
zuje, iż globalne przychody 
ze sprzedaży urządzeń 
NAS osiągną w 2023 r. po-
ziom 45  mld dol., co po-
kazuje znaczny progres, 
bowiem w 2017 r. były niż-
sze o 30 mld dol. Wygląda 
na to, że chmura i NAS są na 
siebie skazane i będą przez 

najbliższe lata koegzystować. 
– Urządzenia NAS łatwo zintegrować 

z  usługami chmurowymi różnych do-
stawców chmury publicznej, korzystając 
z narzędzi do zarządzania i synchroniza-
cji. Chmura hybrydowa jest bardzo często 
optymalnym rozwiązaniem dla firm i insty-
tucji, ponieważ gwarantuje bezpieczeństwo 
i szybki dostęp do danych – mówi Przemy-
sław Biel, Country Sales Representative 
na Polskę w Synology. 

Choć środowisko hybrydowe ma wiele 
zalet i jego prymat wydaje się jak na razie 
niezagrożony, na pewno pojawią się pod-
mioty gospodarcze, które postawią na mi-
grację do chmury publicznej. W tej grupie 
znajdą się mniejsze firmy i start-upy, któ-
re nie mają ochoty inwestować w sprzęt 
lub w przyszłości ponosić kosztów zwią-
zanych z migracją danych bądź wymianą 
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współużytkowania plików. W przypadku 
rozwiązań dla dużych koncernów królują 
systemy scalowalne, które można rozbu-
dować nawet do petabajtów danych.

Największą popularnością cieszą 
się produkty przeznaczone dla MŚP. 
Wprawdzie na globalnym rynku urzą-
dzeń NAS przeznaczonych dla małych 
i średnich firm działa kilkunastu produ-
centów, ale w Polsce główne karty rozda-
je dwójka: Synology i QNAP. Czasami do 
rywalizacji włącza się Netgear, a w przy-

padku nieco większych pojemności rów-
nież Dell EMC.

– Rynek NAS jest bardzo konkurencyj-
ny. Z takimi producentami jak QNAP czy 
Synology konkurujemy rzadko, ale często 
zastępujemy rozwiązania tych producen-
tów ze względu na przyrost liczby plików 
i  wzrost znaczenia danych dla biznesu. 
Użytkownicy w  pewnym momencie do-
chodzą do wniosku, że brakuje im skalo-
walności lub niektórych funkcji – mówi 
Radosław Piedziuk.

Choć w Polsce największy popyt doty-
czy modeli dwudyskowych, stanowiących 
alternatywę dla dysków USB, producen-
ci odnotowują także wzrost popularno-
ści bardziej zaawansowanych urządzeń 
biznesowych. QNAP pod koniec ub.r. od-
notował 40-proc. wzrost sprzedaży tych 
systemów. Również eksperci z  Synology 
zauważają przesunięcie zainteresowania 
klientów w kierunku serii Plus, która ofe-
ruje dodatkowe funkcjonalności i wspar-
cie dla aplikacji biznesowych.

n GRZEGORZ BUDEK Sprzedaż urządzeń NAS w 2019 r. nie zaskoczyła i podążała 

we wcześniej wytyczonych kierunkach. Nadal obserwujemy w tym segmencie niewielki, 

ale stabilny trend wzrostowy. Największą popularnością cieszyły się dwu-, trzy- i czte-

rodyskowe urządzenia dla odbiorców domowych i małych firm. Tego typu użytkownicy 

z reguły nie zwracają uwagi na parametry produktów, lecz funkcjonalność. Kluczowym 

zastosowaniem dla NAS-ów używanych przez MŚP jest backup danych. Do najważniej-

szych czynników generujących popyt na te urządzenia należy obawa przed szkodliwym 

oprogramowaniem ransomware, a także RODO i przyrost danych. 

n PRZEMYSŁAW BIEL Największą popytem wśród naszych klientów cieszą się mode-

le typu desktop z dwoma dyskami, choć odnotowujemy duży wzrost w grupie produk-

tów czterodyskowych. Z kolei w grupie urządzeń rack sprzedajemy najwięcej systemów 

cztero- i ośmiodyskowych. Przedsiębiorcy najczęściej wykorzystują NAS-y do tworze-

nia kopii zapasowych, co nas cieszy, gdyż mamy w tej dziedzinie kompletne rozwiązanie, 

które nie wymaga zakupu dodatkowych licencji i aplikacji firm zewnętrznych. Ogromnym 

zainteresowaniem cieszy się pierwszy podwójny kontroler active-active, który miał pre-

mierę w grudniu, a jest brany pod uwagę w dużej liczbie projektów, co świadczy o bar-

dzo dobrym stosunku jakości i funkcjonalności do ceny.

n MIROSŁAW CHEŁMECKI Sprzedaż rozwiązań NAS w 2019 r. utrzymywała się na dość 

stabilnym poziomie i wzrosła na polskim rynku o kilka procent. Dzięki swojej funkcjonal-

ności mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, a także przez dowol-

nego użytkownika domowego. Dlatego też przewiduję, że dalsze zainteresowanie tymi 

urządzeniami utrzyma się. W MŚP są one najczęściej wykorzystywane do backupu i jako 

repozytorium danych współużytkowanych przez pracowników. Systemy NAS są też uży-

wane do zapisu monitoringu wizyjnego oraz przechowywania i udostępniania różnego 

rodzaju treści multimedialnych. 

n ŁUKASZ MILIC NAS przestaje być wyłącznie dyskiem sieciowym. Klienci potrzebują 

nie tylko pojemnej, lecz także bezpiecznej przestrzeni na swoje dane. Tutaj coraz istot-

niejszym aspektem jest bezpieczeństwo – dlatego jednym z mocniejszych czynników 

napędzających sprzedaż NAS-ów w ostatnich miesiącach jest RODO, które wymaga 

od firm lepszego sposobu przechowywania danych. I tutaj pojawia się NAS, bezpośred-

nio, jako przestrzeń na dane lub w połączeniu z oprogramowaniem do backupu, umożli-

wiając administratorowi centralne przechowywanie danych czy kopii i kontrolę nad nimi. 

Przy okazji nasze modele oferują mechanizm migawek, który z kolei chroni dane przed 

zagrożeniami ze strony ransomware’u. I to dwa czynniki, które mocno przyczyniły się 

w ostatnim czasie do popytu na NAS-y.

Grzegorz 
Budek, inżynier 
techniczny, Action 
Business Center

Mirosław 
Chełmecki, 
dyrektor działu 
serwerów 
i pamięci 
masowych, 
Veracomp

Przemysław 
Biel, Country 

Sales 
Representative, 

Synology

Zdaniem specjalisty 

Łukasz Milic, 
Business 

Development 
Representative, 

QNAP
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– Pozytywnym zaskoczeniem jest sta-
le zwiększający się zakres funkcjonalno-
ści NAS-ów, w tym postępująca integracja 
z usługami chmurowymi. Z kolei negatyw-
nie oceniam brak zaangażowania pro-
ducentów w  rozwój architektury, która 
pozwoliłaby zwiększyć wydajność tych 
urządzeń –  przyznaje Tomasz Spyra, 
CEO Rafcomu.

Producenci NAS-ów nie zaskakują klien-
tów spektakularnymi premierami, lecz 
stawiają na sukcesywne rozszerzanie 
funkcjonalności i zwiększanie wydajno-
ści systemów. Również bieżący rok nie 
powinien przynieść żadnych większych 
niespodzianek.

– Producenci mogą mieć jakiegoś asa 
w rękawie, ale nie spodziewam przełomo-
wych innowacji. Na pewno będzie postępo-
wać adaptacja dysków SSD oraz modułów 
NVMe. W urządzeniach dla małych i śred-
nich firm pojawią się funkcje wcześniej 
zarezerwowane wyłącznie dla systemów 
enterprise, takie jak zastosowanie dwóch 
kontrolerów lub trybu pracy active-active 
|– prognozuje Mirosław Chełmecki, dy-
rektor działu serwerów i pamięci maso-
wych w Veracompie.

Jednym z  ważniejszych trendów 
w  segmencie pamięci masowych jest 
szybko rosnąca popularność nośników 
flash. Jeszcze do niedawna raczej nikt nie 
myślał o ich zastosowaniu w takich urzą-
dzeniach jak NAS. Niemniej sytuacja się 
zmienia, a w nowych modelach pojawia 
się możliwość instalacji karty SSD M.2. 

Z  kolei producenci nośników stosun-
kowo niedawno wprowadzili do swojej 
oferty pamięci flash przeznaczone spe-
cjalnie dla systemów NAS. Zamontowa-
nie w  urządzeniach nośników SSD to 
najprostszy i najtańszy sposób na zwięk-
szenie wydajności. Jednak jak na razie 
niewielka część rodzimych przedsiębior-
ców korzysta z tej możliwości. 

– MŚP stosunkowo rzadko decydują się 
na wykorzystanie dysków SSD w NAS-ach. 
Wynika to z faktu, że użytkownicy oczekują 
od urządzeń odpowiednio dużej pojemno-
ści, funkcjonalności, intuicyjnego zarzą-
dzania, bowiem służą one do składowania 
i współdzielenia danych. Nikt nie wymaga 
od nich, by śrubowały wskaźnik IOPS – wy-
jaśnia Tomasz Spyra.

W świecie NAS-ów coraz częściej mó-
wi się o mechanizmach sztucznej inteli-
gencji i uczeniu maszynowym. Systemy 
uczą się klasyfikować i segregować da-
ne, szczególnie te pochodzące z  róż-
nych źródeł i zdjęcia. Niektóre aplikacje 
umożliwiają rozpoznawanie twarzy, 
identyfikację podmiotu oraz oznaczania 
geograficzne zdjęć. O ile przyszłość AI 
w systemach pamięci masowych rysuje 
się w jasnych kolorach, o tyle dużą nie-
wiadomą są losy rozwiązań typu open 
source, które święcą sukcesy w innych 
obszarach rynku IT. Najpopularniej-
szym darmowym serwerem plików jest 
FreeNAS. Szacuje się, że na bazie tego 
oprogramowania pracuje ponad milion 
NAS-ów na całym świecie, a społeczność 
skupiona wokół NAS liczy około 200 tys. 
aktywnych członków. Eksperci uważają, 
że jednym z największych atutów syste-
mu jest wykorzystanie systemu plików 
ZFS. Niemniej rodzimi specjaliści scep-
tycznie oceniają szanse tego rozwiązania 
na polskim rynku.

– Nie zauważam zainteresowania sys-
temami bazującymi na FreeNAS. Nakład 
pracy na samodzielne testowanie, spraw-
dzanie kompatybilności oprogramowania 
od jednego producenta i sprzętu od innego, 
a następnie objęcie tego serwisem jest nie-
opłacalne w sytuacji, w której na rynku ma-
my dostęp niemal na wyciągnięcie ręki do 
wielu funkcjonalnych NAS-ów– przyznaje 
Mirosław Chełmecki. n

Zdaniem integratora

nTomasz Spyra, CEO, Rafcom
Sprzedaż systemów NAS dla MŚP cały czas rośnie. Małe firmy bardzo często wyko-

rzystują urządzenia jako podstawowy system plików. Z kolei przedsiębiorstwa średniej 

wielkości używają je do składowania danych archiwalnych lub do systemów backupu, 

gdzie jest wymagana wysoka prędkość odtwarzania. Największą popularnością cieszą 

się modele w obudowach 1U lub 2U z miejscem na cztery lub osiem dysków 3,5 cala. 

Klienci najczęściej wybierają dyski o pojemności 4 lub 8 TB w konfiguracji RAID 5 do 

urządzeń czterodyskowych lub RAID 6 do NAS-ów z większą liczbą napędów. Niestety, 

najczęstszym kryterium wyboru jest cena, a co za tym idzie – klienci szukają jak najtań-

szych urządzeń z najtańszymi dyskami. Kwestie niezawodności, bezpieczeństwa i funk-

cjonalności schodzą na dalszy plan. Co gorsza, MŚP wykorzystują NAS-y do różnych 

zastosowań, także tych nieprzewidzianych przez producenta. 
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Sprzedaż systemów NAS dla różnych grup odbiorców

Enterprise NAS

5,891
mld dol.

2017 2023

17,405
mld dol.

NAS dla średnich firm

5,190
mld dol.

2017 2023

16,047
mld dol.

Desktop NAS

3,940
mld dol.

2017 2023

11,144
mld dol.
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System QTS Hero został w  całości 
zaprojektowany i stworzony przez 
specjalistów QNAP-a. To wielopro-

tokołowy system operacyjny, który za-
pewnia użytkownikom dostęp do plików 
i bloków danych za pośrednictwem takich 
protokołów, jak SMB, NFS, FC czy iSCSI. 
Taka unifikacja eliminuje potrzebę korzy-
stania z osobnych macierzy dyskowych 
do różnych zadań.

QNAP zadbał o bardzo wysoką wydaj-
ność nowego systemu niezależnie od rodza-
ju nośników zainstalowanych w serwerze. 
Dzięki temu klienci mają zagwarantowa-
ną elastyczność jego wykorzystania. Dyski 
SSD zapewnią bardzo efektywną obsługę 
baz danych i środowisk wirtualizacyjnych, 
mogą być też wykorzystane jako cache lub 
dla najbardziej wymagających aplikacji, 

np. CAD. Z kolei napędy HDD bardzo do-
brze sprawdzą się do gromadzenia danych 
backupowych, repozytoriów plików i jako 
nośnik w oddziałach firmy lub w urządze-
niu zapasowym.

Objętość przechowywanych danych 
może być redukowana z  wykorzysta-
niem kompresji w czasie rzeczywistym 
oraz deduplikacji. Mechanizmy te warto 
stosować szczególnie wtedy, gdy w serwe-
rze są zainstalowane dyski SSD, bowiem 
zmniejszenie ilości zapisywanych danych 
znacznie zwiększa ich żywotność, a także 
eliminuje konieczność kupowania nośni-
ków o większej pojemności.

 

W QTS Hero zastosowano system plików 
ZFS, który zapisuje na nośniku 256-bitowe 
sumy kontrolne wyliczone z każdego bloku 
danych i metadanych. Dzięki analizie ich 
integralności podczas odczytu możliwe jest 
automatyczne zlikwidowanie niespójności 
danych oraz – jeśli jest taka potrzeba – zare-
komendowanie administratorowi wymiany 
dysku sprawiającego problemy lub odzy-
skanie pliku z backupu.

W nowym systemie QNAP zastosowa-
no również mechanizm automatycznego 
włączania do pracy kolejnego dysku, gdy 
jeden z używanych zachowuje się niesta-
bilnie. Do jego działania jest potrzebny za-
pasowy dysk zainstalowany w serwerze 
oraz funkcja Smart Data Migration, mo-
nitorująca bez przerwy poprawność pra-
cy napędów. Gdy tylko zostaną wykryte 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu któ-
regoś z dysków, automatycznie jest inicjo-
wany proces przenoszenia z niego danych 
na zapasowy napęd. Odbywa się to z nie-

W nowym systemie operacyjnym QTS Hero, przeznaczonym  
dla NAS-ów marki QNAP, zostały połączone zalety wszystkich wcześniejszych 
systemów tajwańskiego producenta. Dlatego QTS zawiera sklep z aplikacjami, 
a jednocześnie został wyposażony – w znany już z QES – system plików ZFS.

Dodatkowe informacje: 
Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP, 

gbielawski@qnap.com

wielką prędkością, by nie obciążać nad-
miernie dysku, który wkrótce może ulec 
całkowitej awarii, a także by użytkowni-
cy nie odczuli spadku ogólnej wydajności 
macierzy. Po przeprowadzeniu tej opera-
cji nowy dysk jest włączany w strukturę 
RAID, a stary napęd jest gotowy do usu-
nięcia. W  ten sposób unika się czaso-
chłonnego procesu odbudowy struktury 
RAID w przypadku, gdy jeden z dysków 
nagle ulega awarii.

Dla użytkowników korporacyjnych, 
którzy szczególnie dbają o integralność 
danych lub obowiązują ich restrykcje 
prawne (np. w branży medycznej), przy-
gotowano funkcję WORM (Write Once,  
Read Many), zapewniającą możliwość tyl-
ko jednorazowego zapisu danych na no-
śniku. Ich usunięcie staje się możliwe tylko 
w  wyniku niskopoziomowego formatu 
dysku, a ich modyfikacja z poziomu syste-
mu operacyjnego jest niemożliwa.

System QTS Hero można zainstalo-
wać na wielu modelach serwerów QNAP, 
także mniejszych, np. TS-251. W urzą-
dzeniach nabiurkowych jest zalecane po-
siadanie 4 GB pamięci RAM oraz dysków 
SSD. Dla dotychczasowych użytkowni-
ków serwerów QNAP, którzy chcieliby 
skorzystać z nowego systemu, przygoto-
wano specjalne narzędzie migracji da-
nych i ustawień z systemu QTS. 

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

Serwery NAS  
z QTS Hero

QNAP wprowadził do oferty kilka nowych 
modeli serwerów wyposażonych fabrycz-
nie w system QTS Hero:

  TS-h1283XU-RP-E2236 – 12 dysków, 

6-rdzeniowy CPU Intel Xeon E2236  

3,4 GHz, 32 lub 128 GB RAM,

  TS-h1277XU-RP-3700X – 12 dysków, 

8-rdzeniowy CPU AMD Ryzen 7 3700X 

3,4 GHz, 32 lub 128 GB RAM,

  TS-h977XU-RP-3700X – 4 dyski,  

8-rdzeniowy CPU AMD Ryzen 7 3700X 

3,4 GHz, 32 GB RAM.
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W procesie doboru dysków do serwera plików klienta 
reseller powinien kierować się zupełnie innymi kryteriami, 
niż wybierając nośniki danych do zwykłych komputerów. 

W przypadku macierzy środowisko ich pracy jest znacznie mniej korzystne od tych 
w laptopie lub desktopie, a zgromadzone dane – zdecydowanie bardziej wartościowe.

iezawodność serwerów plików to 
numer jeden na liście kryteriów 
wyboru wśród użytkowników te-

go typu rozwiązań. Z reguły, szczegól-
nie w mniejszych przedsiębiorstwach, 
są w nich zgromadzone wszystkie firmo-
we dane, kopie zapasowe ze stacji robo-
czych oraz zapisy z kamer monitoringu 
wideo. Utrata dostępu do tych informacji 
może znacznie zakłócić funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, a ich całkowita stra-
ta – doprowadzić do bankructwa. Tym-
czasem często zbyt duża uwaga jest 
przykładana do samego serwera NAS, 
a niewystarczająca do zainstalowanych 
w nim nośników.

Jednym z  często popełnianych w  fir-
mach błędów jest to, że w nowo kupio-
nym serwerze NAS instalowane są już 
nieużywane, leżące „w szufladzie” admi-
nistratora twarde dyski. Nie dość, że trud-
no jest ocenić ich wytrzymałość i poziom 
dotychczasowego zużycia, to jeśli zosta-
ną wykorzystane różne modele, będą pra-
cować z różną szybkością, co negatywnie 
wpłynie na stabilność transferu danych.

Tymczasem wdrażany w  firmie ser-
wer NAS powinien zawierać niezawodne 
nośniki. Należy zadbać o to, by wszyst-
kie dyski w  danej grupie RAID pocho-
dziły z tej samej serii, co zagwarantuje 
stałą wydajność. Równie ważne jest, by 
zainwestować w napędy specjalnie przy-
stosowane do pracy w macierzach dysko-
wych, w tym serwerach NAS. Seagate już 
od wielu lat ma w ofercie takie urządze-
nia – ich najnowsze modele (dostępne pod 

marką IronWolf ) zostały zaprojektowa-
ne tak, by za rozsądną cenę zagwaranto-
wać bardzo dobrą wydajność i pojemność, 
wyjątkową wytrzymałość (w tym dużą to-
lerancję na wibracje) i niski pobór prądu. 
Co bardzo ważne, parametry te nie pogar-
szają się w czasie, wraz z intensywnym 
użytkowaniem dysku.

Zwykły dysk do komputera osobistego 
został zaprojektowany tak, by w danym 
momencie mógł korzystać z niego tylko 
jeden użytkownik. Z kolei w przypadku 
dysków do serwerów NAS nic nie stoi na 
przeszkodzie, by równolegle zapisywały 
i odczytywały dane dziesiątki osób. Dla-
tego bez problemu napędy te mogą być 
wykorzystywane do wielu zadań – jako 
repozytorium backupu i archiwizacji da-
nych, do przesyłania treści multimedial-
nych (audio i wideo), obsługi niewielkich 
środowisk wirtualnych itd. 

Sukcesywnie spadające ceny i  wydaj-
ność znacznie lepsza od HDD to oczywi-
ste kryteria w przypadku wyboru dysków 
SSD, ale tu też konieczne jest zwrócenie 
uwagi na ich trwałość. Jest ona zapewnia-
na głównie przez zainstalowanie w tych 
nośnikach nadmiarowych kości pamię-
ci, których pojemność nie jest dostępna 
w trakcie normalnego użytkowania, a są 
one wykorzystywane, gdy komórki uży-
wanych dotychczas układów zużyły się 
w wyniku zbyt dużej liczby operacji za-
pisu i kasowania. Algorytm wbudowany 
w kontroler dysku dba o to, by wszystkie 
komórki były używane w równym stop-
niu, co opóźnia występowanie problemów 

z  całym urządzeniem. Ich producen-
ci publikują także wartości takich para-
metrów jak TBW (Total Bytes Written 
– łączna ilość danych, którą będzie moż-
na zapisać na dysku bez narażania ich na 
utratę) oraz DWPD (Drive Writes Per 
Day – średnia ilość danych, które będzie 
można zapisać na dysku w trakcie trwa-
nia okresu gwarancyjnego).

Seagate ma w ofercie także dyski SSD 
z rodziny IronWolf, przeznaczone do in-
stalowania w serwerach NAS. W każdym 
z nich przy kościach pamięci bufora cache 
jest stosowany specjalny kondensator, 
który zapewnia podtrzymanie zasilania 
dla kości pamięci i gwarantuje spójność 
danych w przypadku, gdyby wystąpiła na-
gła awaria zasilania (w zwykłych dyskach 
zawartość cache najczęściej jest traco-
na, co może doprowadzić do uszkodze-
nia struktury przechowywanych danych, 
np. bazy danych lub maszyny wirtualnej).

Wydajność także ma duże znaczenie 
w przypadku dysków SSD przeznaczo-
nych do profesjonalnych zastosowań. 
Niektórzy producenci dysków konsu-
menckich stosują triki, dzięki którym 
przez pierwszych kilka minut pracy 
urządzenia nośnik zapewnia wyśmienitą 
wydajność, znacznie lepszą niż w przy-
padku dysków dla firm. Ta jednak później 
nie tylko znacznie spada, lecz także staje 
się niestabilna. Tymczasem w przypadku 
profesjonalnych rozwiązań są stosowane 
specjalne układy, które stabilizują trans-
fer danych i czas dostępu do nich, dzięki 
czemu możliwe jest zaprojektowanie roz-
wiązania IT, by działało z określoną wy-
dajnością. n
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Lenovo ThinkSystem Storage: 
sposób na złożoność IT

o w  gruncie rzeczy paradoks, 
że  postęp technologiczny, który 
powinien ułatwiać życie przed-

siębiorcom, wciąż niesie z sobą starą 
konieczność stawiania pytań i podejmo-
wania wielu trudnych decyzji. Przy-
kładowo, jak zoptymalizować nowe 
rozwiązania? Jak je właściwie wdrożyć? 
Czy przyniosą one oczekiwane korzyści? 
Czy będą bezproblemowo działać w ist-
niejącym środowisku?

Mając na uwadze te zagadnienia, 
specjaliści Lenovo stworzyli portfo-
lio rozwiązań zaprojektowanych tak, by 

partnerom biznesowym i  jednocześnie 
użytkownikom końcowym łatwiej było 
się zmierzyć z  tymi wyzwaniami. Pro-
ducent jako dostawca kompleksowych 
rozwiązań informatycznych – serwerów, 
warstwy sieciowej i pamięci masowych 
– odpowiada w ten sposób na problemy 
związane ze  złożonością projektowa-
nia infrastruktury w kontekście szeroko 
rozumianej transformacji IT. Platformy  
obliczeniowe, sieciowe i storage’owe 
Lenovo nie są traktowane jako odręb-
ne komponenty, ale spójne rozwiązania 
stworzone i zoptymalizowane do współ-
pracy z całą infrastrukturą u klienta.

Dzięki bogatemu portfolio produktowe-
mu, zarządzaniu XClarity (zarządzaniu 
systemami, śledzeniu i monitorowaniu za-
sobów systemów ThinkServer, przełącz-
ników sieciowych i pamięci masowych 
Lenovo ThinkSystem) oraz gruntownemu 
procesowi walidacji Lenovo może zapew-
nić swoim kontrahentom kompleksowe 
i sprawdzone rozwiązania dla nowocze-
snego centrum danych.

W tę strategię wpisują się pamięci ma-
sowe Lenovo ThinkSystem (w wersjach 
hybrydowych i all-flash), które eliminu-
ją  złożoność firmowych systemów IT, 
zaspokajając przy tym najbardziej wyra-
finowane potrzeby klientów.

  

Pamięci masowe klasy midrange z  se-
rii ThinkSystem DE obsługują bloko-
we protokoły przechowywania danych 

(FC, iSCSI). Rozwiązania te są 
przeznaczone do zapewnienia 
wysokiej wydajności najróż-
niejszym produkcyjnym apli-
kacjom, które operują na dużej 
ilości danych i w których liczy 
się jak najszybszy do nich do-
stęp (np.: VMware, Microsoft 
SQL Server/Exchange, Oracle 
DB). Macierze ThinkSystem DE 

są idealnym medium dla systemów back- 
upów i archiwum cyfrowego, dzięki szyb-
kim interfejsom dla danych, elastycznej 
skalowalności dysków oraz wysokiej wy-
dajności (co ma szczególne znaczenie 
przy odzyskiwaniu danych krytycznych 
dla działalności firmy).

  

Macierze klasy enterprise z serii Think-
System DM zostały opracowane z myślą 
o zaspokojeniu potrzeb współczesnego 
IT. To zunifikowane rozwiązania pamię-
ci masowej do zarządzania wszystkimi 
obciążeniami blokowymi i  plikowymi 
w jednym urządzeniu (CIFS, NFS, FC, 
iSCSI). 

Co ważne, skalowanie pamięci maso-
wej z serii DM jest bardzo łatwe. Po pro-
stu dodaje się kolejny kontroler macierzy, 
zyskując przy tym więcej pamięci flash, 
pojemności i wydajności. Skalowanie po-
ziome (scale-out) zaczyna się od dwóch 
węzłów, a granicę stanowi klaster zbudo-
wany z 12 (SAN) lub 24 (SAN) urządzeń 
klasy DM o pojemności do 35 PB (w wer-
sji SAN) lub nawet 70 PB (w wersji NAS).

Dodatkowe mechanizmy redukcji da-
nych: deduplikacja, kompresja i zagęsz-
czanie (dokonywane „w locie”) oraz thin 
provisioning i kopie migawkowe, zapew-
niają optymalne wykorzystanie dostęp-
nej przestrzeni. Zapewnia to osiąganie 
znacząco niższych kosztów w przelicze-
niu na efektywny gigabajt pamięci ma-
sowej. Niezawodny sprzęt, innowacyjne 
oprogramowanie i zaawansowane funk-
cje analityczne zapewniają dostępność 
na poziomie 99,9999 proc. („sześć dzie-
wiątek”) lub wyższym. To efekt zasto-
sowanego w pamięciach masowych DM 
podejścia wielowarstwowego.

Reprezentantem serii jest Think-
System DM7000  F, system działający 
w oparciu o pamięć flash i  ( jak każda 
pamięć DM) oprogramowanie do zarzą-

Gdy rosną wymagania 
związane z prowadzeniem 
biznesu, coraz bardziej 
skomplikowane 
staje się optymalne 
zaprojektowanie 
ekosystemu centrum 
danych. Tym bardziej, 
że firmy potrzebują 
nie tylko dostępu 
do najnowszych 
technologii, lecz także 
pomocy w późniejszym 
jak najlepszym ich 
wykorzystaniu. 
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„Dostarczamy kompletną ofertę dla centrów danych, bazującą na niezawodnym sprzęcie serwerowym, pamię-
ciach masowych i sprzęcie sieciowym. Warto zwrócić uwagę chociażby na serwery wykorzystujące platformę 
AMD, macierze oferowane we współpracy z firmą NetApp i unikatowy na rynku serwer przeznaczony do edge 

computingu” – mówi Łukasz Borkowski, Senior Sales Engineer w Lenovo DCG.

dzania danymi ONTAP. To rozwiąza-
nie przyspiesza, ułatwia zarządzanie 
i  chroni kluczowe dane biznesowe. 
Macierze zapewniają szeroki za-
kres łączności, w tym 40 Gb Ether-
net (GbE), Fibre Channel 32 Gb oraz 
NVMe over Fibre Channel, co mini-
malizuje opóźnienia i maksymalizuje 

Dlaczego klientów, a więc i partnerów Lenovo, powinny zainte-
resować serwery na platformie AMD?

Obserwujemy powrót AMD na rynek serwerowy. Zainteresowa-
nie systemami z procesorami tego producenta wynika chociaż-
by z obecnej polityki licencyjnej dostawców oprogramowania. 
Często koszty licencji dorównują wartości zakupu sprzętu, 
a bywa, że ją nawet przewyższają. W wielu wypadkach zależą 
one od liczby wykorzystywanych procesorów, a nie ich rdze-
ni. Tym samym bardziej opłacalne stają się rozwiązania, które 
tych rdzeni mogą mieć więcej. Na tym właśnie wygrywa AMD, 
bo jeden procesor tego producenta, który może mieć nawet 
64 rdzenie, jest w stanie dysponować mocą dwóch proceso-
rów firmy Intel. Koszty licencji są więc o połowę niższe. Może 
być nawet tak, że oszczędności na oprogramowaniu, uzyskane 
przy zmianie platformy z Intela na AMD, sfinansują klientowi 
zakup sprzętu. W dodatku będzie go mniej, a więc okaże się też 
tańszy w eksploatacji i utrzymaniu.

Czym wyróżnia się Wasza oferta serwerów z procesorami AMD 
na tle konkurencji?

Wszyscy dostawcy korzystają z tych samych platform i roz-
wiązań Intela czy AMD. Teoretycznie więc ciężko jest wyróżnić 
się na tym rynku. Można grać ceną zakupu i jeśli ktoś zdecy-
duje się na takie działanie, to na tym polu trudno będzie go 
pokonać. Jednak zarówno dla partnerów, jak i klientów ko-
rzystniejsze będzie połączenie rozsądnej ceny z najwyższą 
na rynku niezawodnością i wydajnością. Tą drogą poszło Le-
novo, czego dowodem jest utrzymywana od lat pozycja lide-
ra różnych benchmarków i rankingów. Chociaż wszyscy mają 
dostęp do tych samych komponentów, nam udaje się przy ich 
użyciu zbudować systemy, które są wydajniejsze i bardziej od-
porne na awarie.

A jeśli chodzi o storage? Dlaczego tak ważne dla Lenovo stało się 
joint venture z firmą NetApp?

Dzięki niemu Lenovo ma większy wpływ na to, jak się rozwija 
jego oferta pamięci masowych. Obecnie produkujemy macierze 
wspólnie z firmą NetApp, w tych samych fabrykach. Zyskaliśmy 
też rozwiązania i myśl techniczną, które wyznaczają standardy 
na tym rynku. Pod marką Lenovo sprzedajemy dwie serie ma-

cierzy stworzone przez NetApp. Pierwsza to proste macierze 
blokowe, druga – blokowo-plikowe. Ponieważ to produkty doj-
rzałe i wyróżniające się w swojej klasie, to nie ma mowy o eks-
perymentowaniu na klientach. Macierze oferowane przez nas 
w ramach serii DE to sprzęt dobrze znany, który ma rzeszę zwo-
lenników. Doceniają prostotę użytkowania i najwyższą możliwą 
wydajność. Z kolei seria DM odpowiada na potrzeby wymaga-
jących klientów, którzy oczekują zaawansowanych funkcjonal-
ności zarządzania danymi.

Dlaczego partnerzy i klienci, kupujący od Lenovo serwery, a po-
trzebujący także pamięci masowych, powinni rozważyć zakup 
systemów z Waszym logo na obudowie?

Mamy bardzo atrakcyjną politykę cenową. Klienci bywają za-
skoczeni, w jak dobrej cenie mogą u nas nabyć np. macierze z se-
rii DE. Korzyścią dla nich jest to, że wszystko dostają z jednego 
źródła. Są też zadowoleni, gdy otrzymują dodatkowy support 
z gwarantowanym krótkim czasem naprawy. Partnerzy z kolei 
mogą wziąć odpowiedzialność za cały projekt i zwiększyć swo-
ją marżę. Jednorodne środowisko od jednego dostawcy będzie 
mieć duże znaczenie w trakcie wdrożenia, dalszej eksploatacji 
i utrzymania. W razie jakichkolwiek problemów nie dochodzi 
do sytuacji przerzucania się odpowiedzialnością przez dostaw-
ców. Wystarczy wtedy skorzystać z jednego numeru telefonu 
do specjalistów Lenovo.

Wyjątkowym produktem w Waszej ofercie jest serwer skonstru-
owany z myślą o edge computingu…

Lenovo ThinkSystem SE350 Edge Server, bo o nim mowa, to 
system odpowiadający na gwałtownie rosnące potrzeby prze-
twarzania na brzegu. Gdy ilość danych rośnie lawinowo, duża 
ich część musi zostać obsłużona jak najbliżej miejsca powsta-
nia, bez przesyłania do data center. Umożliwia to specjalnie 
do tego skonstruowany niewielki serwer, który można zainsta-
lować w dowolnym miejscu, nawet na ścianie czy biurku. Nie 
potrzebuje szaf, klimatyzacji i ma wystarczającą wydajność, by 
obsłużyć większość aplikacji w takich zastosowaniach. Oferuje 
także komunikację Wi-Fi i LTE. Partnerzy mogą wdrażać SE350 
np. u klientów posiadających sieci sklepów, ale możliwości za-
stosowania tego serwera jest bardzo wiele.

ich wydajność. Z kolei integracja z naj-
ważniejszymi aplikacjami biznesowymi 
– Oracle, Microsoft SQL, VMware, SAP, 
MySQL – umożliwia szybkie udostępnia-
nie pamięci masowej.

Wykorzystanie technologii NVMe over 
Fibre Channel w serii DM Lenovo zapew-
nia niższe opóźnienia pamięci masowej 

nawet o 50 proc. Oferowane rozwiązanie 
eliminuje typowe dla innych systemów 
„wąskie gardła” przepustowości, spowo-
dowane tym, że szybkość 
działania pamięci 
masowej flash jest 
większa od szyb-
kości sieci.

ęci
st
-
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ielu inwestorów podchodzi 
do  projektu centrum obli-
czeniowego jak do budowa-

nia wieży z klocków, i to bardzo często 
z  kompletnie innych, niekompatybil-
nych zestawów. Zastosowane kompro-
misy wpływają niekorzystnie na koszty 
użytkowania i niezawodność urządzeń, 
a także na wysokość nakładów poniesio-
nych już przy starcie inwestycji. Na nic 
zda się redundantny klaster serwerów 
lub macierzy, jeżeli awaria klimatyza-
tora jest w stanie zatrzymać wszystkie 
urządzenia z powodu zbyt wysokiej tem-
peratury. Dlatego ważny jest wybór od-
powiedniej lokalizacji na serwerownię 
i zastosowanie kompleksowego rozwią-
zania integrującego chłodzenie, zasila-
nie i monitorowanie środowiska. Dzięki 
niemu możliwa staje się budowa nowo-
czesnej i niezawodnej serwerowni, która 
będzie charakteryzowała się także niski-
mi kosztami operacyjnymi.

Przykładem rozwiązania nowej ge-
neracji dla centrów danych jest Huawei 
FusionModule800, które sprawia, że ser-
werownia staje się wizytówką firmy, a za-
instalowany w niej sprzęt działa wydajnie 
i nieprzerwanie. System integruje dystry-
bucję zasilania (PDU), zasilanie awaryjne, 
monitorowanie i chłodzenie szafy rack dla 
każdego urządzenia. Przekłada się to nie 
tylko na oszczędność kosztów, lecz tak-
że powierzchni użytkowej budynku prze-
znaczonej pod serwerownię.

Rozwiązanie zaproponowane przez 
Huawei składa się z  jednej lub dwóch 
szaf zawierających jednostki wewnętrz-
ne klimatyzacji precyzyjnej, PDU, UPS 
i moduł zarządzania EC800. Do modułu 

centralnego dostawia się sza-
fy na sprzęt (od jednej do 10), 
dzięki czemu całość tworzy 
zamknięte, skalowalne śro-
dowisko ze strefami ciepła 
i  zimna. To właśnie te stre-
fy decydują o  oszczędności 
energii, ponieważ likwidują 
konieczność chłodzenia ca-
łego pomieszczenia, co po-
woduje zmniejszenie zużycia 
prądu nawet o 40 proc.

Dodatkową zaletą Huawei 
FusionModule800 są zinte-
growane czujniki wilgotności, wody, 
temperatury i dymu, a także mechanizm 
otwierający automatycznie drzwi wszyst-
kich szaf w przypadku pożaru, by śro-
dek gaśniczy mógł przedostać się do ich 
wnętrza. Ponadto dzięki zamkniętej kon-
strukcji serwerownia emituje mniejszy 
hałas i  lepiej chroni urządzenia przed 
dostępem kurzu.

Wszystkie szafy wyposażono w  za-
awansowane systemy bezpieczeństwa, 
w tym drzwi z zamkami magnetyczny-
mi, do których otwarcia jest wymagana 
autoryzacja hasłem na 10-calowym ta-
blecie sterującym lub skonfigurowanie 
funkcji rozpoznawania twarzy i umożli-
wienia dostępu do sprzętu tylko osobom 
uprawnionym. Wszystkie wydarzenia 
wokół modułu są zapisywane przez ka-
merę ze zintegrowanym rejestratorem, 
a pracą klimatyzatorów i zasilaniem moż-
na sterować za pomocą aplikacji mobilnej 
dzięki modułowi centralnemu EC800. Je-
żeli klient zdecyduje się na wersję z pod-
trzymaniem zasilania, to monitorowane 
są również akumulatory, dzięki czemu 

Rosnące ceny energii elektrycznej i pozostałe koszty działania 
przedsiębiorstw zmuszają użytkowników urządzeń IT do minimalizowania 

wydatków. Ten cel mogą osiągnąć dzięki przemyślanym inwestycjom 
w firmowe centra danych.

Serwerownie smart: nowy 
sposób na oszczędności dla firm

Dodatkowe informacje: 
Michał Wielgus, 

Product Manager Huawei w Veracomp, 
michal.wielgus@veracomp.pl,  

tel. +48 693 281 190

problemy takie jak przegrza-
nie, przepięcie lub nagły wzrost re-

zystancji są natychmiast wykrywane, 
a wadliwa bateria odłączana.

Bardzo ważną cechą Huawei Fusion-
Module800 jest przystosowanie szaf 
do instalacji na podłodze technicznej lub 
tradycyjnego montażu z górnym dopro-
wadzeniem kabli i przewodów klimaty-
zacji. Dzięki temu rozwiązanie można 
stosować również w  starszych budyn-
kach. Wraz z  modułem wewnętrznym 
klientowi są dostarczane jednostki ze-
wnętrzne klimatyzatorów i osprzęt, a całe 
rozwiązanie jest prefabrykowane, dlate-
go montaż modułu zajmuje zaledwie 
od dwóch do czterech dni. 

Więcej informacji na temat modularne-
go systemu data center udzielają przed-
stawiciele firmy Veracomp, dystrybutora 
rozwiązań Huawei. 

ADVERTORIAL



przeszkolonych osób

centrum szkoleniowe

szkoleń stacjonarnych i online

do szkoleń Smart Home i NAS

w liczbach

Dane dotyczą liczby uczestników i szkoleń za lata 2018 
_
 2019. 

Action Business Center to dział ACTION S.A., który realizuje dystrybucję z wartością dodaną (VAD), 

służy kompleksowym wsparciem partnerów m.in. w zakresie serwerów i sieci, monitoringu wizyjnego czy auto-

matyki budynków. Dzięki współpracy z topowymi producentami z segmentu rozwiązań biznesowych, Action 

Business Center świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie, w oparciu o międzynarodowy know-how. 

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy z biznesu chca czerpać więcej i lepiej.

Więcej o Action Business Center na https://business-center.action.pl 
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zy rozwiązania, które bazują 
na sztucznej inteligencji (AI, SI), 
uczeniu maszynowym i głębokim, 

są na tyle dojrzałe, że już dzisiaj są w sta-
nie zapewnić natychmiastowe korzyści 
z wdrożenia? Warto przypomnieć, że już 
jakąś dekadę temu AI była bardzo pro-
mowana w monitoringu wizyjnym. Mia-
ła być wtedy doskonałym remedium na 
błędy pracowników ochrony wpatrują-
cych się przez długie godziny w wiele 
ekranów monitorów. Okazało się, że za-

miast poprawy bezpieczeństwa efektem 
zastosowania sztucznej inteligencji by-
ła nieakceptowalna liczba fałszywych 
alarmów. Rozwiązania, które miały od-
ciążyć ludzi, w rzeczywistości dokładały 
im pracy. Zamiast przynosić oszczędno-
ści, zwiększały koszty.

Tak wyglądało to przed laty, jednak 
od tego czasu – dzięki postępowi tech-
nicznemu – wiele się zmieniło (we wspo-
mnianym nadzorze wideo widać to 
wyraźnie). Gdy obecnie AI wchodzi 

na coraz większą skalę w obszar cyber-
bezpieczeństwa, jest ona już znacznie 
bardziej dojrzała. Do dyspozycji są do-
skonalsze algorytmy i znacznie większa 
moc obliczeniowa infrastruktury (dzięki 
chmurze wręcz nieograniczona). Można 
wdrażać rozwiązania AI lokalnie, można 
korzystać z nich za pośrednictwem plat-
form chmurowych. Przy czym nie ozna-
cza to, że użycie sztucznej inteligencji 
w systemie bezpieczeństwa jest bezpro-
blemowe. Żeby osiągnąć wyraźne korzy-

Wraz ze wzrostem liczby urządzeń końcowych, interfejsów i sieci, wynikającym 
chociażby z rozwoju chmury obliczeniowej i Internetu rzeczy, zapewnienie bezpieczeństwa 
informatycznego staje się niezwykle trudnym zadaniem. Z pomocą przychodzą:  
sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML) i uczenie głębokie (DL).

n Tomasz Janoś

w cyberbezpieczeństwie 

TRENDY
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Cube – zaczynać się od uświadamiania go, 
jaki jest obecny stan zagrożenia. Zwłaszcza 
że nie tylko liczbę ataków należy uznać za 
porażającą. Równie złą, a może nawet gorszą  
wiadomością jest fakt, jak długo potrafią 
one pozostawać niewykryte.

ści, trzeba poradzić sobie z wyzwaniami, 
których wciąż nie brakuje.

Sytuację pogarsza prawdziwy wysyp 
wszelkich produktów typu „smart”, a więc 
elektronicznych urządzeń bezprzewodo-
wo łączących się z innymi urządzeniami 
bądź sieciami, co znacząco zwiększa pole 
manewru współczesnym cyberprzestęp-
com. Nic dziwnego, że skala ich dzia-
łania już teraz wręcz szokuje. Według 
szacunków Cybersecurity Ventures do 
2021 r. ma to być lepszy interes niż glo-
balny handel wszystkimi rodzajami nar-
kotyków, przynosząc jego beneficjentom 
6 bln dol. rocznie (w porównaniu z 3 bln 
w 2015 r.). Co gorsza, jeśli atakujący są 
wyposażeni w najnowsze techniki zdal-
nej kradzieży danych bądź wyrządzania 
szkód w systemach informatycznych, ich 

powstrzymanie staje się wręcz niemoż-
liwe. Przynajmniej za pomocą tradycyj-
nych środków. Z tego powodu rozmowa 
z klientem o cyberbezpieczeństwie po-
winna – zdaniem Piotra Tobiasza, dyrek-
tora sprzedaży w polskim oddziale Yellow  

Zdaniem integratora

nMatthew Gyde, Chief Executive Officer, NTT Security
Chociaż przedsiębiorcy i instytucje nadal kupują infrastrukturę on-premise, głównie 

by zachować zgodność z regulacjami, to i tak coraz więcej aplikacji i obciążeń jest two-

rzonych oraz hostowanych w środowiskach chmurowych. Stałą w swojej postaci infra-

strukturę lokalną zwykle cechują standardowe wzorce ruchu, co sprawia, że stosunkowo 

łatwo jest wykryć występujące anomalie. Niestety, nie ma to zastosowania wobec in-

frastruktury hiperskalowalnych dostawców chmury, którzy codziennie dokonują setek 

tysięcy szybkich aktualizacji swoich platform. Ponieważ tak trudno jest znaleźć standar-

dowe wzorce w infrastrukturze chmury publicznej, absolutnie krytyczne staje się wyko-

rzystanie inteligencji w mechanizmach mających zabezpieczać aplikacje i obciążenia.
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– Jak wynika z badań, średnio 700 razy 
na godzinę w Polsce dochodzi do próby ata-
ku. W samym 2018 r. odnotowano u nas po-
nad 6 mln takich prób. Ich liczba z każdym 
rokiem nie tylko jest wyraźnie większa, ale 
co gorsza, średni czas wykrycia incydentu 
w Polsce wynosi około… 200 dni – alarmu-
je Piotr Tobiasz.

W rezultacie udany atak jest w obecnej 
sytuacji tylko kwestią czasu. Nie chodzi 
już o to, czy do niego dojdzie, tylko kiedy. 
Tym bardziej że atakujący stosują coraz 
bardziej zautomatyzowane metody. Ma-
jąc dostęp do najnowszych technologii, 
bardzo często są krok przed przedsię-
biorstwami próbującymi chronić swoje 
dane i zasoby. Często wystarczy im nawet 
tylko jeden atak, by przełamać zabezpie-
czenia systemów. Dlatego kluczowe jest 
to, w jakim czasie ofiara zorientuje się, 
że do niego doszło. Tylko bowiem wykry-
wając atak na wczesnym etapie, będzie 
w stanie zminimalizować szkody.

W wykrywaniu nowych wektorów ata-
ków wymaganej wydajności, skuteczno-
ści i szybkości nie zapewniają tradycyjne 
rozwiązania cyberbezpieczeństwa ba-
zujące na sygnaturach. Wobec wykład-
niczego wzrostu ruchu sieciowego 
detekcja odchyleń od wzorców staje się 
coraz większym wyzwaniem. Liczba ata-
ków jest bardzo duża, ale liczba alarmów 
generowanych przez systemy bezpie-
czeństwa jest o wiele większa. Jak zatem 
odróżnić te fałszywe od prawdziwych? 
Z  powodu braku czasu i  specjalistów 
wiele przypadków nigdy nie doczeka się 
analizy. A przewiduje się, że do końca 
2020 r. w Polsce będzie brakować blisko 
10 tys. analityków ds. bezpieczeństwa. 

Z pomocą przychodzą: sztuczna inte-
ligencja (AI), uczenie maszynowe (ML) 
i uczenie głębokie (DL). Jeśli człowiek 
pozostaje najsłabszym ogniwem w sys-
temie ochrony, to nowe, wykraczające 
poza jego możliwości rozwiązania stają 
się jedynym sposobem, by radzić sobie 
ze skalą i skomplikowaniem dzisiejszych 
zagrożeń. Ułatwiają one analizę wzor-
ców ruchu sieciowego i szybką identyfi-
kację potencjalnych anomalii. Stanowią 
też wsparcie w sytuacji coraz dotkliw-
szego braku specjalistów zajmujących 
się ochroną systemów informatycznych.

– Nie mamy innego wyjścia. Jeśli nie 
będziemy zmierzać w  kierunku syste-
mów cyberbezpieczeństwa wzbogaconych 
o metody głębokiej analizy i automatyza-
cji, to nie damy sobie rady w trwającej 
cyberwojnie. Pozostaniemy w tyle za cy-
berprzestępcami, a czas do wykrycia incy-

dentu jeszcze bardziej się wydłuży – mówi 
przedstawiciel Yellow Cube.

 

Systemy cyberbezpieczeństwa to nie są 
jakieś gotowe do wdrożenia produkty, tyl-
ko ciągły proces. Można w nim wyróżnić 
następujące fazy: przewidywania, zapo-
biegania, wykrywania i reagowania. Zda-
niem specjalistów w dwóch pierwszych 
fazach w zasadzie trudno cokolwiek no-
wego wymyślić czy zrobić. Jeśli chodzi 
o przewidywanie i zapobieganie, możli-
wości są bowiem ograniczone. Pozosta-
ją więc dwa obszary, na których powinna 
obecnie skupiać się uwaga dostawców 
systemów IT. Tak by jak najszybciej wy-
krywać zagrożenia, a następnie na nie 
reagować. Obie te fazy dają przy tym 
największe możliwości zastosowania 
sztucznej inteligencji. Przy czym nale-
ży podkreślić, że AI można obecnie sto-
sować praktycznie w  każdej warstwie 
ochrony. Może analizować dane dostar-
czane przez firewalle, systemy wykry-
wania włamań lub rozwiązania ochrony 
punktów końcowych.

Wśród obszarów, w których sztuczna 
inteligencja jest wykorzystywana, wy-
mienia się tzw. Intent-Based Network 
Security (IBNS). Rozwiązania tego typu 
zapewniają pełną widoczność statusu 
sieci, umożliwiają zintegrowanym sys-
temom automatyczne dostosowywanie 
się do zmian w konfiguracji i koordynują 

Jednym z największych wyzwań w wykorzystaniu sztucznej inteli-
gencji i uczenia maszynowego jest odpowiednia jakość pozyskiwa-
nych i]nformacji o zagrożeniach. Uczenie maszynowe jest napędzane 

dużymi ilościami danych gromadzonymi przez urządzenia końcowe oraz aplikacjami 
przewidującymi zdarzenia w sieci. Informacje te mogą jednak zawierać dużo fałszy-
wych sygnałów. Zagrożenia zmieniają się w ciągu sekund: urządzenie może być „czyste” 
w jednym momencie, by za chwilę zostać zainfekowane i następnie „uzdrowione”. A to 
wszystko dzieje się w krótkim czasie.

Jolanta Malak
dyrektor sprzedaży, Fortinet

SŁOWNICZEK AI
  Sztuczna inteligencja – Artificial Intelligence (AI): techniki działające na podobień-
stwo ludzkiego umysłu i postrzegane przez ludzi jako mające jakąś formę inteligencji. 
Obecnie typowe możliwości AI to: rozpoznawanie mowy, obrazów i wideo, autono-
miczne obiekty, przetwarzanie języka naturalnego, agenty konwersacyjne, modelowa-
nie predykcyjne, kreatywność rozszerzona, inteligentna automatyzacja, zaawansowane 
symulacje, a także złożone analizy i prognozy.

  Uczenie maszynowe – Machine Learning (ML): algorytmy, które uczą się przewidywać 
na podstawie dostarczonych im danych. Inaczej mówiąc, dzięki ML komputery działają 
bez ściśle określonego ich zaprogramowania.

  Uczenie głębokie – Deep Learning (DL): komputer uczy się wielu hierarchicznych 
abstrakcji w celu złożonego przewidywania na bazie dostarczonych danych. Wykorzy-
stuje przy tym algorytmy przypominające strukturą i funkcjami ludzki mózg, tworzące 
sztuczne sieci neuronowe.

TRENDY
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proces reagowania na zagrożenia. Potrafią 
także dynamicznie dokonywać segmenta-
cji sieci, izolować zainfekowane urządze-
nia i usuwać złośliwe oprogramowanie. 
Automatycznie identyfikują nowe urzą-
dzenia i  usługi podłączane w  każdym 
miejscu sieci, a następnie podejmują od-
powiednie działania z tym związane. 

– Z kolei uczenie maszynowe umożliwia 
szybkie przetwarzanie informacji i reago-
wanie na zagrożenia w czasie rzeczywi-
stym. Urządzenie może identyfikować 
wzorce i prawidłowości oraz podejmować 
na tej podstawie decyzje, a wszystko przy 
minimalnej ingerencji człowieka – mó-
wi Jolanta Malak, dyrektor sprzedaży 
w polskim oddziale Fortinetu.

Uczenie maszynowe ma zastosowanie 
m.in. w aplikacyjnych zaporach siecio-
wych (Web Application Firewalls – WAF). 
Stało się konieczne, bo tradycyjnie do wy-
krywania anomalii w aplikacjach WWW 
jest stosowane tzw. jednowarstwowe 
podejście. Polega ono na porównywa-
niu nowo napływających danych z do-
tychczasowymi obserwacjami, a  każde 
odchylenie jest traktowane jako zagroże-
nie. Obecnie takie metody przestały być 
efektywne, ponieważ często generują fał-
szywe alarmy. WAF nowej generacji sto-
sują podejście dwuwarstwowe, w którym 
pierwsza warstwa buduje model matema-
tyczny dla każdego poznanego parametru, 
a potem wykrywa anomalie w przypad-
ku nietypowych żądań. Druga warstwa 
sprawdza wtedy, czy dana anomalia sta-
nowi faktyczne zagrożenie, czy też nie-
szkodliwe odchylenie.

Trzeba jednak pamiętać, że wdrożenie 
sztucznej inteligencji w  cyberbezpie-
czeństwie zakończy się sukcesem tylko 
wtedy, gdy źródła informacji, podłączo-
ne do platform danych, będą dostarczać 
właściwe dane wejściowe algorytmom 
SI. A  obsługa tych algorytmów może 
być trudna – z powodu problemów w in-
tegrowaniu ich z obecną infrastruktu- 
rą, systemami danych i ze środowiskiem 
aplikacyjnym.

Chociaż sztuczna inteligencja mo-
że być receptą na braki kadrowe, to sa-
ma także potrzebuje specjalistów. 
Problemem może być więc deficyt wy-

kwalifikowanych ekspertów ds. cyber- 
bezpieczeństwa, którzy potrafiliby 
usprawniać logikę leżącą u podstaw algo-
rytmów AI, tak by skutecznie wykrywać 
zagrożenia. Do tego, by algorytm AI mógł 
likwidować potencjalne wektory ataku, 
potrzebują oni wiedzy o kluczowych pro-
cesach w przedsiębiorstwie.

Działy IT przekazują do systemów 
sztucznej inteligencji coraz więcej za-
dań wykonywanych przez ludzi i jest to 
swoisty test zaufania. Nie można bowiem 
przekazać pełnej kontroli maszynom i trze-
ba wypracować optymalny model równo-
wagi operacyjnej. Ta współpraca – między 
ludźmi a  zaawansowa-
nymi systemami – uczy-
ni rozwiązania nowej 
generacji prawdziwie 
efektywnymi. Pomoc-
ne może też być użycie 
asystowanej neutrali-
zacji zagrożeń, będącej 
kombinacją działań lu-
dzi i systemów zabezpieczających. Auto-
matyzacja pozwoli zespołom IT poświęcić 
więcej czasu na analizę zdarzeń, by lepiej 
zorganizować działania prewencyjne.

Firmy i instytucje potrzebują całko-
witej zmiany paradygmatu w  myśle-
niu o bezpieczeństwie oraz wdrażaniu 
rozwiązań ochronnych. W przyszłości 
czekają nas nowe rodzaje cyberataków, 
np. z wykorzystaniem rojów inteligent-
nych, samouczących się botów.

Rozwiązania bazujące na SI dają na-
dzieję, że uda się przeciwstawić temu 
zagrożeniu. Zdaniem Jolanty Malak ide-
alnym rozwiązaniem byłoby stworzenie 

„układu odpornościowego” sieci, po-
dobnego do tego w ludzkim organizmie, 
w którym białe krwinki przychodzą na ra-
tunek po wykryciu infekcji i autonomicz-
nie działają, by ją zwalczyć. Podobnie jest 
ze sztuczną inteligencją: w obecnej posta-
ci jest wykorzystywana przede wszystkim 
do analizowania danych, z czasem jednak 
będzie w stanie funkcjonować bardziej 
jak ludzki układ odpornościowy lub sieć 
neuronowa. Obejmie wówczas połączone, 
rozmieszczone lokalnie, uczące się węzły, 
które będą zbierać dane, a następnie za-
cznie globalnie dzielić się informacją, ko-
relować ją i analizować.

Jednakże nawet jeśli 
system bezpieczeństwa 
będzie przypominał 
układ immunologicz-
ny, to nie można wy-
kluczyć, że  ataki będą 
przypominać nieustan-
nie i  automatycznie 
mutujące się drobno-

ustroje. Oczywiście dlatego, że do ich prze-
prowadzania cyberprzestępcy mogą i będą 
wykorzystywać sztuczną inteligencję.

Przykładowo już teraz algorytmy SI 
są skuteczniejsze w  spear phishingu 
na  Twitterze, co polega na wysyłaniu 
spersonalizowanych tweetów do ściśle 
określonych użytkowników, by nakłonić 
ich do udostępniania poufnych informa-
cji. AI może przy tym wysyłać złośliwe 
tweety sześć razy szybciej niż człowiek, 
uzyskując dwa razy lepsze wyniki. Krót-
ko mówiąc, wojna z cyberprzestępcami 
niezależnie od zastosowanych metod 
może nie mieć końca. n

Sztuczna inteligencja może rozwiązać największe problemy cyber- 
bezpieczeństwa już teraz i oczywiście w przyszłości. Ponieważ tego 
typu rozwiązania automatycznie polują na zagrożenia, stanowią od-
powiedź na braki kadrowe. Z uwagi na to, że działają w czasie rzeczy-

wistym, są bardzo szybkie i wyraźnie skracają czas niezbędny do wykrycia zagrożenia. 
Ponieważ ciągle się uczą i poprawiają, więc popełniają coraz mniej błędów. Bazują przy 
tym na analizie zachowania użytkowników, więc są skuteczne. W rezultacie, to dzięki nim 
będzie można w coraz trudniejszej walce z cyberprzestępcami przechylić szalę zwycię-
stwa na stronę broniących się przed atakami. 

Piotr Tobiasz
dyrektor sprzedaży, Yellow Cube

AI można obecnie 
stosować praktycznie 
w każdej warstwie 
ochrony.



Człowiek jest kluczowym ogniwem w walce z cyberprzestępczością. Dlatego  
kompetencje i doświadczenie pracowników powinny być nieodłącznym składnikiem 

strategii bezpieczeństwa każdej firmy. Przekonują o tym specjaliści Veracompu, którzy  
w ramach projektu All of Security dzielą się swoją wiedzą w tym obszarze.

Dodatkowe informacje: 
www.allofsecurity.pl

ostępująca restrukturyzacja wszyst-
kich dziedzin gospodarki sprawia, 
że zmienia się znaczenie cyber-

bezpieczeństwa. Jak podkreśla Mariusz 
Kochański, dyrektor Działu Systemów 
Sieciowych w Veracompie, w modelu cy-
fryzacji wszystko jest z sobą powiązane, 
więc bezpieczeństwo IT dotyczy nie tyl-
ko dojrzałości całego systemu, ale przede 
wszystkim świadomości zatrudnianych 
osób, spójności procedur i odpowiedniej 
reakcji na występujące incydenty.

– Jednocześnie nie mówimy już o bez-
pieczeństwie systemu IT, ale o bezpieczeń-
stwie całej firmy, na które mają wpływ 
wszyscy korzystający z ekosystemu – mó-
wi specjalista Veracompu.

Według Fortune Business Insights 
w ub.r. sprzedaż rozwiązań z obszaru 
security wyniosła ponad 130 mld dol., 
a zgodnie z prognozami do 2026 r., przy 
średnim rocznym wzroście na poziomie 
10,6 proc., ta kwota się podwoi. Jedno-
cześnie stale zwiększa się liczba rozwią-
zań, które trzeba chronić. Obecnie są to nie 
tylko sieci i urządzenia końcowe, ale też 
m.in. aplikacje, IoT i usługi internetowe. 

– Często zbyt duże nadzieje są pokładane 
w różnych systemach ochronnych – sprzę-
cie i oprogramowaniu. Tymczasem są to 
tylko narzędzia, a sukces ich używania za-
leży i jeszcze przez długi czas będzie zależał 
od ludzi, ekspertów w zakresie bezpieczeń-
stwa. Bez nich nawet najlepsze rozwiąza-
nia nie będą skutecznie wykorzystywane. 
Dlatego wiedza i doświadczenie powinny 
być nieodłącznym składnikiem strategii 
bezpieczeństwa firmy – twierdzi Mariusz 

W bezpieczeństwie IT
najważniejszy jest człowiek 

Kochański, dyrektor Działu Systemów 
Sieciowych i członek zarządu Veracompu. 

Zmieniają się również oczekiwania 
bardziej świadomych swoich potrzeb 
klientów. Coraz częściej przedstawi-
ciele firm oczekują nie tylko przekaza-
nia konkretnych rozwiązań, ale przede 
wszystkim doradztwa, w jaki sposób ana-
lizować pozyskane dane, wnioskować na 
ich podstawie, jak planować rozbudowę 
infrastruktury oraz integrować rozwiąza-
nia tak, by tworząc ekosystem bezpieczeń-
stwa, dostarczały one nowych wartości 
i automatyzowały proces zarządzania nim. 

– Poznając środowisko klienta, kanały ko-
munikacyjne, z których na co dzień korzysta, 
oraz sposób, w jaki wymienia informacje, do-
radzmy, jak weryfikować problemy, w jaki 
sposób sobie z nimi radzić oraz co jest dobrą 
praktyką, a czego nie warto stosować – tłu-
maczy Grzegorz Szmigiel, dyrektor tech-
niczny Veracompu.

 
Od prawie 30 lat Veracomp wspiera part-
nerów i  klientów końcowych w  pogłę-
bianiu ich wiedzy na temat rozwiązań 
służących do ochrony środowisk IT. Z po-
trzeby dalszej edukacji i wsparcia w tym 
zakresie narodził się pomysł stworzenia 
projektu All of Security, za którego pośred-
nictwem eksperci dystrybutora edukują 
w kwestii cyberbezpieczeństwa. 

– Przez lata zbudowaliśmy mocne za-
plecze ekspertów, specjalizujących się 
w  rozwiązaniach zabezpieczających IT. 
Zatrudniamy 25 inżynierów, którzy na co 
dzień dzielą się swoją wiedzą i doświadcze-
niem z partnerami – podkreśla Anna Sty-
rylska, dyrektor marketingu Veracompu.

Jedną z  form wsparcia technicznego 
jest usługa HEZO Assistance, przeznaczo-
na dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
które nie mają własnego personelu wyspe-
cjalizowanego w obszarze bezpieczeństwa. 
Jednocześnie kompetencje ekspertów dys-
trybutora są cały czas rozwijane dzięki 
międzynarodowej wymianie doświadczeń 
między specjalistami zatrudnionymi w od-
działach firmy w  kilkunastu państwach  
Europy Środkowo-Wschodniej.

– Wykorzystując ich know-how i poten-
cjał, chcemy dzielić się wiedzą na temat 
zagrożeń, a  także możliwościami, jakie 
dają rozwiązania ochronne. Z myślą o tym 
w październiku 2019 r. uruchomiliśmy pro-
jekt All of Security, w którym prezentujemy 
18 zróżnicowanych i wzajemnie uzupełnia-
jących się marek, specjalizujących się w do-
starczaniu rozwiązań bezpieczeństwa IT 
– wyjaśnia Anna Styrylska. 

Rozwinięciem projektu jest interne-
towy serwis, w którym publikowane są 
m.in. wywiady z ekspertami, aktualności 
związane z obszarem security oraz opisy 
wdrożeń. Docelowo ma on stać się kom-
pendium wiedzy na temat bezpieczeń-
stwa IT. W  bieżącym roku Veracomp 
planuje również organizację konferen-
cji i warsztatów zwiększających świado-
mość partnerów i klientów końcowych 
w tym kluczowym obszarze IT. 
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BAJKI ROBOTÓW

Tradycyjne 
sposoby  

prowadzą nas  
na manowce.

Czego najczęściej 
szukają w Google’u zainteresowani 

przemysłem 4.0?
Czytałem niedawno książkę Setha Stephensa-Davidowitza, analityka danych, 

byłego pracownika Google’a, który dowodzi, że żadne dotychczasowe socjolo-

giczne i psychologiczne metody badań nie powiedzą nam tyle prawdy, co hasła 

wprowadzane przez internautów w wyszukiwarce. Idąc tym tropem, sprawdzi-

liśmy hasła, które w ubiegłym roku do polskiej sieci wpisywały osoby zainte-

resowane cyfrową transformacją firm.
Damian Kwiek

uż w samym tytule swojej książki Ste-
phens-Davidowitz zaznacza, 
że „wszyscy kłamią”. Chodzi o tezę, że 

we wszelkiego rodzaju ankietach, deklara-
cjach i innych formach wypowiedzi ludzie 
pod każdą szerokością geograficzną nie 
mówią prawdy o swoich przekonaniach, 
preferencjach – w tym politycznych lub 
seksualnych – czy o marzeniach. W trady-
cyjnych badaniach zakładamy, że nawet 
anonimowa ankieta może nie być anoni-
mowa, i  dokonujemy w  większym lub 
mniejszym stopniu autoprezentacji. Sytu-
acja zmienia się przed ekranem kompute-
ra. W  okienko Google’a ludzie wpisują 
„prawdę i tylko prawdę”, bo zakładają in-
tymność sytuacji i chcą się czegoś faktycz-
nie dowiedzieć, więc piszą dokładnie tak, 
jak czują. 

Idąc tym tropem, redaktorzy porta-
lu Platforma Przemysłu Przyszłości 
sprawdzili, co głównie polscy internau-
ci wpisywali najczęściej w wyszukiwarce 
koncernu z Mountain View w ubiegłym 
roku. Analizie poddano hasła z dziedziny 
przemysłu 4.0 napisane w języku polskim. 
Okazało się, że liderem zapytań są „dro-
ny”. Bezzałogowców szukano w 2019 r.  
30 tys. razy miesięcznie. Najczęściej wstu-
kiwano to słowo do wyszukiwarki w maju, 
sierpniu i pod koniec roku.

Wysokie wyniki miało również hasło 
„przemysł 4.0” – 25 tys. zapytań miesięcz-
nie, ze szczytem popularności na początku 
roku. Blisko tego hasła uplasowało się „cy-
berbezpieczeństwo”, a także „blockchain”, 
„VR” i „AR”. W trzech ostatnich przypad-
kach wychodzimy jednak poza polskie 

zapytania, a  rezultaty rodzimych odpo-
wiedników, z racji tylko synonimicznej roli, 
niewiele by nam powiedziały (niemniej dla 
ilustracji –„blockchain” pojawił się w wy-
szukiwarce 400 tys. razy). Do grona lide-
rów z dziedziny przemysłu 4.0 trzeba dodać 
jeszcze „roboty”, które były wyszukiwane 
w Polsce średnio 22 tys. razy miesięcznie. 
Dalej mamy angielskie „AI” (kilkanaście 
tysięcy) oraz „big data” i „5G” (6 tys.). Wy-
padałoby uwzględnić, choć na samym koń-
cu listy, „egzoszkielety” z 4 tys. wskazań 
miesięcznie – to hasło, któremu w ramach 
perspektywicznego human augmentation 
wróżę sporą karierę w przyszłości.

A wracając do książki Stephensa-Davi-
dowitza, z wykształcenia filozofa i ekono-
misty, bardzo ciekawi mnie ten kierunek 
rozwoju badań naukowych. Dotychczaso-
we metody poszerzania wiedzy o zacho-
waniach społecznych, bazujące często 
na tym, ile ludzie powiedzą o sobie w an-
kiecie albo nawet, co wykaże ekspery-
ment, od dawna wydawały mi się ułomne, 
zwłaszcza w kontekście technik kompu-
terowych. Fakt, że tradycyjne sposoby 
prowadzą nas na manowce, najlepiej chy-
ba obrazują badania preferencji politycz-
nych, zderzone z późniejszymi wynikami 
wyborów –  vide zwycięstwo Donalda 
Trumpa w USA. A jedna z interesujących 
rzeczy, które opisuje autor „Wszyscy kła-
mią”, to fakt, że w Google’u było świetnie 
widać falę wynoszącą rywala Hillary Clin-
ton. I najwyraźniej sztab Trumpa o tym 
zjawisku wiedział. Możliwe, że dzięki 
analizie haseł, które Amerykanie wpisy-
wali w swoich urządzeniach.
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CRN Przez kilkanaście lat pracowałeś 
w Actionie i to właśnie tam odnosiłeś 
największe sukcesy zawodowe. Starasz 
się być na bieżąco, jeśli chodzi o wieści 
z Zamienia? 
Edward Wojtysiak Tak, śledzę z uwagą 
wszelkie doniesienia na temat Actiona. 
Jednak przede wszystkim jako były czło-
nek zarządu tej firmy jestem głęboko 
dotknięty tym, co ją spotkało. W mojej 
ocenie została niesłusznie potraktowa-
na, podobnie jak swego czasu JTT czy 
Optimus, a  więc, notabene, inne pol-
skie podmioty. Oczywiście swoich ra-
cji Action musi dochodzić w  sądach 
i wierzę, że w końcu oczyści się z za-
rzutów, ale w tle pozostają zniszczone 
firmy, zwolnieni pracownicy,  złamane 
kariery… No i żal, że rodzimy podmiot 
gospodarczy, tytan pracy i  prekursor 
technologiczny, który sprzedawał jako 
jedyny w Polsce swoje zaawansowane 
rozwiązania do szwajcarskiego CERN-u,  
a także przez lata budował w kraju potęż-
ne i największe klastry obliczeniowe, zo-
stał w ten sposób potraktowany.

Bardzo podkreślasz polski rodowód 
Actiona. Jakie to ma znacznie w  tej 
sprawie? 
To dla mnie trudne do pojęcia, jak urzęd-
nicy mogą tak niefrasobliwie podcinać 

skrzydła naszemu krajowemu potencja-
łowi. W mojej ocenie korzystają na tym 
jednak głównie korporacje zagraniczne. 
Oczywiście nie mam nic przeciwko ka-
pitałowi zagranicznemu, bo to dobrze, 
kiedy do nas napływa, ale powinna jed-
nak obowiązywać jakaś symetria między 
podmiotami pochodzącymi z innych kra-
jów a tymi z Polski.

Co czujesz, jak widzisz, że Action po-
woli i systematycznie staje na nogi?
Jestem pełen podziwu, że mimo braku 
głównych kontraktów dystrybucyjnych 
firma generuje rocznie ponad 1 mld zł 
przychodów. To godne szacunku. Siłą 
Actiona jest to, że miał dużo partnerów 
handlowych wśród małych i średnich 
resellerów, którzy pamiętają, jak sądzę, 
wypracowaną przez długie lata jakość 
obsługi. Do tego dochodzą nowoczesny 
magazyn i elastyczne, szyte na miarę sys-
temy do zarządzania firmą. To wszystko, 
choć nie tylko, będzie sprzyjać rozwojo-
wi tego dystrybutora w przyszłości, już 
po zakończeniu procesu sanacyjnego.

Jeśli nie tylko te kwestie, to jakie  
jeszcze? 
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trze-
ba sięgnąć do korzeni, a więc początków 
Actiona, który przez wiele lat koncen-

„Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo znaczący, także pod względem wartości, 
przetarg prowadzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

Dziwnym trafem został ogłoszony 23 grudnia, a więc tuż przed Wigilią. 
Chyba tylko i wyłącznie po to, żeby nikt nie zauważył, że takowy się odbył” 

– mówi Edward Wojtysiak, wiceprezes Konceptu.

RYNEK
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trował się na komponentach, a  więc 
niekoniecznie skomplikowanych roz-
wiązaniach, ewoluując do dostawcy 
najbardziej zaawansowanych roz-
wiązań własnych oraz największych 
światowych producentów. I myślę, że 
właśnie to wieloletnie doświadczenie 
w sprzedaży produktów niszowych, ale 
wysokomarżowych, teraz zaprocentu-
je i będzie przynosić jeszcze większe 
profity.

Ponieważ w Actionie zajmowałeś się 
sektorem public, proces sanacji w za-
sadzie uniemożliwił Ci prowadzenie 
biznesu w ramach tej firmy.
W Actionie robiliśmy przetargi, wy-
korzystując przede wszystkim marki 
własne. Uzupełnialiśmy je o HP, Del-
la, Lenovo i  inne A-brandy bądź były 
one wsparciem dla naszych produk-
tów. Po wprowadzeniu sanacji ci duzi 
producenci odeszli od Actiona, co dia-
metralnie wszystko zmieniło, bo prowa-
dzenie projektów było już niemożliwe. 
Na każdy udział w przetargu musiałem 
uzyskać zgodę sędziego-komisarza. Za-
miast więc siadać do zbierania danych, 
przygotowywania wniosków, tworze-
nia oferty, ściągania niezbędnych pro-
duktów, najpierw czekałem wiele dni na 
zgodę, żeby wykonać jakikolwiek ruch. 
Moja praca nabrała wtedy charakteru 
„mission impossible”. I choć przez kil-
kanaście lat pracy w Actionie zarobiłem 
dla tej firmy bardzo duże pieniądze, od-
nosiłem sukcesy w  każdym kolejnym 
roku, to wszystko skończyło się prawie 
z dnia na dzień. Z przyczyn niezależ-
nych ode mnie.

Praca w Actionie to była bardzo długa 
przerwa w bezpośredniej działalno-
ści na rzecz integratorów. Wcześniej 
byłeś zatrudniony m.in. w Inwarze, 
Intertradingu i  Optimusie, a  teraz 
w Koncepcie, z centralą w Warszawie. 
Jesteś, jak rozumiem, odpowiedzialny 
za tę samą działkę co w Actionie, czyli 
przetargi?
Tak, przy czym u  dystrybutora, ja-
kim jest Action, realizowałem pro-
jekty, w  których ramach jako jedyni 
skutecznie rywalizowaliśmy z A-bran-
dami, będąc dla naszych partnerów  
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Rozmawiał 
Tomasz Gołębiowski

rzeczywistym dystrybutorem z  tzw. 
wartością dodaną. Dzięki temu stali-
śmy się głównym dostawcą w Polsce dla 
największych krajowych centrów ob-
liczeniowych. W  2008  r. na finał jed-
nego z takich wdrożeń przyjechał sam 
szef Intela, a  wstęgę przecinał Lech 
Wałęsa. To było naprawdę duże wy-
darzenie, bo  wdrożenie największe-
go klastra obliczeniowego w  Polsce, 
plasowanego wówczas na 47. pozycji 
na świecie. Pierwsze tak ważne z wielu 
kolejnych.

Sektor publiczny to największy od-
biorca rozwiązań IT w Polsce. Jednak 
do złotych czasów mu teraz daleko.  
Jaki będzie rok 2020?
Ten rok będzie ciężki dla wszystkich, 
bo  na rynku nie będzie odpowiedniej 
ilości pieniędzy. Widzimy przecież, jak 
rozkłada się budżet państwa, z którego 
ogromna część to kolejne nowe projekty 
socjalne zmniejszające drastycznie bu-
dżety projektowe. W związku z tym za-
pewne zostanie niezrealizowanych wiele 
przedsięwzięć, które miałyby pozytywny 
wpływ na rozwój obszarów IT. Zresztą 
widać to było także w 2018 i 2019 r., któ-
re też były pod tym względem słabiutkie.

To dodatkowo wzmaga presję na wzrost 
konkurencyjności. Uważasz, że to duży 
problem? 
W tym kontekście chciałbym zwrócić 
uwagę na bardzo znaczący, także pod 
względem wartości, przetarg prowadzo-
ny przez Poznańskie Centrum Super- 
komputerowo-Sieciowe. Dziwnym tra-
fem został ogłoszony 23 grudnia 2018 r., 
a  więc tuż przed Wigilią. Chyba tylko 
i wyłącznie po to, żeby nikt nie zauważył, 
że takowy się odbył. Wprawdzie akurat 
wtedy byłem na nartach, ale codziennie 
śledziłem sytuację, więc od razu wychwy-

ciłem to ogłoszenie. Kiedy zapoznałem 
się ze specyfikacją, jako jedyny w  Pol-
sce ją oprotestowałem, bo w mojej oce-
nie wyraźnie faworyzowała rozwiązania 
Huawei. Zresztą potem do protestu przy-
łączył się Dell i na szczęście Krajowa Izba 
Odwoławcza przyznała nam rację. Fi-
nalnie przetarg został unieważniony ze 
względu na przekroczenie budżetu i roz-
pisany na nowo, ale po raz kolejny w taki 
sposób, że Huawei dostał fory.

Jakie fory?
Konsorcjum Koncept-ZSK przystąpi-
ło do tego przetargu ze sprzętem Della 
i okazało się, że w porównaniu ze spe-
cyfikacją z  pierwszego przetargu aku-
rat te oceniane i punktowane parametry, 
w których Dell był lep-
szy od Huawei, zosta-
ły wykreślone, za to 
wprowadzono kolejne, 
niekoniecznie w mojej 
ocenie klientowi po-
trzebne, a znów dające 
przewagę technolo-
giczną Huawei.

A co wykreślono? 
Na przykład wyniki z testu HPCG, w któ-
rym Dell był o  wiele lepszy i  wysoko 
punktowany. Ale chciałbym podkreślić 
jeszcze jeden ciekawy aspekt tego prze-
targu. Otóż jest on bardzo mocno zawężo-
ny i w mojej ocenie formuła przetargowa 
powinna być otwarta na wielu producen-
tów, a nie tylko finalnie na dwóch. Oprócz 
tego jedynym kryterium powinna być ce-
na, a nie jak obecnie – jest ona brana pod 
uwagę w 60 proc., a parametry technicz-
ne w 40 proc. I to tak napisane, że dają 
Huawei maksymalny wynik. Jednocze-
śnie chcę podkreślić, że sprzęt tej marki 
uważam za dobry i co do jego parame-
trów nie mam zastrzeżeń. 

A na jakim etapie jest obecnie ten 
przetarg? 
Koncept w konsorcjum z ZSK i Wasko 
złożył ofertę na poziomie 192 mln zł, 
podczas gdy propozycja Huawei opie-
wa na 205 mln zł. I teraz zobaczymy, 
jaka będzie decyzja komisji przetar-
gowej. Zakładam, że jak każdy tak du-
ży projekt zostanie on rozstrzygnięty 
w Krajowej Izbie Odwoławczej. Do te-
go na pewno dojdzie, bo nasza konku-
rencja w naszej ocenie bezpodstawnie 
utajniła swoją ofertę i zaoferowała dwa 
lata rozszerzonego serwisu on-site za 
1 gr brutto, co jest ewidentnie rażąco 
niską ceną i czynem nieuczciwej kon-
kurencji. Huawei przystąpił do przetar-
gu w partnerstwie z młodą poznańską 

firmą Integrale, po-
wiązaną przez osobę 
prezesa z poznańską 
firmą Alma. Nie ma 
ona żadnego, podkre-
ślam: żadnego, doś- 
wiadczenia w  bu-
dowie i  integracji 
klastrów obliczenio-
wych. A przetarg do-
tyczy wdrożenia nie 

tylko w Poznaniu, ale w sumie w ośmiu 
różnych, czołowych centrach oblicze-
niowych w całym kraju.

Zobaczymy więc, jak rozwinie się sy-
tuacja. A kończąc, jakie masz marze-
nie zawodowe na rok 2020? 
Wygrać ten mecz o wyżej omawiany prze-
targ na megaklaster obliczeniowy na po-
znańskim boisku, gdzie sędziowie też są 
z Poznania (śmiech). 

W takim razie tego Ci życzę.

Ten rok będzie  
ciężki dla wszystkich, 
bo na rynku nie 
będzie odpowiedniej 
ilości pieniędzy. 

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

RYNEK
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edynie co dziesiąty przedstawiciel firm 
IT spośród tych, którzy wzięli udział 
w pierwszej grudniowej ankiecie na 

CRN.pl, przyznał, że w 2020 r. jego klien-
ci biznesowi zamierzają zwiększyć nakła-
dy na IT. Znaczący odsetek respondentów 
(30 proc.) też usłyszał takie deklaracje, ale 
od niewielkiej grupy swoich odbiorców 
biznesowych. Z  kolei 45  proc. uczestni-
ków naszej sondy nie spodziewa się, by ich 
dotychczasowi klienci mieli przeznaczyć 
na rozwój bądź odświeżenie infrastruktu-
ry IT więcej pieniędzy niż w ciągu minio-
nych 12 miesięcy. Pozostali przyznali, że nie 
mają w tej kwestii rozeznania.

Według czytelników portalu CRN.pl od-
biorcy biznesowi w 2020 r. będą wydawać 
pieniądze przede wszystkim na sprzęt IT. 
Odpowiedź tę wybrało blisko 74 proc. re-
spondentów. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć o tym, że sprzęt znajduje się również 
w czołówce inwestycji w IT wśród euro-
pejskich klientów końcowych z segmen-
tu przedsiębiorstw, o czym mówi raport 
Spaceworks. Wynika z niego, że na dru-

gim miejscu na liście 
zakupów plasuje  
się oprogramowa-
nie. Ciekawe, że 
w przypadku ankie-
ty CRN.pl tej opcji 
nie wybrał żaden re-
spondent. Daleko 
w  tyle za sprzętem 
są także usługi i roz-
wiązania cyberbez- 
pieczeństwa (szcze-
gółowe dane prezen-
tujemy na wykresie).

Zapytaliśmy też 
czytelników porta-
lu CRN.pl, na które 
kategorie sprzętu 
klienci bizneso-
wi najchętniej wyłożą pieniądze. Według 
uzyskanych odpowiedzi powinny to być 
pamięci masowe i  UPS-y (odpowiednio 
19 i 18 proc. wskazań), a w następnej ko-
lejności rozwiązania sieciowe i  zabez-
pieczające (13 i 12 proc.). Dalsze miejsca 

na liście zakupów zajmują komputery wraz 
ze  sprzętem drukującym (odpowiednio 
8,5 i 7 proc. wskazań). Na końcu zaś uplaso-
wały się serwery (5,3 proc.). Część respon-
dentów wybrała także odpowiedź „trudno 
powiedzieć” bądź „inne”. n

Większość klientów biznesowych nie planuje w tym roku zwiększenia budżetów 
na rozwiązania IT – twierdzą użytkownicy portalu CRN.pl, którzy wzięli udział w naszej 
internetowej ankiecie. Zdaniem większości z nich klienci będą kupować głównie sprzęt, 
przy czym szczególnym powodzeniem mają cieszyć się dwie konkretne kategorie.

– pierwszy na liście wydatków

W tym cyklu ankiet CRN.pl łącznie wzięło udział 79 osób.

Budżety IT u twoich klientów biznesowych w 2020 r. 
prawdopodobnie zostaną przeznaczone głównie na:

73,8%

11,6%

2,3%

2,5%

4,8%

5,0%
sprzęt

rozwiązania  
z dziedziny  

cyberbezpieczeństwa

usługi IT

usługi 
chmurowe

innowacyjne 
rozwiązania

trudno  
powiedzieć

ANKIETA CRN.PL

n Karolina Marszalek 
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Amerykańska redakcja CRN zwróciła się do tamtejszych resellerów i integratorów 
o wskazanie najlepszych produktów minionego roku w 21 kategoriach. Decydowały 
możliwości technologiczne oraz popyt na rynku, a także przychody i zyski uzyskiwane  
z ich sprzedaży. Ankieta z ocenami obejmowała w sumie ponad 5 tys. różnych rozwiązań. 

BEZPIECZEŃSTWO PUNKTÓW KOŃCOWYCH

Sophos Intercept X
Sophos włączył do swojej oferty ochrony punktów końcowych rozwiązanie klasy EDR 

(Endpoint Detection and Response). Intercept X umożliwia śledzenie zagrożeń klientom 

o ograniczonych zasobach finansowych. EDR zapewnia przedsiębiorstwom dowolnej 

wielkości takie możliwości, jakie oferuje SOC (Security Operations Center). Dzięki 

wykorzystaniu głębokiego uczenia Intercept X dostarcza firmom informacje o zagro-

żeniach i nadaje priorytet alarmom, wyróżniając 

te zdarzenia, które wydają się najgroźniejsze lub 

mogą prowadzić do problemów. Narzędzie EDR 

może całościowo skanować zasoby IT w firmie, 

dając wgląd we wszystko, co zostało wykorzy-

stane podczas ataku, w tym pliki wykonywalne 

i dokumenty Word.

BEZPIECZEŃSTWO POCZTY I WWW
Proofpoint Email Protection
Rozwiązanie ochrony poczty elektronicznej ofero-

wane przez Proofpoint łączy wykrywanie i bloko-

wanie złośliwego oprogramowania z ochroną przed 

phishingiem i innymi oszustwami wykorzystującymi 

e-mail. Dzięki temu umożliwia szybką reakcję na 

incydenty zagrażające bezpieczeństwu i zapobiega 

utracie informacji. Do najważniejszych korzyści na-

leży stały wgląd – przez zintegrowany pulpit zagrożeń – w bieżące zdarzenia dotyczące 

najbardziej narażonych pracowników, którzy mogą być głównym celem cyberprzestęp-

ców w danej firmie. Proofpoint Email Protection oferuje wielowarstwową analizę treści, 

mającą eliminować zarówno znane, jak i nieznane wcześniej zagrożenia. Łączy wykry-

wanie bazujące na sygnaturach z dynamiczną analizą reputacji, by ustalić, jak zarządzać 

potencjalnymi powiązaniami w poczcie e-mail.

HCI (INFRASTRUKTURA 
HIPERKONWERGENTNA)
Cisco HyperFlex 
HyperFlex łączy rozwiązanie HX Data 

Platform firmy Cisco z portfolio serwerów 

UCS i wbudowaną strukturą sieciową. 

HyperFlex to w pełni zintegrowane urzą-

dzenie, które obsługując wirtualizatory 

VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, 

umożliwiają użytkownikom niezależne 

od siebie skalowanie zasobów oblicze-

niowych i pamięci masowych. W 2019 r. 

Cisco udostępniło kilka aktualizacji plat-

formy HyperFlex, m.in. dodając narzędzie 

AppDynamics do monitorowania zasobów 

w wielu chmurach. Oferta może być łączo- 

na z CloudCenter, platformą zarządzania 

chmurą hybrydową Cisco. Dzięki integracji 

z platformą zarządzania Intersight, dostar-

czaną w modelu SaaS, strategia HyperFlex 

firmy Cisco Anywhere zapewnia prostotę 

hiperkonwergencji w całym środowisku  

– od szkieletu i brzegu po multicloud.

HPE Edgeline OT Link
Hewlett Packard Enterprise odważnie 

wkracza w obszar Internetu rzeczy i prze-

twarzania brzegowego, wprowadzając 

HPE Edgeline OT Link – wykorzystującą 

otwarte oprogramowanie platformę, której 

IoT I EDGE

szkieletu i brzegu po multicloud.

zadaniem jest likwidacja luki między techno-

logiami operacyjnymi (OT) i informatyczny-

mi (IT). By przyspieszyć dostarczanie aplika-

cji, HPE Edgeline OT Link zapewnia otwarty 

mechanizm przepływu pracy i katalog 

aplikacji, oferując tryb „przeciągnij i upuść” 

dla aplikacji, komponentów oraz danych OT 

i IT. Platforma automatyzuje współdziała-

nie aplikacji IT i OT na brzegu, stymulując 

rozwój aplikacji IoT w takich branżach, jak 

przemysł, energetyka i telekomunikacja.

PODSUMOWANIA I PROGNOZY
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BEZPIECZEŃSTWO SIECIOWE
Palo Alto Networks – Next-Generation Firewall 
Aktualizacja rozwiązania Next-Generation Firewall firmy Palo Alto Networks przynosi 

udoskonalone funkcje predykcyjne i automatyzację w dziedzinie bezpieczeństwa sieci. 

W ramach przewidywania i zapobiegania nowa usługa bezpieczeństwa DNS blokuje złoś- 

liwe domeny i zatrzymuje trwające ataki, wykorzystując uczenie maszynowe. Zaktualizo- 

wana oferta obejmuje platformę Palo Alto Networks PA-7000, wyposażoną w ulepszone 

karty NPC, których zadaniem jest szybsze zapobieganie zagrożeniom i deszyfrowanie 

ruchu. Ponadto zaktualizowano mechanizm Policy Optimizer, który umożliwia zespołom 

ds. bezpieczeństwa wprowadzanie łatwiejszych w zarządzaniu reguł polityki bezpieczeń-

stwa. Najnowsza wersja NGFW oferuje także większą automatyzację ochrony we wdroże-

niach o dużej skali w chmurze publicznej.

BEZPIECZEŃSTWO  
W CHMURZE

Palo Alto Networks – Prisma
Palo Alto Networks udostępnił swój pakiet 

Prisma, by uprościć ochronę danych i bez-

pieczeństwo aplikacji w chmurze. Głównymi 

komponentami platformy są: Prisma Access, 

który oferując natywną architekturę 

chmurową, zabezpiecza dostęp do chmury 

oddziałom firm i użytkownikom mobilnym; 

PrismaCloud, czyli bazujące na uczeniu 

maszynowym rozwiązanie, zapewniające 

ciągły wgląd w stan infrastruktury i monito-

rowanie zgodności z regulacjami we wdro-

żeniach multicloud; Prisma SaaS – usługa 

brokera bezpieczeństwa dostępu do chmu-

ry, zapewniająca ochronę wykorzysty-

wanym aplikacjom Software as a Service; 

oraz VM-Series – zwirtualizowana wersja 

firmowego firewalla nowej generacji do 

wdrażania w publicznych i prywatnych 

środowiskach przetwarzania w chmurze.

Google Cloud Anthos
Hybrydowa platforma chmurowa Google 

Anthos zwiększa możliwości dostarczania 

aplikacji i zarządzania nimi nie tylko w kor-

poracyjnym centrum danych, lecz również  

w konkurencyjnych dla Google chmurach publicznych. Anthos powstał  

w wyniku rebrandingu platformy Google Cloud Services, w którym poło-

żono nacisk na bezproblemowe wdrażanie obciążeń w chmurach, wkracza-

jąc przy tym na terytorium rywali, takich jak AWS. Dzięki Anthos usługa 

Google Kubernetes obejmuje teraz też innych dostawców chmury,  

a środowisko usługowe zostało zaktualizowana pod kątem bezpieczeń-

stwa i lepszego wglądu w funkcje telemetryczne, oferuje mikrousługi 

działające w różnych chmurach. Anthos, w pełni zarządzany przez Google, 

działa on-premise, obejmuje także środowiska multicloud.

DRUKARKI/URZĄDZENIA MFP
Brother MFC-J5945DW
Zaprojektowany z myślą 

o małym i średnim biznesie 

model MFC-J5945DW zapew-

nia uproszczone zarządzanie 

materiałami eksploatacyjny-

mi. W pakiecie z uniwersalną 

drukarką, należącą do linii INKvestment Tank All-In-

One, kupujący otrzymuje zapas atramentu na cały rok. 

Wkłady atramentowe są łatwe w instalowaniu i gwaran-

tują wydruk dużej liczby stron. Ponadto MFC-J5945DW 

wyposażono w niedawno wprowadzoną funkcję Brother 

Page Gauge, która umożliwia oszacowanie, ile stron 

można jeszcze wydrukować z używanym w danej chwili 

wkładem atramentowym. Urządzenie ma zasobnik o po-

jemności do 500 kartek, prędkość drukowania wynosi 

22 str./min w czerni i bieli oraz 20 str./min w kolorze.

CHMURA HYBRYDOWA

CHMURA PUBLICZNA
Microsoft Azure
Zdaniem amerykańskich integratorów chmura Microsoft Azure 

zmienia się w platformę usługową coraz łatwiejszą do zarzą-

dzania zarówno dla większych, jak i mniejszych partnerów. W ich opinii zapewnia ona 

jedną z najszybszych możliwości rozwoju w kanale sprzedaży, będąc obecnie „doskona-

łym rozwiązaniem także dla MŚP”. Twierdzą także, że Microsoft znacznie ułatwił zrozu-

mienie produktu i zarabianie na nim. W ankiecie „Produkty roku CRN 2019” integratorzy 

uznali platformę Azure za numer jeden we wszystkich trzech ocenianych podkatego-

riach: „Technologia”, „Przychody i zysk” i  „Popyt klientów”.
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  KOMPUTERY OSOBISTE – DESKTOPY

Microsoft Surface Studio 2
Microsoft wprowadził kilka kluczowych ulepszeń 

w drugiej generacji Surface Studio, wielofunkcyjnego 

urządzenia skierowanego do kreatywnych profesjonali-

stów, głównie artystów i projektantów. Surface Studio 2 wyposażono w grafikę Nvidia 

Pascal nowej generacji, jaśniejszy wyświetlacz (do 500 nitów) i dysk SSD o maksymal-

nej pojemności 2 TB. Tak jak poprzednik, model drugiej generacji ma 28-calowy ekran 

dotykowy z regulowanym położeniem. Ustawienie wyświetlacza w poziomie umożli-

wia pracę w trybie kreślarskim, przy czym został tak zaprojektowany, że użytkownik 

może się na nim opierać podczas pracy bez obaw o jego uszkodzenie.

KOMPUTERY 
OSOBISTE – LAPTOPY

HP EliteBook x360 1040 G6
Notebooki HP z serii EliteBook x360 

należą do faworytów w swojej kategorii 

według redaktorów z „CRN Test Center”. 

Konwertowalny EliteBook x360 1040 G6 

zapewnia wydłużony czas pracy baterii 

(do 24 godzin), a także funkcje szybkiego 

ładowania. Notebook jest wyposażony 

w 14-calowy wyświetlacz z opcjonalną 

rozdzielczością 4K i opcjonalnym ekra-

nem zewnętrznym o jasności do 1000 ni-

tów. Model ten jest również bardzo 

mobilny (waga 1,35 kg), charakteryzuje 

się wysoką wydajnością i może być wy-

posażony w maks. 32 GB pamięci RAM.

PLATFORMY  
WSPÓŁPRACY

Microsoft Teams
Rozwijając w szybkim tempie swoją platformę 

współpracy Teams, Microsoft dodaje do niej nowe 

funkcje. Wśród najświeższych są: „ogłoszenia” 

(zwracające uwagę na ważne wiadomości na da-

nym kanale), wysyłanie do wielu kanałów i różnych 

 zespołów jednocześnie, powiadomienia prioryte-

towe oraz dodanie moderatorów do zarządzania 

publikowaniem na kanale. Inne kluczowe aktualiza-

cje to: napisy generowane na żywo i nagrywanie 

spotkań, a także automatyczna transkrypcja  

i tłumaczenia. Microsoft chce zapewnić także 

lepsze wsparcie partnerom wspomagającym 

swoich klientów 

w przeprowadz-

ce do Teams, 

udostępniając 

przygotowaną pod 

ich kątem nową 

wersję próbną 

platformy.

OPROGRAMOWANIE KLASY ENTERPRISE
HPE InfoSight
HPE rozszerzyło swoje bazujące na sztucznej inteligencji 

narzędzie do zarządzania InfoSight o nowe możliwości, 

ułatwiające partnerom zarządzanie lokalnymi i chmuro-

wymi infrastrukturami IT klientów. Wśród nich znalazło 

się narzędzie do planowania obciążenia i inteligentny me-

chanizm rekomendowania działań w środowisku wielu klientów (multitenant). Narzędzie 

jest w coraz większym stopniu integrowane z HPE GreenLake (konsumpcyjnym mode-

lem dostarczania IT), co umożliwia partnerom oferowanie wielu nowych usług. Z ulep-

szonym InfoSight mogą oni lepiej poznać istniejące środowiska klienta i przeprowadzać 

skuteczniejsze rozmowy sprzedażowe, świadczyć usługi naprawcze, sprzedawać nowe 

wersje i aktualizacje platformy, dostosowywać infrastrukturę do określonych wymagań 

związanych z obciążeniami, oferować dochodowe usługi doradcze.

NetApp AFF A800
Macierz all-flash AFF A800 firmy NetApp to 

przełomowe rozwiązanie wykorzystujące pro-

tokół NVMe, charakteryzujące się opóźnieniem 

poniżej 200 μs. System zapewnia transfer danych 

z prędkością do 300 GB/s i wydajność do 11,4 mln IOPS 

w 24-węzłowym klastrze. AFF A800 można podłączyć do szybkich sieci Fibre 

Channel 16 i 32 GB/s, a także Ethernet 100 Gb/s. jest wyposażony w udoskona-

loną wersję oprogramowania Active IQ, które przeprowadza analizy predykcyjne 

pod kątem wsparcia technicznego z wykorzystaniem informacji zbieranych każ-

dego dnia z miliardów punktów danych.

NetApp AFF A320
W 2019 r. NetApp zaprezentował sys-

tem pamięci masowej all-flash AFF A320, 

nazywając go pierwszą macierzą klasy 

średniej, która zapewnia całościowe rozwiązanie o wydajności NVMe. A320  

to urządzenie o wysokości 2U z portami 100 GbE i obsługą dysków SSD NVMe. 

Można je rozbudować o półkę rozszerzeń, również obsługującą NVMe, pod-

łączając ją przy użyciu technologii NVMe-over-RoCE. System skaluje się do 

24 węzłów z 576 dyskami SSD, zapewniając maksymalnie 35 PB pojemności 

i opóźnienie rzędu 100 μs. AFF A320 oferuje pełny zakres usług pamięci 

masowej NetApp.

MACIERZE KLASY MIDRANGE

PODSUMOWANIA I PROGNOZY

SKTOPY

li-

MACIERZE KLASY ENTERPRISE
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Nvidia Titan RTX
Flagowy procesor graficzny Titan RTX 

 marki Nvidia gwarantuje ogromną 

wydajność aplikacjom, odpowiedzial-

nym za obliczenia wykorzystujące 

sztuczną inteligencję, analizy nauko-

we i tworzenie treści. Do budowy 

procesora wykorzystano zaprojek-

towaną pod kątem AI architekturę 

Turing z rdzeniami Tensor. Titan RTX 

wyposażono w 576 takich rdzeni 

i 24 GB szybkiej pamięci GDDR6 

(to dwukrotnie więcej niż w GPU 

poprzedniej generacji). Dzięki temu 

zapewnia wydajność aż 130 tera- 

flopów w procesie głębokiego ucze-

nia. Co więcej, Titan RTX zawiera 

72 rdzenie Turing RT zwiększające 

wydajność raytracingu, czyli techniki 

renderowania nowej generacji, która 

realistycznie modeluje światło od-

działujące z obiektami, tworząc 

w czasie rzeczywi-

stym grafikę 

o jakości 

kinowej.

VMware vSAN
Udoskonalenia w VMware vSAN 6.7 to 

funkcje ułatwiające klientom wdraża-

nie infrastruktury hiperkonwergentnej, 

zapewniające uproszczone operacje, 

wydajniejszą infrastrukturę i spraw-

niejsze rozwiązywanie problemów. 

Administratorzy mogą teraz szybciej 

tworzyć nowe 

klastry HCI, jedno-

cześnie minimali-

zując czas działań 

utrzymaniowych. 

Automatyczne 

odzyskiwanie 

pojemności umoż-

liwia zwiększanie 

wydajności we wdrożeniach HCI, 

a nowe narzędzia predykcyjne poma-

gają administratorom przewidywać 

zapotrzebowanie na dane. Platforma 

korzysta teraz także z precyzyjnych 

narzędzi diagnostycznych i danych 

historycznych, skracając czas rozwią-

zania problemów. Kolejne aktualizacje 

zapewniają ścisłą integrację z orkie-

stracją kontenerów Kubernetes (za 

pośrednictwem sterownika Storage 

Container Interface dla vSphere).

SERWERY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

HPE ProLiant 325 + InfoSight
W ramach gruntownej aktualizacji serwera 

ProLiant DL325 dziesiątej generacji specja-

liści HPE zwiększyli wgląd w kondycję i stan serwera, wykorzystując bazującą na 

sztucznej inteligencji chmurową platformę zarządzania serwerami InfoSight. Jej funk-

cje obejmują m.in. analizy predykcyjne, które minimalizują problemy z utrzymaniem. 

Zdaniem amerykańskich partnerów HPE rozszerzenie usług InfoSight o środowisko 

serwerowe to bardzo dobre posunięcie. To wydajne rozwiązanie ułatwia identyfiko-

wanie problemów z aplikacjami i pamięcią masową, udostępniając wgląd w warstwę 

aplikacyjną, wirtualizacyjną i pamięciową.

SDN – SOFTWARE-DEFINED NETWORKING
Cisco SD-WAN
Producent oferuje dwa warianty rozwiązania SD-WAN: Cisco Meraki i Cisco SD-WAN 

(z technologią firmy Viptela, która została przejęta przez Cisco w 2017 r.). Bazujące 

na chmurze Cisco Meraki SD-WAN, ze zunifikowanym zarządzaniem zagrożeniami, jest ofe-

rowane w ramach licencji korporacyjnej Meraki MX SD-WAN i obsługiwane przez appliance 

bezpieczeństwa. Nie wymaga przy tym żadnych dodatkowych serwerów ani sprzętu. Z ko-

lei Cisco SD-WAN z technologią Viptela to wykorzystujące 

chmurę rozwiązanie, które oddziela dane od warstwy kon-

trolnej. Użytkownicy mogą zarządzać nim za pomocą konsoli 

Cisco vManage i tworzyć SD-WAN łączące centra danych, 

oddziały, kampusy i obiekty kolokacyjne – w celu poprawy 

szybkości, bezpieczeństwa i wydajności sieci.

SIECI
Ruckus ICX 7850
Seria przełączników ICX 7850 Ruckus 

Networks, wchodząca w skład oferty firmy 

CommScope, zapewnia więcej wielogigabi-

towej przepustowości od rdzenia do brzegu 

sieci. Przełączniki Ruckus ICX 7850 zapew-

niają agregację łączy do szybkości 100 GbE, 

odpowiadając na potrzebę coraz szybszych 

sieci w przedsiębiorstwach. 

ICX 7850 umożliwia zaawansowane two-

rzenie stosów przełączników – z opcją 

skalowania do 12 urządzeń. Dostępny 

jest także kontroler sieci SmartZone, słu-

żący do konfiguracji sieci, monitorowania 

i rozwiązywania problemów. Wydajna seria 

ICX 7850 może 

wykorzystywać 

dotychczasową 

infrastrukturę 

światłowodową 

i kablową w fir-

mie, modernizując 

jej sieć brzegową.

PROCESORY

SDS – SOFTWARE 
DEFINED STORAGE

Eaton 5P Lithium-Ion UPS
Zaprojektowany do wdrożeń w takich środo-

wiskach, jak rozproszone systemy IT i edge, 

litowo-jonowy zasilacz UPS 5P zapewnia 

wiele korzyści: zwiększoną wydajność baterii 

oraz ulepszone zarządzanie i bezpieczeń-

stwo. Wybór nowej technologii akumula-

torów litowo-jonowych przynosi poprawę 

wydajności w porównaniu z bateriami kwa-

sowo-ołowiowymi, a wbudowany system 

zarządzania baterią zapewnia wgląd w jej 

stan, w tym cykle ładowania, monitorowanie 

wydajności i temperatury. Dodatkowo 

opcjonalna gigabitowa karta sieciowa, 

zgodna ze standardami UL 2900-2-2, 

zwiększa poziom cyberbezpieczeństwa.

ZASILANIE 
GWARANTOWANE
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I rzeczywiście, 2019 był rokiem konty-
nuacji i kolejnym z rekordowym wy-
nikiem finansowym. Ale zacznijmy od 

początku, czyli od stycznia, kiedy to koń-
czyliśmy zadania rozpoczęte w grudniu 
2018 r. Takie jak budowa i integracja sys-
temów na wieży ciśnień w Rynie czy bu-
dowa i integracja sieci w Zespole Szkół 
w  Biskupcu. Ta druga inwestycja była 
dla mnie szczególnie ważna. Zastosowa-
nie do budowy szkieletu sieci światłowo-
dów umożliwiło zmniejszenie zużycia 
kabla miedzianego o kilkanaście kilome-

trów i tym samym zmieszczenie się w za-
danym budżecie. A jednocześnie projekt 
ten, mojego autorstwa, umożliwił nam 
stworzenie sieci należących do najno-
wocześniejszych w  polskich szkołach. 
Charakteryzują ją wysoka wydajność 
i  nieograniczone możliwości rozbudo-
wy o kolejne punkty końcowe lub usłu-
gi. Należy do nich transmisja danych, 
monitoring IP, systemy sterowania i In-
ternet rzeczy. Myślę, że takie rozwiąza-
nie należałoby traktować jako wzorcowe 
w budynkach publicznych. W kolejnych 

instalacjach, na których kształt będziemy 
mieli istotny wpływ, wykorzystamy do-
świadczenia zdobyte przy budowie i in-
tegracji sieci w Biskupcu.

Kolejne ciekawe zadanie, którego się 
podjęliśmy (tym razem jako podwyko-
nawca), to budowa i integracja sieci oraz 
systemów teletechnicznych. Wśród nich 
można wymienić telewizję satelitarną, 
monitoring IP, system sygnalizacji wła-
mań i napadu (SSWiN), a także systemy 
telekomunikacyjne. Warto też wspomnieć 
budowę okablowania dla potrzeb nagłoś- 

Dwanaście miesięcy temu napisałem, że dla mojej firmy „rok 2019 będzie rokiem 
kontynuacji. Nadal będziemy realizować wiele projektów, na które już zawarłem umowy, 
a także budować sieć światłowodową na budowie fabryki Egger. Oprócz tego będziemy 
bardziej zaangażowani w budowę sieci światłowodowej w Biskupcu, kładąc większy nacisk 
na działalność operatorską”.

n Mariusz Ziółkowski, Avis
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W ostatnich latach te potrzeby skutecznie 
realizują rozwiązania Fortinetu. Dlatego 
też przystąpiliśmy do programu partner-
skiego tego producenta, za namową Ada-
ma Rudowskiego, którego miałem okazję 
poznać na czerwcowej gali CRN-a „Tech 
Trendy Biznes 2018”. I tak jak w 2003 r., 
kiedy to we współpracy z krakowskim 
VAD-em zbudowaliśmy najrozleglejszą 
wówczas w Polsce radiową sieć interneto-
wą, reaktywowaliśmy naszą współpracę.

Po rozmowie z opiekunką biznesową 
Fortinetu współpraca zapowiadała się 
obiecująco. Jednakże pierwszy pozy-
skany kontrakt na dostawę i wdrożenie 
urządzeń Fortigate okazał się kubłem 
zimnej wody. Producent odmówił zare-
jestrowania zgłoszonego projektu i – jak 
mi wyjaśniono – postanowił wykluczyć 
nas z dostawy i samodzielnie obsłużyć 
budżetowego klienta. To wszystko mimo 
tego, że mamy w swoim kręgu wdroże-
niowca doświadczonego w konfiguracji 
urządzeń Fortinetu. Tym samym For-
tinet swoją decyzją uniemożliwił nam 
osiągnięcie kolejnego szczebla rozwoju. 
Nie tracę jednak nadziei, bo rozmawia-
my z dużym klientem instytucjonalnym 
o  współpracy w  ramach partnerstwa  
publiczno-prywatnego. Projekt jest  
dość spory, bo oscyluje w okolicy milio-
na zł. Dotyczy monitoringu, sieci Wi-Fi, 
światłowodów i znakomicie nadaje się 
do tego infrastruktura sieciowa bazują-
ca na Fortigate.

Pod koniec roku czekała nas jednak nie-
spodzianka. Nasz trud został dostrzeżony 
i zostaliśmy zaproszeni przez dużego za-
granicznego klienta do złożenia jako pod-
wykonawca oferty na budowę sieci poza 
granicami Polski i Europy. Obecnie oma-
wiamy szczegóły tego projektu, a w tym 
czasie przygotowujemy się do realizacji 
kilku dużych lokalnych przedsięwzięć. 

Jednocześnie jesteśmy 
w  trakcie budowy naszej 
sieci FTTH. Podjęcie tego 
zadania będzie stanowiło 
dla mnie duże wyzwanie or-
ganizacyjne – jeszcze więk-
sze niż przy okazji realizacji 

ubiegłorocznych projektów. Ponieważ jed-
nak kocham wyzwania, to jeśli dojdziemy 
do porozumienia, jestem pewien, że i temu 
konkretnemu podołamy. n

z kolegami z polskiego oddziału produ-
centa dała zdumiewający efekt. Czas re-
akcji na ogień wynosi do trzech sekund, 
i to bez fałszywych alarmów, a przy tym 
system reagowania zapewnia pełne auto-
matyczne zaparkowanie dźwigu i wywo-
łanie wszystkich działań przewidzianych 
dla tego typu zdarzeń. Myślę, że stworzo-
ne przez nas rozwiązanie może być z po-
wodzeniem zastosowane wszędzie tam, 
gdzie jest potrzebna natychmiastowa re-
akcja na zagrożenie. A w konsekwencji 
ochrona ludzkiego życia i mienia.

W  minionych miesiącach równole-
gle, wraz z  naszym doświadczonym 
partnerem, firmą Macrosat z Barczewa, 
intensywnie budowaliśmy (i nadal konty-
nuujemy ten projekt) miejską sieć światło-
wodową. Niestety, projekt ten realizujemy 
z opóźnieniem wynikającym z natłoku in-
nych zadań. W ubiegłym roku skupiliśmy 
się na okablowaniu budynków i zaciągach 
kabli w kanalizacji. Pod jego koniec uda-
ło nam się oddać do użytku sieć w kilku 
blokach wielorodzinnych. Uruchomili-
śmy OLT marki Huawei i  podpięliśmy 
pierwszych abonentów do sieci świa-
tłowodowej w technologii GPON-owej. 
Jednocześnie, zgodnie z pierwotnymi za-
łożeniami służebności budowanej sieci, 
prowadzimy rozmowy z innymi opera-
torami na temat udostępniania naszych 
zasobów. Również lokalne firmy są za-
interesowane zarówno dzierżawą włó-
kien, jak i różnorodnymi usługami, które 
mogą być świadczone z wykorzystaniem 
światłowodów. Pole do współpracy jest 
ogromne i bardzo różnorodne, co mnie 
bardzo cieszy i pozwala z optymizmem 
patrzeć na budowany biznes.

Od 25 lat wykonujemy i wdrażamy sieci 
komputerowe. Począwszy od pierwszych, 
budowanych na koncen-
tryku, przez wszystkie 
kategorie skrętki, a na świa-
tłowodzie skończywszy. 
To wszystko pod kontrolą 
systemów Lantastica, No-
vella lub Microsoftu, przy 
zastosowaniu sprzętu D-Linka, TP-Lin-
ka, Netgeara, Cisco lub Huawei. Naszym 
głównym priorytetem jest zapewnienie 
klientom rozwiązań na miarę ich potrzeb. 

nienia i oświetlenia scenicznego DSO oraz 
kina w przebudowanym budynku Cen-
trum Kultury, Turystyki i Sportu w Bi-
skupcu. To obecnie najnowocześniejszy 
tego typu obiekt w Polsce, bardzo inno-
wacyjny i  funkcjonalny. Udział w  jego 
gruntownej przebudowie napełnia mnie 
ogromną dumą i satysfakcją z dobrze wy-
konanej pracy.

W kolejnych miesiącach 2019 r. wykony-
waliśmy różne zlecenia integracyjne, jak 
budowa sieci w szpitalu i ośrodku zdrowia 
w Reszlu oraz kilka pomniejszych projek-
tów. Kontynuowaliśmy też prace przy bu-
dowie sieci światłowodowej na budowie 
fabryki Egger w Biskupcu. Jako elektro-
nik z zawodu, a przede wszystkim z pasji, 
uwielbiam wyzwania. A Egger to docenia 
i wykorzystuje naszą wiedzę, umiejętno-
ści i doświadczenie do realizacji innych 
ciekawych projektów. Jednym z nich jest 
budowa systemu reagowania na zagro-
żenie pożarowe magazynu trocin, które 
mogą ulec samozapłonowi. Zlecone zada-
nie miało zapobiegać przenoszeniu przez 
dźwig zarzewia pożaru z magazynu trocin 
na taśmociąg i w rezultacie na halę pro-
dukcji płyt wiórowych. 

Do realizacji projektu zapropono-
waliśmy użycie świetnych kamer ter-
mowizyjnych Axis. Ścisła współpraca 

Pod koniec roku 
czekała nas 
niespodzianka.
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Minione lata pokazały, że w branży IT nie ma czasu na nudę. Nikt nie ma wątpliwości,  
że bieżący rok również dostarczy wielu wrażeń i ciekawych zwrotów akcji.

n Wojciech Urbanek

oczami producentów

roducenci i analitycy od kilkunastu 
tygodni regularnie publikują pro-
gnozy na ten rok. W zestawieniach 

najczęściej pojawiają się takie pojęcia, jak 
chmura, blockchain, hiperautomatyzacja 
czy sztuczna inteligencja. Świat z zapar-
tym tchem czeka na pojawienie się kolej-
nych sieci 5G, a wraz z nimi na debiuty 
nowych modeli telefonów. Zapowiada się 
przy tym ekscytująca walka Apple’a z Sam-
sungiem i koalicją chińskich producentów. 
Większych emocji nie należy zaś się spo-
dziewać w segmencie komputerów PC. 
To, na co szczególnie liczą producenci, to 
dobra sprzedaż modeli 2w1, a równocze-
śnie niepokoi ich ograniczona dostępność 
procesorów Intela. Niedobór chipów tej 

marki znacznie wydłużył czas oczekiwa-
nia na niektóre konfiguracje. Stąd zasad-
ne jest pytanie: czy Intelowi uda się wyjść 
z impasu jeszcze w bieżącym roku?

Chociaż nie jest to najczęściej przewi-
jający się temat w portalach newsowych, 
innowacji z pewnością nie zabraknie także 
w „świecie obrazu”. Producenci zapowia-
dają wzrost popytu na ekrany o przekąt-
nych 27” oraz rozdzielczości WQXGA 
i 4K, a z każdym miesiącem coraz głośniej 
zacznie się mówić o technologii 8K. Trze-
ba przy tym podkreślić, że wykorzystanie 
wysokich rozdzielczości to dobra informa-
cja nie tylko dla estetów, którzy lubią wpa-
trywać się w detale, lecz także dostawców 
pamięci masowych. Macierze dyskowe bę-

dą przechowywać pliki o większej objęto-
ści, choć należy zauważyć, że muszą liczyć 
się z rosnącą konkurencją ze strony syste-
mów hiperkonwergentnych i… dostawców 
usług chmurowych. Niektórzy przedsię-
biorcy zdecydują się na migrację do chmur 
publicznych, aczkolwiek większość firm 
i instytucji będzie pracować w środowi-
sku chmury hybrydowej. Główną przy-
czyną jest brak zaufania do usługodawców, 
a ubiegłoroczna historia Capital One po-
kazuje, że obawy przedsiębiorców są jak 
najbardziej uzasadnione. Zresztą kwestie 
bezpieczeństwa i ochrony danych będą 
tradycyjnie należeć do najważniejszych 
obszarów, na których koncentrują się dzia-
ły IT w firmach i instytucjach.

Robert Reszkowski,  
Business Sales Manager, Epson

W 2020 r. jednym z najmodniejszych 
trendów w biznesie będzie konse-
kwentne stawianie na ekologicz-
ne technologie, które poza kwestią 
działań prospołecznych umożliwia-
ją także dużą optymalizację dzia-

łań i oszczędności. W obszarze druku oznacza to odejście od 
druku laserowego na rzecz urządzeń opartych na piezoelek-
trycznym druku atramentowym. Ich podstawową zaletą jest 
mniejszy niż w przypadku tradycyjnych kombajnów lasero-
wych koszt wydruku strony, przy zachowaniu podobnej jako-

ści i szybkości. Oszczędności wynikają z minimalnego zużycia 
energii elektrycznej, które jest niższe aż do 88 proc. w porówna-
niu z konkurencyjnymi drukarkami laserowymi, oraz eliminacji 
podzespołów wymagających okresowych wymian. Dodatkowo 
pojedynczy zestaw atramentów pozwala na wydruk do 100 tys. 
czarno-białych i 50 tys. kolorowych stron, co ogranicza prze-
stoje oraz generuje znacznie mniej odpadów w ciągu całego 
cyklu życia. Dla klientów firmowych mniejsze znaczenie ma 
dziś czysta specyfikacja techniczna i cena urządzeń. Znacznie 
więcej uwagi będą przykładać do usług związanych z drukowa-
niem, takich jak pakiety serwisowe, utrzymania czy komplekso-
we usługi MPS. Wybierając nowe urządzenia, przedsiębiorstwa 
szukają dziś oszczędności, które nie wynikają z obniżania ceny 
sprzętu, lecz przede wszystkim z niskiego TCO. 

PODSUMOWANIA I PROGNOZY
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Sebastian Antkiewicz,  
Client Solutions Group Manager Poland, Dell Technologies

Popyt ze strony klientów biznesowych na komputery PC utrzy-
ma się na poziomie ubiegłorocznym, zarówno pod względem 
liczby, jak i wartości sprzedanych urządzeń. W 2019 r. mieliśmy 
do czynienia z anomalią w postaci wzrostu sprzedaży deskto-

pów, które w niektórych kwartałach znajdowały więcej nabywców niż notebooki. Nic 
jednak nie wskazuje na to, że w 2020 r. ta tendencja zostanie podtrzymana. W bieżącym 
roku na fali wznoszącej znajdą się z całą pewnością komputery 2w1. Użytkownicy biz-
nesowi przekonali się, że tablet ma wiele ograniczeń funkcjonalnych i chętnie sięgają 
po notebooki konwertowane. Dużą popularnością powinny cieszyć się modele z ekra-
nem obracanym o 360 stopni. Najczęściej korzystają z nich pracownicy mobilni i mene-
dżerowie wyższego szczebla. Uważam też, że w najbliższych 12 miesiącach będziemy 
obserwować pogłębianie się procesu związanego z przejściem od sprzedaży i dostawy 
komputerów do dostarczania kompleksowej usługi. Poza wdrożeniem sprzętu reselle-
rzy zaczną coraz częściej dostarczać oprogramowanie przeznaczone do zarządzania 
flotą komputerów i jej zabezpieczenia. W ten sposób przygotowana propozycja musi 
uwzględniać zarówno wymagania użytkowników, jak i działów IT. 

Lee Caswell,  
VC Marketing, HCI Business Unit, VMware

Bieżący rok przyniesie dalsze zmiany w ar-
chitekturze centrów danych. Firmy zaczy-
nają odchodzić od tradycyjnych rozwiązań 
na rzecz infrastruktury hiperkonwergent-
nej. Często decyduje o tym rachunek ekono-

miczny, a wskaźniki ROI i TCO zdecydowanie przemawiają na 
korzyść HCI. Według Forrester Consulting całkowite koszty po-
siadania infrastruktury hiperkonwergentnej są o 60 proc. mniej-
sze aniżeli w przypadku klasycznego hardware’u. Analitycy IDC 
przewidują, że latach 2018–2023 globalna sprzedaż systemów hi-
perkonwergentnych będzie rosnąć w tempie 20 proc. rocznie. Dla 

porównania, w analogicznym okresie ten wskaźnik dla macierzy 
klasy midrange wynosi 3 proc. Zmiany zachodzące na rynku IT, 
a zwłaszcza duża popularność pamięci flash, a także architektu-
ry x86, sprawiają, że firmy dokonują bardziej racjonalnych za-
kupów. W 2020 r. ten trend będzie się pogłębiać. W przeszłości 
administratorzy pamięci masowych poświęcali mnóstwo czasu 
na projektowanie i konfigurację systemów, w tym planowanie po-
jemności przestrzeni dyskowej. Coraz częściej nabywcami syste-
mów hiperkonwergentnych są klienci, którzy nie chcą tego robić 
lub tego po prostu nie potrafią. Nie spodziewałbym się w bieżą-
cym roku masowej migracji do chmury publicznej. Według na-
szych badań takie plany ma tylko 15 proc. przedsiębiorstw. Z kolei 
57 proc. zamierza korzystać z hybrydowej chmury, a 6 proc. sta-
wia wyłącznie na środowisko lokalne. 

Mariusz Orzechowski, dyrektor  
przedstawicielstwa, NEC Display Solutions Europe

Prognozy na 2020 r. 
należy rozpatrywać 
wielowątkowo. Na 
pewno rozpoczy-
nający się rok przy-
niesie wzrost rynku 
monitorów deskto-
powych dla sekto-
ra korporacyjnego 

i profesjonalnego, szczególnie dla prze-
kątnych 27” oraz rozdzielczości WQXGA 
i 4K. Ponadto spodziewamy się znaczą-
cego zwiększenia sprzedaży monitorów 
wielkoformatowych w  rozmiarze po-
wyżej 65”, a  także monitorów interak-
tywnych i  urządzeń wielofunkcyjnych 
do przestrzeni konferencyjnych. Obecnie 
szacuje się, że jednym z najaktywniej roz-
wijających się sektorów jest szeroko ro-
zumiany rynek meeting rooms, dlatego 
jest to jeden z podstawowych kierunków, 
w którym NEC będzie rozwijał swoje port-
folio. Jeżeli chodzi o projektory, to najbliż-
sze miesiące będą czasem umacniania się 
technologii laserowej, szczególnie w mo-
delach dysponujących coraz to mniej-
szymi jasnościami. Można powiedzieć, 
że od 4500 ANSI lumenów będzie przede 
wszystkim oferować produkty bazujące na 
podświetleniu laserowym. LED to kolejny 
rynek bardzo mocno eksploatowany przez 
NEC. Rok 2020 przyniesie na tym polu no-
we rozwiązania przeznaczone do zasto-
sowania w studiach telewizyjnych oraz 
różnego rodzaju dyspozytorniach, a tak-
że tańsze produkty dla wypożyczalni czy 
sal konferencyjnych.

Dave Russell, wiceprezes ds. strategii korporacyjnej, Veeam

W 2020 r. wzrośnie liczba aplikacji klasyfikowanych jako 
newralgiczne dla działalności przedsiębiorstw — pojawią 
się środowiska, w których każda aplikacja będzie mieć wy-
soki priorytet. Do tej pory standardowo dzielono oprogra-
mowanie na dwie grupy: aplikacje o znaczeniu krytycznym 
i pozostałe programy. Coraz trudniej jednak będzie wpro-

wadzić takie rozgraniczenie, ponieważ firmy staną się całkowicie zależne od funkcjo-
nowania swojej cyfrowej infrastruktury. W raporcie „Veeam Cloud Data Management 
Report” na 2019 r. wykazano, że osoby podejmujące decyzje dotyczące infrastruktury 
informatycznej mogą zgodzić się na co najwyżej dwugodzinny przestój w działaniu 
kluczowych aplikacji. Jednak czy rzeczywiście istnieją jakieś aplikacje, które mogą nie 
funkcjonować w przedsiębiorstwie przez tak długi czas? Rocznie z powodu zakłóceń 
w działaniu aplikacji w skali globalnej firmy tracą 20,1 mln dol., jeśli wziąć pod uwagę 
utracone przychody i spadek produktywności. Utrata danych w najważniejszych apli-
kacjach wiąże się z kosztami na poziomie średnio 102,4 tys. dol. na godzinę. Musimy 
zdać sobie sprawę, że dla przedsiębiorstwa każda aplikacja ma krytyczne znaczenie.
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Bliski koniec sanacji Actionu oraz połączenie Also i ABC Daty pozytywnie wpłyną na cały 
rynek w nadchodzącym roku – wynika z opinii dystrybutorów. 

n Krzysztof Pasławski

Szansa na stabilizację 

ok 2020 zaczął się od ważnych 
dwóch wydarzeń: połączenia Also 
i Roseville’a (następcy ABC Daty) 

oraz przyjęcia przez wierzycieli układu  
z Actionem, co otwiera drogę do zakoń-
czenia trwającej już 3,5 roku sanacji tej 
spółki. Według dystrybutorów to do-
bre wiadomości dla wszystkich graczy. 
Po latach niepewności mają pozytyw-
nie wpłynąć na stabilność rynku. Z jed-
nym zastrzeżeniem, a mianowicie, że po 
konsolidacji raczej nie należy spodzie-
wać zmniejszenia presji na marże. Co 
gorsza, początki „nowego Also” są trud-
niejsze, niż można było się tego spo-
dziewać, ostatnio głównie ze względu 
na prowadzone prace dotyczące Inter- 
Linka. Kłopoty z  działaniem systemu 
wzburzyły jego użytkowników ( jak wy-
nika z informacji od resellerów), powo-
dując niepotrzebny kryzys wizerunkowy 
dla „nowego Also”.

To jednak tylko przejściowe kłopo-
ty jednego z graczy, podczas gdy w mi-
nionych latach wszyscy dystrybutorzy 
musieli radzić sobie chociażby z coraz 

bardziej restrykcyjną polityką ubezpie-
czycieli wobec branży, co negatywnie 
odbijało się na przychodach i zyskach 
spółek. W  bieżącym roku jest pew-
na nadzieja na  złagodzenie tej poli-
tyki, ale na pełną normalizację raczej 
nie ma co liczyć. Dlatego dla dystry-
butorów coraz ważniejsze będzie sil-
ne zaplecze finansowe, które zapewni 
również partnerom oczekiwane przez 
nich wsparcie.

Jeśli chodzi o perspektywiczne tech-
nologie i rozwiązania, dystrybutorzy 
przewidują wzrost w takich obszarach, 
jak: chmura, IoT, analityka, sztucz-
na inteligencja, open source i bezpie-
czeństwo cyfrowe. Ponieważ zwiększa 
się zapotrzebowanie na zaawansowa-
ne systemy, kluczowa staje się eduka-
cja integratorów. Stąd dystrybutorzy 
deklarują, że zamierzają w kolejnych 
miesiącach rozwijać swoje programy 
szkoleniowe.

– Dla resellerów i integratorów w bie-
żącym roku i  kolejnych latach istot-
na będzie przede wszystkim akceptacja 

i otwartość na zmiany oraz edukacja, bo 
jest niezbędna do poszerzenia kompe-
tencji i znalezienia wartości dodanej do 
sprzedawanego produktu, rozwiązania 
czy usługi. Ta wartość dodana pozwo-
li firmom IT pozostać konkurencyjnymi 
na rynku – mówi Mariusz Ziółkowski, 
Country Manager Tech Daty w Polsce.

Specjalistyczne umiejętności by-
ły i będą kluczowe zwłaszcza w obsza-
rze VAD. Jak zauważa Adam Rudowski,  
prezes Veracompu, widocznym trendem 
jest „schodzenie” dużych integratorów 
na rynek MŚP w poszukiwaniu dodat-
kowej marży. Pomagają im w  tym co-
raz bardziej zestandaryzowane, a więc 
łatwiejsze we wdrożeniach i w zarzą-
dzaniu, rozwiązania IT. Dla mniejszych 
graczy remedium na groźną konkurencję 
jest specjalizacja. 

– Dzięki niej integratorzy mogą być 
konkurencyjni nie z powodu swoich kom-
petencji w danej dziedzinie, ale przede 
wszystkim zdecydowanie większej ela-
styczności i szybkości działania – pod-
kreśla szef krakowskiego VAD-a.

PODSUMOWANIA I PROGNOZY
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Sławomir Harazin, 
wiceprezes, Action

W tym roku i  w  ko-
lejnych latach coraz 
ważniejsza będzie ro-
la dystrybutora wspie-

rającego partnerów w ich transformacji, 
tak by poszerzali kompetencje w kierun-
ku VAD i usług, co umożliwi im osiąga-
nie powtarzalnych przychodów. Dlatego 
inwestujemy w Action Business Center 
i  szkolenia partnerów. Zarówno posze-
rzanie ich kompetencji, jak i rozwój dys-
trybutorów w kierunku VAD są niezbędne, 
bo w dystrybucji broadline’owej możliwe 
do osiągnięcia profity nadal będą skromne. 
W bieżącym roku nie spodziewałbym się, 
mimo konsolidacji w dystrybucji, zmniej-
szenia presji na marże, bo polski rynek jest 
wrażliwy na ceny. Tym samym model dys-

trybucji bazujący na dużych transakcjach 
z retailem i telekomami będzie prawdo-
podobnie coraz mniej zyskowny. Z nasze-
go punktu widzenia konsolidacja, która 
dokonuje się na polskim rynku dystrybu-
cji IT, jest korzystnym zjawiskiem. Takie 
fuzje trwają i jak widać – nie przebiegają 
bez turbulencji. Pozostał więc jeden naj-
większy gracz, a w tej sytuacji producenci 
będą chcieli uniknąć uzależnienia od po-
jedynczej dużej firmy. Obecnie kilkudzie-
sięciu dużych i średnich producentów jest 
gotowych do współpracy z nami, gdy tyl-
ko zakończymy sanację. Widzimy również, 
że z miesiąca na miesiąc rośnie liczba na-
szych partnerów. Restrykcyjna polityka 
ubezpieczycieli wobec branży raczej się 
nie zmieni. W tej sytuacji dla dystrybutora 
na znaczeniu zyskają solidne fundamenty 
finansowe, co umożliwi w większej skali 
sprzedaż klientom z niskimi limitami. 

Tadeusz Kurek, prezes zarządu, NTT System

Rok 2020 na rynku dystrybucji nie powinien się różnić od minio-
nego. W przypadku sprzętu komputerowego spodziewałbym się 
spadku sprzedaży laptopów i urządzeń przenośnych w handlu de-
talicznym, ale można oczekiwać niewielkiego wzrostu w segmen-
cie użytkowników biznesowych.
Udział Also w polskim rynku może być coraz większy, zwłaszcza 
w dystrybucji skierowanej do resellerów. To może się okazać przej-

ściowym kłopotem dla AB. Z kolei Action z racji tego, że stracił większość kontraktów 
dystrybucyjnych, siłą rzeczy nie jest liczącym się obecnie graczem na rynku dystrybu-
cyjnym. Oznacza to, że Actionu nie dotknie szczególnie ofensywa Also, firma ta nie bę-
dzie miała też wpływu na wielkość udziału rynkowego największych graczy. Powoli 
do normy wraca sytuacja dotycząca finansowania i ubezpieczeń w segmencie dystry-
bucji IT. Zmiany dokonują się powoli, bo ubezpieczyciele, o ile potrafią bardzo szybko 
zredukować linie kredytowe, to w drugą stronę nie działają równie szybko. Dlatego nie 
spodziewam się pełnej normalizacji w tym zakresie wcześniej niż w połowie 2021 r.

Andrzej Przybyło,  
prezes zarządu, AB

Dzięki ożywieniu 
w segmencie konsu-
menckim pozytyw-
nie patrzymy na rok 

2020. Już w końcówce ub.r. obserwowa-
liśmy wzmożone zakupy komputerów, 
akcesoriów, subskrypcji oprogramowa-
nia w chmurze, płyt głównych, drukarek. 
Na fali wznoszącej jest IoT i edge com-
puting. Duża część danych będzie wyma-
gała szybkiego przetworzenia w miejscu, 
gdzie zostały wygenerowane. Jest to wy-

zwanie dla dystrybutorów i resellerów, 
gdyż elementem ekosystemu stają się 
również integratorzy. Wzrost cen SSD 
może pomóc dyskom HDD jako schodzą-
cej kategorii produktowej. 
W najbliższych miesiącach dla resellerów 
słuszna może okazać się strategia powięk-
szenia zapasów drożejących lub słabo 
dostępnych produktów. Partnerzy mogą 
osiągnąć ogromne korzyści z inwestycji 
w podnoszenie własnych kompetencji. 
Warto szukać swoich nisz, z których na 
pewno warte rozważenia są technologie 
chmurowe i modele subskrypcyjne czy 
sim racing (wirtualne wyścigi). 
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Mariusz  
Ziółkowski,  

Country Manager, Tech Data

W bieżącym roku nie 
spodziewamy się zna-
czących wzrostów ani 
spadków w całym biz- 
nesie dystrybucyjnym. Prawdopodob-
nie jego wartość utrzyma się na po-
dobnym poziomie jak w poprzednich 
12 miesiącach. Jednak wiele kategorii 
produktów i rozwiązań wykazuje ten-
dencje wzrostowe. Mam tu na myśli 
obszary takie jak chmura, Internet rze-
czy i analityka czy Digital Signage. Na 
pewno będzie rosła sprzedaż rozwią-
zań klasy enterprise, a w biznesie wolu-
menowym – produktów gamingowych. 
Nie są wykluczone za to spadki w przy-
padku takich produktów jak tradycyjne 
notebooki i drukarki, w szczególności 
dotyczy to modeli konsumenckich. 
Obserwowana ostatnio duża konsolida-
cja w dystrybucji oraz wyjście z sanacji 
jednego z graczy powinny wpłynąć po-
zytywnie na stabilność tego segmen-
tu rynku, co w bardziej przewidywalny 
sposób pozwoli planować poszczególne 
kwartały. Obecnie istotnym elementem 
dla partnerów współpracujących z dys-
trybutorami – oprócz bogatego portfolio, 
poziomu obsługi handlowej i logistycz-
nej – jest dostępność limitu kredytowego 
i dodatkowe narzędzia oferowane w tym 
obszarze. Biorąc pod uwagę powyższe 
czynniki, resellerzy i integratorzy firmy 
IT dywersyfikują swoich dostawców, 
co powoduje, że każdy z dystrybutorów 
ma szanse na stabilny rozwój. 
Warto przy tym podkreślić, że cały rynek 
IT przechodzi transformację, co prze-
kłada się na zmiany w strategiach sprze-
dażowych dystrybutorów. Choć duży 
nacisk kładziemy na rozwój wymienio-
nych już najbardziej perspektywicznych 
obszarów, nadal ważne są dla nas także 
serwery i pamięci masowe jak również  
oprogramowanie. Poszukiwane są pro-
dukty związane z analityką, automatyza-
cją procesów i ze sztuczną inteligencją, 
dlatego pracujemy nad ich wprowadza-
niem na polski rynek.

Adam Rudowski, prezes zarządu, Veracomp

Zakładamy, że popyt na rozwiązania z naszej oferty w bieżącym  
roku i  kolejnych latach będzie rósł w  dwucyfrowym tempie.  
Wydatki na IT per capita w Polsce – w porównaniu z Europą  
Zachodnią – wciąż są ponadtrzykrotnie niższe praktycznie w każ-
dej grupie produktowej, ale dynamicznie rośnie zapotrzebowanie 

na cyfryzację przedsiębiorstw. Krajowe podmioty muszą redukować koszty, podno-
sić produktywność i przychody, wykorzystując do tego teleinformatykę. Przewiduje-
my, że rok 2020 będzie czasem dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji w ICT, 
która znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z awariami, 
przeglądami, atakami lub decyzjami, m.in. w utrzymaniu ciągłości działania ma-
cierzy dyskowych, w cyberochronie, do budowania profili ruchu lub w analizie ata-
ków w sandboxach. AI będzie trendem w teleinformatyce takim samym, jakim były  
mainframe’y, pecety czy internet. Warto w nią wejść jak najwcześniej – wprowadza-
jąc na nowo rozwiązania, w których może ona zastąpić człowieka bądź zoptymali-
zować jego działania. 
Kolejnym ważnym kierunkiem rozwoju jest komercyjny open source. To obecnie  
wydajna i elastyczna alternatywa dla zamkniętych rozwiązań – od systemów serwe-
rowych po aplikacje krytyczne, przez wirtualizację, konteneryzację, automatyzację 
zarządzania, do budowy i zarządzania usługami w chmurze. Integratorzy powinni 
rozważyć inwestycję w działy zajmujące się open source, bo zainteresowanie nim 
w przedsiębiorstwach szybko rośnie. Co istotne, we wdrożeniach wykorzystują-
cych otwarte oprogramowanie potrzebnych jest wiele różnorodnych usług, a co za 
tym idzie – generują one spore dochody. W dziedzinie bezpieczeństwa problemem 
pozostaje wysoka podatność chmury na ataki zewnętrzne w powiązaniu z rosnącą 
odpowiedzialnością za przetwarzane w niej dane. Warto będzie skoncentrować się 
na tym zagadnieniu szczególnie w architekturach z wadliwie skonfigurowanymi 
kontenerami.

Marcin Cichecki,  
Sales Director, Alstor SDS

Mimo ryzyka spo-
wolnienia w polskiej 
gospodarce w branży 
IT można spodziewać 

się niewielkiego wzrostu sprzedaży. Dla 
VAD-ów i dystrybutorów specjalizowa-
nych perspektywy na bieżący rok są nawet 
znacznie lepsze. Obserwujemy wzrost za-
interesowania i zapotrzebowania na pro-
dukty oraz rozwiązania niestandardowe, 
co z kolei wpływa na kształt relacji VAD 
– partner. Do dotychczasowej funkcji dys-

trybutora, czyli zatowarowania, wsparcia 
technicznego i marketingowego, logistyki  
czy finansowania, dochodzi również 
„dystrybucja” projektów do wykwalifiko-
wanych resellerów. Ewolucja w modelu 
dystrybucji powinna spowodować rów-
nież transformację partnerów. Chodzi o to, 
by nie bali się nowych rozwiązań, bardziej 
wsłuchiwali się w zmieniające się potrzeby 
klientów i wspólnie z VAD-em realizowa-
li projekty, zamiast brać udział w wynisz-
czającym wyścigu cen. Takie podejście nie 
jest oczywiście niczym nowym, ale należy 
podkreślić, że jest to trend zyskujący coraz 
większe znaczenie.

W minionych latach dystrybutorzy musieli radzić sobie 
z coraz bardziej restrykcyjną polityką ubezpieczycieli. 
W bieżącym roku na pełną normalizację raczej 
nie ma co liczyć. 
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Robert Faletra
CEO The Channel Company, wydawcy 

amerykańskiej edycji CRN 

Każdy biznes  
potrzebuje  

alternatywy.  
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PO DRUGIEJ STRONIE WIELKIEJ WODY

ie chcę przez to powiedzieć, że bez-
sensowna jest mocna koncentracja 
na określonej marce czy też prefe-

rowanie jednego producenta. Po prostu 
uważam, że każdy biznes potrzebuje al-
ternatywy. Ponadto można wiele zyskać, 
będąc kluczowym partnerem dla jednego 
z vendorów, który tym samym będzie dbać 
o utrzymanie dotychczasowego status quo, 
podczas gdy pozostali nasi dostawcy będą 
o nas zabiegać. Kolejnym istotnym powo-
dem, dla którego warto stawiać na dywer-
syfikację, jest obecne tempo konsolidacji 
w sektorze IT, gdzie przejęcia i fuzje stały 
się wręcz codziennością.

Jednym z wielu przykładów jest chęć 
Xeroxa na przejęcie HP. Oczywiście nikt 
ze stuprocentową pewnością nie wie, czy 
w ogóle do tego dojdzie, a jeśli tak, to kie-
dy. Na ten moment raczej bym się tego nie 
spodziewał. Jeśli jednak tak by się stało, 
wówczas każdy reseller sprzedający roz-
wiązania HP miałby o czym myśleć. Mo-
głoby to bowiem nie zmienić niczego, 
ewentualnie pogorszyć lub polepszyć jego 
sytuację w zależności od indywidulanych 
uwarunkowań. Jedno jest za to pewne: 
każdy partner HP, który aktywnie współ-
pracuje również z jakimś innym producen-
tem urządzeń drukujących, znajdowałby 
się w lepszej pozycji niż resellerzy w pełni 
zależni od tego jednego dostawcy.

Nikt nie przewidzi, co może się zdarzyć 
w kolejnych miesiącach i latach, zwłaszcza 
na rynku tak gęstym od fuzji i przejęć. Jedy-
ne, czego możemy być pewni, to że dalej bę-
dzie do nich dochodzić, a ich liczba będzie 
zapewne rosła. Dlatego warto rozmyślać 
i przygotowywać się do sytuacji, w któ-
rej jeden z naszych głównych dostawców 
zostanie nagle wykupiony przez innego 
gracza. Oczywiście niekoniecznie trzeba 
zakładać, że efekty tego będą wyłącznie 
negatywne. W wielu bowiem przypadkach 

przeważają te korzystne. Przykładowo, nie 
brakuje takich, którzy są zdania, że prze-
jęcie EMC i VMware’a przez Della każdej 
z firm wyszło na plus.

W każdym razie, żeby przygotować się 
na nieznane, najlepiej założyć, że każda 
możliwa konsolidacja stanowi wyzwanie, 
i zadać sobie kilka pytań, by sprawdzić, czy 
dziś jesteśmy przygotowani na skutki tejże. 
Jedno z nich brzmi: który producent od-
grywa kluczową rolę w naszym portfolio 
i jaką ma wagę w naszym zysku i przycho-
dach, a w efekcie jak duży wpływ wywiera 
na stabilność naszego biznesu? Jeśli bo-
wiem, hipotetycznie, twój główny dostaw-
ca zostanie przejęty przez innego, z którym 
współpracujesz, a następnie będziesz po-
zbawiony benefitów wypracowanych 
przez lata tej współpracy, to dobrze mieć 
wówczas sensowną alternatywę.

Tym bardziej że każdy producent ma in-
dywidualne podejście do kanału partner-
skiego. Niektórzy są w pełni zaangażowani 
w jego rozwój, inni zaś postrzegają go ja-
ko element jedynie poboczny. Ci drudzy 
nawet, jeśli prowadzą działania przez re-
sellerów, nie poświęcają im tyle czasu i za-
sobów, żeby usatysfakcjonować ich na tyle 
dobrze, na ile to możliwe. Przy czym trze-
ba przyznać, że większość integratorów 
współpracuje z  dostawcami, którzy nie 
przykładają do nich właściwej wagi. Szyb-
ko okazuje się to jedynie jednostronną re-
lacją, która sprawia, że trudno traktować 
ją jako wartościową dla dalszego rozwoju 
biznesu. Z czasem większość partnerów 
wiąże się raczej z dostawcami, którzy ofe-
rują nie tylko dobrej jakości rozwiązania, 
lecz także dobrej jakości programy part-
nerskie z korzyścią dla obu stron transakcji.

Słowem, część energii wykorzystywanej 
na szukanie nowych produktów i usług na-
leżałoby poświęcić na alternatywne scena-
riusze dotyczące naszych dostawców.

Konsolidacja wśród producentów:  
co oznacza dla integratorów?

Nigdy nie byłem zwolennikiem podejścia polegającego na tym, że integrator, 

niezależnie od segmentu, w którym działa, jest w pełni zaangażowany we współ-

pracę z tylko jednym producentem. Stawianie wszystkiego na pojedynczego  

dostawcę grozi kłopotami w razie, gdy tenże sam w nie popadnie. 



Kończąc nasz cykl, w którym zajmowaliśmy się 
rolą kobiet w naszej branży, prezentujemy sylwetki 
kilku z nich. Pracują w polskich i zagranicznych 
firmach o różnych profilach działalności i na róż- 
nych stanowiskach. Łączy je jedno: każda odniosła 
sukces i każda ma znaczący wkład w rozwój 
polskiego rynku IT.
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liczy się wiedza,   
         nie płeć

rudno nie być optymistą po lekturze 
kilku różnych historii, które dotyczą 
mądrych, ambitnych pań, a równie 

dobrze mogłyby odnosić się do mężczyzn. 
Albowiem to, co w tych opowieściach ude-
rza, to zupełny brak jakichkolwiek form 
zawodowej dyskryminacji. Wniosek, ja-
ki można z nich wysnuć, jest najbardziej 
zadowalający z  możliwych, a  mianowi-
cie, że to nie płeć ma znaczenie dla karie-
ry w sektorze technologicznym, ale wiedza, 
ambicja, pracowitość, odpowiedzialność, 
koleżeńskość (plus oczywiście pewna doza 
szczęścia). Te właśnie cechy doprowadzi-
ły rozmówczynie CRN Polska do wysokich 
i odpowiedzialnych funkcji, które piastu-
ją w branży IT. Z jednej strony nie miały 
trudniej niż panowie, ale też nie dostawa-
ły forów za sam fakt, że reprezentują płeć 
określaną mianem słabszej. To mogło być 
prawdą w dobie walk rycerskich i polowań 
na tury, ale w XXI w. straciło na swoim pier-
wotnym znaczeniu. I właśnie dlatego, jak 
mówi jedna z naszych bohaterek, „ludzie są 
różni i nie można wszystkiego sprowadzać 
do płci”. Dodaje przy tym, że na szczęście 
stereotyp, że panie nie nadają się do IT, po-
woli odchodzi w przeszłość, a w branży sys-
tematycznie przybywa kobiet. I niech tak 
będzie, bo każdy nowy fachowiec jest w tym 
przypadku na wagę złota.

n Tomasz Gołębiowski

RYNEK
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Do branży IT trafiła jako doświad-

czony specjalista ds. marketingu. 

Pierwsze lata kariery spędzi-

ła w  sektorach postrzeganych jako mę-

skie, a więc budowlanej i motoryzacyjnej. 

W efekcie, kiedy w końcu przyszedł czas na 

zmiany, nie obawiała się podjąć wyzwania 

w świecie nowych technologii. Tym bardziej 

że chciała pracować z ludźmi, którzy mają 

wyjątkowe pomysły i nie boją się wdrażać 

ich w życie. A sektor technologiczny nadaje 

się do tego naprawdę wyśmienicie. W skomplikowane środowisko rozwią-

zań IT wprowadzili ją ludzie, którzy – jak podkreśla szefowa marketingu 

krakowskiego dystrybutora –  potrafili mówić językiem dla niej zrozu-

miałym, chcieli jej wszystko wytłumaczyć i wesprzeć ją w zrozumieniu 

branży.

Zaskakujący może być fakt, że po blisko 15 latach pracy w  jednej fir-

mie Anna Styrylska nadal widzi przestrzeń do rozwoju swojej kariery 

zawodowej. Branża IT i związany z nią marketing są na tyle fascynujące  

i dynamiczne, że gwarantują ciągłe zmiany i nowe wyzwania. Zwłaszcza 

że w czasie, gdy Anna Styrylska zaczynała pracę w Veracompie, dystry-

butor ten działał głównie na polskim rynku, a  obecnie jego dział mar-

ketingu odpowiada za wizerunek firmy i  jej promocję w  całym niemal 

regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– W efekcie mam przestrzeń do dalszego rozwoju i niesamowite perspek-

tywy z tym związane – mówi Anna Styrylska.

Jak dotychczas za swój największy sukces uważa osiągnięcie pozycji eks-

perta w swojej dziedzinie i  zbudowanie trwałych, opartych na zaufaniu 

relacji ze współpracownikami. 

– Moją rolą jako menedżera jest rozwijanie zespołu, ale prawda jest taka, 

że ja też od każdej osoby z mojego działu uczę się czegoś nowego – wyjaśnia. 

Niemałym sukcesem były też rebranding Veracompu, transformacja trady-

cyjnego marketingu do marketingu cyfrowego i skuteczne działania z dzie-

dziny employer brandingu. 

– Nasza strategia w tym zakresie jest sukcesywnie rozwijana i wdrażana, 

a my jesteśmy bardzo dobrze postrzegani na rynku przez specjalistów 

z branży – nie kryje zadowolenia rozmówczyni CRN Polska. 

Jako duży sukces osobisty poczytuje sobie ponadto… radość z pracy. 

– Zazdrościłam tego kiedyś np. artystom, że realizują swoje pasje i robią 

to, co kochają. Okazuje się, że moja praca daje mi dokładnie to samo. To 

ogromna satysfakcja. 

Do kluczowych wyzwań na najbliższe lata Anna Styrylska zalicza realiza-

cję nowej strategii Veracompu, która „jest pełna innowacyjności i stanowi 

niesamowity ocean możliwości”. Dyrektor marketingu Veracompu powoli 

przygotowuje się też na dzielenie się swoim 25-letnim doświadczeniem 

i  wiedzą z  innymi osobami –  wewnątrz firmy i  wśród integratorów IT 

– za pomocą amerykańskiej metody Mentoring Walk, która od pewnego 

czasu staje się coraz popularniejsza także w Polsce.

n Anna Styrylska, dyrektor marketingu, Veracomp

Jak to często w życiu bywa, 

do branży IT trafiła przez przy-

padek. Skończyła studia finan-

sowe, ale praca w tej dziedzinie okazała 

się dla niej zbyt nudna. Potrzebowała 

większego kontaktu z ludźmi, więc pod-

jęła się sprzedaży oprogramowania dla 

finansistów w firmie Hogart. Niezbędną 

do tego dawkę wiedzy z  dziedziny in-

formatyki opanowała szybko, choć 

i  tak –  jak twierdzi Marta Drozdowska 

– w sprzedaży jest przydatna głównie wiedza biznesowa, a przede wszyst-

kim umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. 

Fakt, że podjęła się pracy w firmie Proget, to nie przypadek. Kibicowała 

jej od dawna, bo uważa, że to fantastyczna sprawa, gdy polskie przed-

siębiorstwo tworzy produkty, które można sprzedawać na całym 

świecie. Postanowiła więc zaangażować się na całego we wspieranie 

dalszego rozwoju tego projektu. Obecnie odpowiada za budowanie 

światowego kanału sprzedaży Proget Software. Zaczęła od stworzenia 

sieci partnerów na wschód od Polski. W bieżącym roku zaś zamierza 

koncentrować się na rozwoju sieci sprzedaży w Europie Zachodniej, być 

może również dalej.

Marta Drozdowska sukcesy zawodowe traktuje jako zasługę całego zespo-

łu, z którym pracuje. Za swoje osobiste osiągnięcie uważa zaś zbudowanie 

dobrych relacji z ludźmi. Jest dumna, że inni mają do niej zaufanie, przede 

wszystkim jako do osoby, a nie do pracownika tej czy innej firmy. Jej zda-

niem kontakty międzyludzkie są bardzo ważne w biznesie.

– Ludzie kupują od ludzi, a nie od marek. Cieszę się, że partnerzy bizne-

sowi traktują mnie jako godnego zaufania doradcę bez względu na firmę, 

którą reprezentuję – podkreśla.

Dotychczasowe osiągnięcia są jednym z  powodów, dla których nie za-

mierza zmieniać branży. W przyszłości chciałaby po prostu robić to, co ją 

interesuje. Praca w IT daje duże możliwości rozwoju osobistego i jest nie-

zwykle fascynująca. Sektor ten stale się rozwija i wciąż dzieje się w nim 

wiele ciekawych rzeczy. 

– Często to, co do niedawna jeszcze uchodziło za science fiction, staje się 

na naszych oczach rzeczywistością. Poza tym na każdym niemalże kro-

ku widać użyteczność tworzonych rozwiązań. To dodatkowo wzmacnia 

satysfakcję z pracy, gdy ma się świadomość, że sprzedaje się produkty 

naprawdę potrzebne klientom – mówi Marta Drozdowska.

Jej zdaniem aktywność kobiet stanowi znakomite uzupełnienie i  wzbo-

gacenie męskiego środowiska pracy, które dominuje w branży IT. Dzięki 

cechom, których mężczyźni nie posiadają, kobietom jest chociażby łatwiej 

zauważyć rzeczy mniej oczywiste. Dlatego panie powinny brać czynny 

udział w procesach rekrutacyjnych. Sama od swoich współpracowników 

wymaga przede wszystkim automotywacji i  umiejętności miękkich. Jak 

twierdzi, całej reszty można się nauczyć. Jeśli jednak ktoś nie potrafi się 

zmotywować, to nic z tym nie da się zrobić. I to bez względu na płeć.

n Marta Drozdowska, International Operations Director, Proget Software 
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Przykład Anny Topol, cenionego 

na  całym świecie eksperta w dzie-

dzinie nowych technologii, pokazu-

je, że kobiety potrafią doskonale odnaleźć 

się w  branży IT. Kiedy uczyła się stawiać 

pierwsze „informatyczne” kroki, za oceanem 

zaczęły pojawiać się pierwsze komputery 

przeznaczone dla zwykłych konsumentów. 

Jednak na popularyzację tych urządzeń 

w komunistycznej Polsce trzeba było pocze-

kać jeszcze kilka dobrych lat. Dlatego Anna 

Topol swoją wielką przygodę z komputera-

mi zaczęła dopiero w  trzeciej klasie liceum 

ogólnokształcącego. Uczęszczała wówczas do klasy o  profilu matema-

tyczno-fizycznym i miała na zajęciach dostęp do komputera. 

– Nauczyciele zauważyli, że wykazuję ponadprzeciętne zainteresowa-

nie tym urządzeniem. Określenie „IT” zostało po raz pierwszy użyte 

w 1978 r., więc nikt w moim środowisku nie myślał jeszcze o karierze 

w tej branży. Dlatego nie mogę powiedzieć, że od początku wiązałam 

swoją przyszłość zawodową z branżą informatyczną – przyznaje roz-

mówczyni CRN Polska. 

Jako młoda absolwentka liceum w Świnoujściu wyjechała do Milwaukee. 

Tam też podjęła studia na Uniwersytecie Wisconsin, wybierając podwój-

ny kierunek fizyki i informatyki – by w przyszłości otrzymać tytułu opto-

elektronika. Kolejnym etapem edukacji był Uniwersytet w Albany, na któ-

rym uzyskała doktorat z fizyki i prowadziła materiałoznawcze badania 

w dziedzinie fotoluminescencji. W tym czasie Anna Topol trafiła do IBM-a, 

gdzie pracuje nieprzerwanie od 19 lat. Obecnie pełni funkcję CTO w glo-

balnym think labie, działającym w  ramach IBM Research. Anna Topol 

może się pochwalić tytułami IBM Distinguished Engineer i  IBM Master 

Inventor, została także wyróżniona tytułem Fellow przez Amerykańskie 

Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Nauki. Zdobyła bogate doświadcze-

nie biznesowe, wynikające z  długoletniej pracy w  IBM Research i  IBM 

Business Alliance, a także w dziale strategii i współpracy z partnerami, 

dostawcami oprogramowania i  uniwersytetami. Notabene Big Blue jest 

jednym z nielicznych koncernów z branży informatycznej kierowanych 

przez kobietę. Ginni Rometty pełni funkcję prezesa i dyrektora general-

nego IBM-a od 2012 r.

– Dla kobiet pracujących w  IBM-ie ma to duże znaczenie, bowiem wi-

dzimy, że istnieją realne możliwości awansu na najwyższe szczeble 

na drabinie hierarchii organizacyjnej. Poza tym Ginni Rometty realizu-

je politykę dążącą do dywersyfikacji zatrudnienia i ważna jest dla niej 

różnorodność – tłumaczy Anna Topol. 

I  choć badania naukowe dowodzą, że przedsiębiorstwa zatrudniające 

więcej kobiet mogą uzyskiwać wyniki lepsze o 15 proc. od tych, które 

stawiają przede wszystkim na mężczyzn, to rozmówczyni CRN Polska nie 

deprecjonuje roli przedstawicieli płci brzydkiej. 

– Bez panów trudno byłoby wprowadzić parytety płci w  biznesie. 

Dlatego powinni brać udział w rozmowach dotyczących tego typu za-

gadnień. Zresztą moimi mentorami byli mężczyźni, najpierw mój ojciec, 

a potem nauczyciele fizyki i matematyki, a także naukowcy. Panowie 

potrafią pomagać – podsumowuje Anna Topol.

n Anna Topol, Chief Technology Officer Global Think Labs, IBM Research 

Odkąd pamięta, interesowały ją 

przedmioty ścisłe. Dlatego nauka 

w technikum, a potem na politech-

nice były dla niej oczywistym wyborem. Dla 

rozwoju kariery zawodowej bardzo ważny 

okazał się sam jej początek. Po studiach 

została merchandiserem w  Microsofcie, 

co  umożliwiło nawiązanie setek kontaktów 

i współpracę z wieloma przedsiębiorstwami 

– od retailu i  e-commerce, przez użytkow-

ników biznesowych, po integratorów. Dzięki 

temu już na starcie, w  ciągu mniej więcej 

dwóch lat, zyskała dużą wiedzę o  rynku, 

a zatem o tym, jak funkcjonują przedsiębiorstwa o rozmaitej specjalizacji, 

jakie są między nimi zależności, co jest dla nich ważne, czego potrzebują. 

Dobra znajomość branży była fundamentem, który ułatwił jej dalszy roz-

wój zawodowy. Później niezwykle istotne okazało się również doświad-

czenie zdobyte w pracy w  firmach, które składają się na cały łańcuch 

dostaw IT, a więc producenta, dystrybutora i integratora. 

– Z perspektywy minionych lat nie mam wątpliwości, że oprócz wiedzy 

kluczowe są długoterminowe relacje z ludźmi, bo z nimi robi się biznes. 

Mam tu na myśli zarówno partnerów biznesowych, jak i współpracowni-

ków. Dbanie o więzi i kontakty oparte na wzajemnym zaufaniu jest nie-

zwykle istotne tak w rozwoju kariery, jak i w codziennej pracy, dlatego 

na tym od zawsze się koncentruję – podkreśla Jolanta Anders.

Jeśli chodzi o cele związane z obecnym stanowiskiem, to – jak przyznaje 

– chciałaby doprowadzić do etapu, w którym Tech Data będzie bardzo do-

brze rozpoznawalna na polskim rynku rozwiązań chmurowych i oprogra-

mowania dla przedsiębiorstw. W przypadku bardziej osobistego celu zale-

ży jej na tym, żeby być menedżerem wysoko ocenianym za swoją pracę.  

Co ważne, chociaż w wyższej kadrze zarządzającej w branży IT wciąż 

spotyka niewiele kobiet, osobiście nigdy nie miała problemów tylko 

z tego powodu, że jest kobietą. 

– Już od czasów szkoły średniej i studiów pracuję głównie w męskim 

środowisku i wysoko je cenię. Wydaje mi się, że istotną barierą dla ko-

biet w IT są wciąż pokutujące stereotypy, jak przekonanie, że kobiety są 

bardziej impulsywne i chaotyczne, stąd rzekomo niekoniecznie spraw-

dzą się w IT czy na stanowiskach menedżerskich – mówi Jolanta Anders.

W jej opinii taki obraz kobiet to oczywiście pomyłka. Ludzie są różni i nie 

można wszystkiego sprowadzać do płci. Na szczęście stereotyp, że panie 

nie nadają się do IT, powoli odchodzi w przeszłość, a w branży systema-

tycznie przybywa kobiet.

n Jolanta Anders, Business Unit Manager Software and Cloud, Tech Data

RYNEK
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statni sondaż Gallupa pokazał, 
że 70 proc. Amerykanów „nie an-
gażuje się” w pracę lub „aktywnie 

się z niej wyłącza”. Nic dziwnego, że sze-
fowie firm i zespołów szukają sposobów 
na poprawę sytuacji. Niestety, zachęty 
materialne, choć się je docenia, pozostają 
bez wpływu na skuteczniejsze czynniki, 
które długoterminowo kształtują dobre 

samopoczucie. Liderzy powinni więc ra-
czej zapewniać pracownikom trzy rzeczy, 
by ci byli bardziej zmotywowani.

Bez względu na to, co robi firma – czy 
świadczy usługi, czy też tworzy produk-
ty – ważne jest, by jej kultura była prze-
siąknięta znaczeniem. Badania pokazują, 

że ludzie, którzy mają poczucie sensu, są 
bardziej ukierunkowani, kreatywni i od-
porni. Z  tego powodu liderzy powinni 
przypominać pracownikom, w jaki spo-
sób swoją pracą przyczyniają się do po-
prawy życia innych. Przykładem takich 
działań może być publikowanie podzię-
kowań od klientów lub ogłaszanie celów 
charytatywnych, które wspiera firma. 

Biorąc pod uwagę niezwykle niski poziom zaangażowania pracowników, wielu liderów 
szuka dróg wyjścia z tej sytuacji. Niektórzy skłaniają się ku zachętom materialnym 
– premiom, pokojom gier, darmowym posiłkom – mając nadzieję, że w ten sposób 
zagwarantują sobie zadowolenie pracowników. Czy jednak takie metody motywowania 
pracowników są skuteczne?

n Emma Seppälä

TRZY
na skuteczne motywowanie pracowników

SPOSOBY
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władnych. Z kolei Amy Cuddy z Harvard 
Business School dowodzi, że okazywanie 
ciepła zwiększa też efektywność liderów. 
Choć wyrażanie gniewu może przynosić 
pewne korzyści (np. Daan Van Knippen-
berg wykazał, że na gniew dobrze reaguje 
część podwładnych, a Lara Tiedens udo-
wadnia w swojej pracy, że w niektórych 
przypadkach może być też on odbierany 
jako wyraz siły lub kom-
petencji), badania za-
sadniczo pokazują, że 
negatywne emocje ob-
niżają postrzeganą sku-
teczność menedżerów.

Życzliwi liderzy robią 
drobne rzeczy, by okazać 
dbałość pracownikom po prostu jako lu-
dziom, a nie tylko podwładnym. Dobrym 
pierwszym krokiem na tej drodze jest za-
pytanie pracownika, co u niego słychać, 
a następnie autentyczne wysłuchanie od-
powiedzi. Tego typu praktyki można zin-
stytucjonalizować. W jednej z firm z listy 
Fortune 100 zlokalizowanej w pobliżu San 
Francisco, jeśli pracownik jest poważnie 
chory lub doświadczył utraty kogoś bli-
skiego, natychmiast powiadamia się pre-
zesa, który może osobiście skontaktować 
się z tą osobą. Był przypadek, kiedy prezes, 
powiadomiony o diagnozie raka mózgu 
u jednej z podwładnych, w ciągu 15 minut 
zadzwonił, pytając, co on i firma mogą zro-
bić, żeby ją wesprzeć.

Wiele firm jedynie deklaruje troskę o do-
bre samopoczucie pracowników – oferu-
jąc im np. karnety na siłownię, jogę lub 
zajęcia z medytacji – podczas gdy inten-
sywny rytm pracy nie pozostawia czasu 
na skorzystanie z tych ofert. To nie działa 
motywująco.

Programy typu wellness nie zadziałają, 
jeśli nie stworzy się kultury, w której ak-
ceptuje się dbałość o siebie jako priorytet 
i zachęca się do niej. Kiedy się tak jednak 
stanie, wyniki są bardzo zadowalające. 
Zdaniem Sabine Sonnentag z  Uniwer-
sytetu w Konstancji ćwiczenia, przerwy 
w pracy, praktyka relaksacji oraz wyraź-
nie zarysowane granice między pracą i ży-
ciem domowym mogą ograniczyć stres 
zawodowy oraz zwiększyć dobre samo-
poczucie i zaangażowanie pracowników.

Dzięki takim działaniom motywacja pra-
cowników może rosnąć.

Badania Adama Granta z wydziału za-
rządzania w Wharton School na Uniwer-
sytecie Pensylwanii pokazują, że nawet 
niezadowoleni pracownicy mają lep-
szą opinię o swoim miejscu pracy, kiedy 
poświęcają czas szczytnym celom, oraz 
że  pracownicze programy wsparcia są 
skuteczne nie tylko dlatego, że pracow-
nicy otrzymują w nich pomoc, lecz także 
dlatego, że mogą ją oferować.

Źródłem inspiracji dla pracowników są 
także liderzy. Z badań wynika, że kiedy 
działają bezinteresownie, dbając w więk-
szym stopniu o grupę niż o samych siebie, 
ich podwładni wykazują większe zaufa-
nie, chęć do współpracy, oddanie, lojal-
ność, koleżeńskość i  zaangażowanie. 
Wayne Baker z Uniwersytetu Michigan 
wykazał, że szefowie, którzy postępują 
wobec swoich pracowników sprawiedli-
wie, inspirują ich do większego oddania 
i produktywności, a także lepszych po-
staw obywatelskich. Pamiętaj, by pra-
cować wspólnie z  członkami swojego 
zespołu codziennie lub przynajmniej raz 
na tydzień, okazując lojalność zarówno 
wobec nich, jak i całej firmy.

 
Jesteśmy istotami z gruntu społeczny-
mi, niemniej interakcje w  miejscach 
pracy częstokroć przypominają wy-
mianę transakcyjną. A to błąd. Badania 
przeprowadzone w Wielkiej Brytanii po-
kazują, że przyjaźń i uznanie wpływają 
na lojalność pracowników skuteczniej 
niż nawet wysokie wynagrodzenie. In-
ne badania potwierdzają, że pozytywne 
i ciepłe relacje są jednym z najlepszych 
wyznaczników kondycji psychicznej, 
dlatego też liderzy muszą dbać o two-
rzoną przez siebie kulturę i opinie, któ-
re wyrażają w pracy.

Jane Dutton wraz z zespołem współ-
pracowników z Uniwersytetu Michigan 
ustaliła, że podstawy życzliwej kultury 
obejmują dbałość i szacunek, co zwiększa 
kreatywność zarówno na poziomie indy-
widualnym, jak i zespołowym. Ważne jest 
również okazywanie przez lidera ciepła: 
z badań Deana Tjosvolda z Uniwersytetu 
Lingnan wynika, że działanie to zwięk-
sza motywację i  produktywność pod-

PARTNER DZIAŁU

Można ich również zachęcać, by lepiej 
korzystali z  podstawowego dostępnego 
im zasobu, jakim jest sen. Wypoczęci pra-
cownicy są szczęśliwsi i bardziej wydajni. 
Liczne badania, w tym to obejmujące pilo-
tów amerykańskiego lotnictwa wojskowe-
go, pokazują, że brak snu w istotny sposób 
ogranicza umiejętności poznawcze i mo-
toryczne. Z kolei skany mózgu przepro-

wadzone przez Marka 
Beemana z Uniwersytetu 
Northwestern dowodzą, 
że przełomowe pomysły 
i rozwiązania pojawiają 
się, gdy mózg znajduje 
się w stanie alfa, leniwym 
stanie umysłu, w którym 

przebywamy, zagłębiając się w marzeniach 
lub bezpośrednio przed zaśnięciem.

Motywowanie pracowników można 
zacząć od zachęcania ich do robienia so-
bie przerw w czasie wykonywania ich za-
dań oraz ćwiczeń i lepszego wypoczynku. 
Można iść za przykładem części niemiec-
kich firm, które z wyjątkiem nagłych sytu-
acji zakazują prowadzenia korespondencji  
e-mailowej poza godzinami pracy lub też 
dają zatrudnionym urządzenia monitoru-
jące ćwiczenia i sen, takie jak Fitbit. Na-
leży dążyć do tego, by samemu być w tej 
dziedzinie wzorcem do naśladowania.

Podczas wypełnionego zadaniami ty-
godnia roboczego lub w środku ważnego 
projektu łatwo stracić z pola widzenia to, 
co faktycznie decyduje o dobrym samo-
poczuciu pracowników. Najlepsi liderzy 
potrafią oderwać się od pracy i nawiązać 
ludzki kontakt z pracownikami, inspiru-
jąc ich, okazując im życzliwość i zachęca-
jąc ich do dbałości o siebie.

Życzliwi liderzy 
robią drobne rzeczy, 
by okazać dbałość 
pracownikom. 

Emma Seppälä
Autorka jest dyrektorem naukowym  

Center for Compassion and Altruism Research 
and Education, działającym  

przy Uniwersytecie Stanforda.

Artykuł pierwotnie ukazał się w portalu  
Harvard Business Review Polska, hbrp.pl.
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ożna już dzisiaj z przekonaniem powiedzieć, że no-
menklatura wprowadzona przez agile, w szczególności 
Scrum, na stałe zadomowiła się w polskich przedsiębior-

stwach. Prawie wszyscy pracujemy w sprintach, co dwa tygodnie 
przeprowadzamy statusy, nie, przepraszam – sesje planistycz-
ne, korzystamy z pakietów systemów do zarządzania zwinnego 
typu Jira, a na korytarzach spotykamy się z product ownerami. 
Niemniej jednak w wielu przypadkach zmiany wprowadzone 
do modelu operacyjnego firm są powierzchowne i nie przynoszą 
oczekiwanych rezultatów w postaci dostarczania klientowi koń-
cowemu przyrostów wartości w krótkim czasie. Poniżej oznaki, 
które wskazują, że przedsiębiorstwo jest zwinne jedynie pozornie.

 Wszyscy pracujemy w sprintach (ale w zespo-
łach funkcjonalnych). Zdecydowana większość firm, które roz-
poczęły swoją przygodę z agile, nie zmieniała w związku z tym 
sposobu projektowania swoich struktur. Nadal dominującą jed-
nostką organizacyjną w przedsiębiorstwach jest zespół funkcjo-
nalny, czyli składający się z osób wykonujących tę samą pracę, 
przykładowo z projektantów UX. Oznacza to, że do realizacji da-
nego projektu (budowy nowego przyrostu produktu) jest wyma-
gana współpraca wielu zespołów. W momencie gdy każdy z tych 
zespołów pracuje w swoim własnym rytmie, koordynacja takie-
go projektu staje się bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem.

Dochodzi do sytuacji, w których projekt jest zablokowany, po-
nieważ tzw. product owner (nie jest to jednak product owner 
z definicji Scrum) spóźnił się ze zgłoszeniem zadania do jednego 
z zespołów i musi poczekać kolejne dwa tygodnie na kolejną sesję 
planistyczną. W firmach tego typu istnieje także tendencja defi-
niowania bardzo rygorystycznych warunków wejścia do sprintu 
zespołu funkcjonalnego oraz niedopuszczania pracy niezaplano-
wanej na początku sprintu, co również prowadzi do zmniejszenia 
tempa projektu, a zatem do rzadszego dostarczania klientowi no-
wej wartości.

Opisana oznaka jest często spotykanym wyzwaniem w dużych 
firmach, których produkty wymagają pracy wielu ludzi i różnych 
komponentów, składających się na architekturę całego rozwiąza-
nia. Żeby takie przedsiębiorstwo mogło sprawnie działać zgodnie 
z zasadami agile, zarządzający powinni zastanowić się nad modelem 
koordynacji pracy zespołów. Dobrym punktem wyjścia mogą być 
metody skalowania agile, takie jak SAFe i LeSS. Obydwie metodyki 
kładą nacisk na cross-funkcjonalne zespoły wytwórcze, ale można 
w nich też znaleźć dobre praktyki koordynacji bardziej tradycyj-
nych zespołów pracujących nad jednym projektem lub produktem.

 Bierzemy udział we wszystkich wydarzeniach 
Scrum (ale są one stratą czasu). Wprowadzenie wydarzeń 
Scrum jest jedną z najprostszych zmian, które są przeprowadzane 
w przedsiębiorstwach przechodzących na zwinny model pracy. 
Jednak w wielu przypadkach czas spędzony na tych spotkaniach 
nie jest produktywny. Istnieją dwie główne przyczyny takiego sta-
nu rzeczy – brak samoorganizacji i brak cross-funkcjonalności. Jest 
tak, ponieważ Scrum działa jak naczynia połączone, a zdefiniowa-
ne wydarzenia zostały opracowane właśnie z myślą o zespołach 
cross-funkcjonalnych i samoorganizujących się. Jeżeli nie zosta-
ną spełnione podstawowe założenia dla zespołu, czas spędzony 
na spotkaniach można zaksięgować jako stratę. 

Członkowie zespołów, które nie mogą się samoorganizować, 
tj. mają z góry narzucony zakres prac i sposób jej realizacji, bę-
dą mocno sfrustrowani koniecznością uczestnictwa w wydarze-
niach Scrum. Jeżeli muszą podążać za z góry określoną i sztywną 
roadmapą, planowanie ma ograniczony sens, a review nie przy-
nosi wartości w postaci nowych pomysłów, które trafią do back- 
logu. Po co przeprowadzać retrospektywę, jeżeli zespół nie ma 
wpływu na konfigurację, w której pracuje? Jak widać, w zespołach 
niesamoorganizujących się wydarzenia Scrum zaczynają pełnić 
funkcję kontrolną, zamiast wspierać główne filary agile, czyli in-
spekcję i adaptację. Fo
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Niniejszy artykuł przedstawia pięć często powtarzających się oznak, które wskazują na to, 
że firma jest zwinna jedynie pozornie.

n Bartłomiej Leszczyński

5 oznak 
organizacji 
zwinnych...

tylko pozornie
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Przeprowadzanie wydarzeń Scrum w zespołach funkcjonalnych, 
których członkowie pracują równocześnie nad wieloma różnymi 
projektami, również jest stratą czasu. W takich przypadkach plano-
wanie ogranicza się do sprawdzenia, czy wszyscy są w odpowiedni 
sposób zutylizowani, na review nikt nie jest zainteresowany pracą 
swoich kolegów i koleżanek, a na retrospektywach nie ma o czym 
rozmawiać, ponieważ współpraca jest ograniczona do korzysta-
nia ze wspólnej bazy wiedzy w danym obszarze funkcjonalnym.

Żeby czas pracowników spędzony na wydarzeniach Scrum był 
produktywny, kierownictwo firmy powinno odejść od zarządza-
nia opartego na wydawaniu poleceń i kontrolowaniu na rzecz 
modelu, którego podstawą są zaufanie i wartości, np. modelu za-
rządzania 3.0 Jurgena Apello. Uwagi wymaga również struktura 
organizacyjna – jej kształtowanie powinno iść w kierunku two-
rzenia zespołów cross-funkcjonalnych, które mogłyby niezależ-
nie zarządzać swoim backlogiem.

 Mamy product ownera (ale nie może on podej-
mować decyzji). Wprowadzenie nowych stanowisk jest kolejną 
dość prostą zmianą, na którą decyduje się wiele firm starających się 
przejść na nowy model operacyjny. Niemniej jednak, by praca w sys-
temie Scrum mogła przebiegać sprawnie, product owner powinien 
posiadać pewną charakterystykę. Niestety, bardzo często tacy pra-
cownicy nie mają upoważnienia do podejmowania decyzji kierun-
kowych dotyczących ich produktów, przez co często backlog nie jest 
przygotowany do sesji planistycznej, co z kolei powoduje obniżenie 
tempa pracy. W takiej sytuacji poziom motywacji product ownera 
również spada. Podobny problem zachodzi, gdy osoba na tym sta-
nowisku ze względu na natłok innych obowiązków nie jest w sta-
nie poświęcić backlogowi i zespołowi wystarczająco dużo czasu.

W Scrum Guide czytamy: „Żeby product owner mógł odnieść 
sukces, cała firma musi respektować jego decyzje”. To śmiały krok 
dla wielu przedsiębiorstw, ale absolutnie niezbędny, by korzyści 
płynące z agile mogły być zrealizowane. Żeby kierownictwo miało 
komfort oddania decyzyjności w ręce jednej osoby, należy stwo-
rzyć odpowiednie warunki i wyznaczyć ograniczenia. Kluczem 
do sukcesu jest zbalansowanie kwestii czasu poświęcanego ze-
społowi oraz umocowania w organizacji.

 Co dwa tygodnie prezentujemy nowy przyrost 
(ale kolejne wydanie produkcyjne będzie za sześć miesięcy). 
Kolejnym wyzwaniem dla młodych firm zwinnych jest podejście 
do definicji zakresu projektu czy kolejnego przyrostu produktu. 
W przedsiębiorstwach dalej często pokutuje przekonanie, by moż-
liwie jak najszerzej definiować zakres, „tak na wszelki wypadek”. 
Taka sytuacja występuje również często w sytuacjach, gdy dany 

produkt będzie wykorzystywany przez wiele różnych typów użyt-
kowników, co powoduje chęć zaadresowania wszystkich wymagań 
naraz. W wyniku takiego przeświadczenia nadmuchujemy zakres 
projektów, przez co dużo rzadziej udostępniamy użytkownikom 
nową wartość i nie korzystamy z ich opinii, by kształtować pro-
dukt. Ponadto podejmujemy również dodatkowe ryzyko zbudowa-
nia funkcjonalności, które nie będą wartościowe dla użytkowników.

W firmach należy szerzyć ideę MVP, czyli budowy rozwiązań 
o możliwie najwęższym zakresie, z których użytkownicy mogą za-
cząć korzystać, by następnie na bazie ich opinii rozwijać je dalej. 
Podejście zwinne jest klientocentryczne, gdyż koncentruje się na bu-
dowie takich funkcjonalności, które będą rozwiązywać prawdziwe 
problemy klientów, a nie takie, które istnieją jedynie w naszej opinii.

 Mamy cel (ale nikt nie ma pojęcia, co będzie się 
działo w bliskiej przyszłości). Zespoły zwinne w firmach nieco 
bardziej dojrzałych często mają stawiane pewne cele, przykłado-
wo może to być zwiększenie konwersji sprzedaży. Taki cel jest dość 
ogólnie określony i niektóre zespoły trafiają na problem w zdefinio-
waniu na poziomie operacyjnym, co zrobić, by go osiągnąć. W ta-
kiej sytuacji często „na szybko” są wymyślane zadania czy też nawet 
funkcjonalności do zrealizowania w kolejnym sprincie. Niestety, do-
prowadza to do dość dużej nieefektywności i straty znaczącej części 
budżetu. Pomysły rzucane na poczekaniu podczas sesji planistycz-
nej nie są wystarczająco dobrze przemyślane, przez co ich realiza-
cja w zbliżającym się sprincie jest często niemożliwa ze względu 
na piętrzące się nowe zawiłości. Bezpośrednią przyczyną tego pro-
blemu jest brak wykorzystania artefaktu, jakim jest backlog. To on 
byłby wyznacznikiem przyszłości dla zespołu. 

Podejście zwinne nie jest synonimem chaosu. Agile faworyzu-
je przystosowywanie się do zmian w miejsce podążania za ściśle 
określonym planem. Niemniej jednak nie dyskredytuje istnienia 
strategii i tym bardziej planowania. Narzędziem, które wspomaga 
planowanie w metodyce Scrum, jest product backlog, który powi-
nien zawierać wszystkie pomysły na usprawnienie naszego produk-
tu. Dzięki takiej liście zespoły mogą w ustrukturyzowany sposób 
podejść do budowy kolejnych przyrostów produktu. Na szczycie  
backlogu powinny znajdować się pomysły, które product owner 
uważa za najważniejsze dla osiągniecia celu zespołu. Dzięki te-
mu zespół skupia się na najważniejszych sprawach i odpowiednio 
przygotowuje się do sesji planistycznej (podczas tzw. refinementu). 
W efekcie planowanie jest efektywne, a zespół wie, jak poszczególne 
pomysły przekładają się na realizację nadrzędnego celu.

Niniejszy artykuł przedstawia jedynie kilka wybranych 
oznak, które występują w firmach i wskazują na ich jedynie po-
zorną zwinność. Z pewnością w różnych przedsiębiorstwach 
te oznaki przyjmują odmienną barwę i natężenie, ale na pew-
no są to dość powszechne wyzwania. Zarówno z  nimi, jak 
i z wieloma innymi problemami na drodze transformacji bę-
dziemy się zmagać jeszcze kilka lat, by finalnie doprowadzić 
nasze miejsca pracy do pełnego przejścia na model zwinny.
 
Autor jest menedżerem Deloitte w zespole doradztwa agile. 
Artykuł ukazał się pierwotnie w „Blogu o Agile” (www2.deloitte.
com/pl/pl/pages/technology/topics/blog-agile.html).

Pobierz poradnik na stronie 
deloitte.com
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CRN Firma, w której odpowiada Pan 
za  informatykę, jest towarzystwem 
ubezpieczeń wzajemnych. Na czym 
dokładnie polega działalność Polskie-
go Gazu TUW?
Dariusz Śpiewak Nasza firma istnieje 
dopiero od trzech lat. Zajmuje się ubez-
pieczeniami majątkowymi na potrzeby 
grupy PGNiG. Początkowo obejmowały 
one głównie urządzenia związane z in-
frastrukturą gazowniczą, sukcesywnie 
zakres jest poszerzany o inne składniki 
majątkowe, np. flotę samochodową. Do-
datkowo został powołany osobny pod-
miot, który będzie działać w  obszarze 

ubezpieczeń na życie, początkowo dla 
pracowników spółek w grupie. To wymóg 
KNF, żeby podmioty świadczące ubezpie-
czenia majątkowe i ubezpieczenia na ży-
cie były rozdzielone.

Jedynym udziałowcem Polskiego Ga-
zu TUW jest PGNiG. Jak to przekłada 
się na funkcjonowanie informatyki? 
Czy towarzystwo korzysta z  infra-
struktury teleinformatycznej PGNiG, 
czy też tworzy własne, niezależne 
rozwiązania?
Obie firmy działają na rynkach regulo-
wanych, podlegają jednak innym regu-

latorom:  PGNiG – Urzędowi Regulacji 
Energetyki (URE), a  Polski Gaz TUW 
– Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). 
To skutkuje również innymi wymaga-
niami co do systemów informatycznych. 
KNF określa nam wytyczne i zasady dzia-
łania, np. dotyczące korzystania z rozwią-
zań chmurowych.

Z jakimi najważniejszymi wyzwania-
mi musiał się Pan mierzyć jako szef 
IT w firmie rozpoczynającej dopiero 
swoją działalność? 
Musieliśmy przede wszystkim uruchomić 
system główny do obsługi ubezpieczeń. 

STAWIAMY  
na elastyczność  
działania
„Nie mamy w planach 
tworzenia własnego 
zespołu developerskiego, 
bo działamy pod presją 
czasu. Oczekuje się 
od nas szybkiego 
dostarczania nowych usług 
na najwyższym poziomie. 
Dlatego optymalnym 
rozwiązaniem jest dla 
nas kupowanie gotowych 
rozwiązań i korzystanie 
z usług na rynku” – mówi 
Dariusz Śpiewak, dyrektor IT 
w firmie Polski Gaz TUW.

OKIEM UŻYTKOWNIKA
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Trudność polegała na tym, że wdrażanie 
systemu musiało się odbywać równolegle 
z prowadzoną działalnością biznesową. 
Jednym z pierwszych zadań było wspar-
cie procedur likwidacji szkód. Dzisiaj jest 
ono prowadzone całkowicie w systemie 
informatycznym – począwszy od moż-
liwości zgłoszenia szkody przez inter-
net, a na wymianie danych z systemem 
Urzędowego Funduszu Gwarancyjnego 
(UFG) dotyczących szkód komunikacyj-
nych skończywszy. Duzi, obecni od daw-
na na rynku ubezpieczyciele budują takie 
rozwiązania latami, my musieliśmy je 
stworzyć w pół roku.

W jaki sposób podeszliście do realizacji 
tego zadania? 
Nasza firma jest w  zasadzie start-
-upem. Musimy więc działać jak start-
-up, w sposób zwinny, mieć możliwość 
szybkich zmian i dostosowywania się do 
wymagań klienta. Zdecydowaliśmy się 
na  wdrożenie gotowego, funkcjonują-
cego już na rynku systemu. Po pół roku 
mogliśmy udostępnić narzędzie do ob-
sługi ubezpieczeń floty samochodowej 
liczącej około  8  tys. pojazdów. Potem 
pojawiły się kolejne funkcje. System jest  
cały czas rozwijany i pojawiają się w nim 
nowe usługi.

Czy na polskim rynku jest duży wybór 
rozwiązań z tego obszaru?
Jako TUW mamy specyficzne wymagania 
co do systemu informatycznego. Na rynku 
mało jest takich ofert, chociaż ich liczba 
ostatnio rośnie.

Dlaczego zdecydowaliście się na wdro-
żenie gotowego systemu?
Mamy mały zespół, ale musimy dzia-
łać efektywnie. Krótki czas realizacji 
projektu przy jednocześnie dużych wy-
maganiach i  oczekiwaniach ze strony 
przedstawicieli biznesu sprawiły, że nie 
było możliwości ani sensu tworzenia wła-
snych rozwiązań. Postawienie na gotowy 
system było w tej sytuacji najbardziej na-
turalnym wyborem. 

Co przesądziło o wyborze konkretne-
go dostawcy? 
Na polskim rynku jest sporo małych 
przedsiębiorstw, które powstały przy 
okazji przekształceń u  różnych ubez-
pieczycieli. Zainwestowały w  rozwój 
oprogramowania dla rynku ubezpie- 
czeniowego, które może być wykorzysta-
ne również przez małych graczy. Zasa-
dy obsługi procesu likwidacji szkody są 
wszędzie takie same – i u małych, i u du-
żych. My jednak potrzebujemy partne-
ra, który będzie elastycznie reagował 
na nasze potrzeby i możliwości działa-
nia. Wybraliśmy małą firmę, która ma 
doświadczenie w  branży ubezpiecze-
niowej, zna i rozumie procesy typowe 
dla podmiotów ubezpieczeniowych. 
Co ważne, mogła stać się naszym dorad-
cą, podpowiedzieć nam, co i jak wdrożyć 

w celu spełnienia podstawowych wyma-
gań regulatora.

Czy regulacje i  wymagania KNF 
uwzględniają rozróżnienia między 
dużymi i małymi podmiotami na ryn-
ku ubezpieczeniowym?
Wymagania KNF są takie same w stosun-
ku do ubezpieczyciela wchodzącego do-
piero na rynek i firmy działającej w tej 
branży od dawna. Jeśli chodzi o syste-
my informatyczne, musimy sprostać ta-
kim samym wytycznym i regulacjom jak 
największe firmy ubezpieczeniowe. Mo-
żemy je jednak zrealizować własnymi 
sposobami. I tutaj dużą rolę do odegrania 
ma wsparcie wdrożeniowe firmy, która 
dobrze zna zarówno rynek ubezpiecze-
niowy, jak i technologie informatyczne. 
Taką wiedzą dysponują dzisiaj właśnie 
firmy z doświadczeniem w realizacji pro-
jektów. Wybraliśmy drogę dostosowania 
swoich procesów do systemu firmy, któ-
rą wybraliśmy na dostawcę. To łatwiejszy 
sposób dla przedsiębiorstwa, które dopie-
ro powstaje – daje większą szybkość i ela-
styczność działania niż dostosowywanie 
systemu do procesów. Tym bardziej że fir-
ma, która stworzyła system, przemyślała 
go już pod kątem optymalizacji procesów 
ubezpieczeniowych, i warto skorzystać 
z jej doradztwa w tej dziedzinie.

Co ważnego pojawia się w  planach 
działalności kierowanego przez Pana 
działu na najbliższy czas?
Przygotowujemy się do świadczenia usług 
na rzecz wspomnianego przeze mnie po-
wołanego towarzystwa ubezpieczeń 
na  życie. Nasz dział będzie zapewniał 
obsługę informatyczną również dla tego 
podmiotu. Będziemy musieli nie tylko za-
pewnić system główny, wspierający pod-
stawowe procesy biznesowe (zakładamy, 
że będzie to zadanie dla agenta transfero-
wego), lecz także wdrożyć system finan-
sowo-księgowy czy kadrowo-płacowy. 
W przypadku back office także korzysta-
my z rozwiązań „z półki”. To umożliwia 
ich skuteczne wdrożenie i konfigurację 
w kilka dni czy kilka tygodni. Nie potrze-
bujemy wiele czasu na projekty wdroże-
niowe, szczególnie gdy system lub jego 
część działa w chmurze lub na gotowej 
platformie informatycznej.

DARIUSZ ŚPIEWAK – CIO 
w Polski Gaz TUW (Grupa 
PGNiG), doradca w Akcelera-
torze EdTech Hub – Innowacje 
Publiczne, wiceprezes 
Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. Wcześniej 
był m.in. pełnomocnikiem 
Ministra Finansów ds. infor-
matyzacji, członkiem zarządu 
ZUS nadzorującym Pion Ope-
racji i Eksploatacji Systemów, 
prezesem spółki Post-Tel 
(Grupa Poczta Polska). 
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Rozmawiał 
Andrzej Gontarz 

Czy pozostaniecie w przyszłości przy 
modelu zakupu gotowych produktów 
na rynku, czy też będziecie rozwijać 
własne rozwiązania?
Będziemy dalej głównie kupować goto-
we produkty na rynku. Staramy się ce-
lować od razu w najlepsze rozwiązania. 
Tam gdzie jest to możliwe, chcemy ko-
rzystać z możliwości oferowanych przez 
chmurę obliczeniową. Dlatego bardzo 
uważnie śledzimy proces tworzenia wy-
tycznych KNF dla ubezpieczycieli, do-
tyczących korzystania z usług w modelu 
cloud computing. W stosunku do ban-
ków kwestie te reguluje rekomendacja D, 
czekamy teraz na ostateczną wersję do-
kumentu z zasadami obowiązującymi  
także na rynku ubezpieczeniowym. Li-
czymy, że będziemy mogli wiele swoich 
projektów realizować we współpracy 
z podmiotem takim jak Operator Chmu-
ry Krajowej, który zapewni nam zgod-
ność z wytycznymi KNF.

Jakie argumenty przemawiają za ko-
rzystaniem z chmury?
Rozwiązania chmurowe to szansa na 
rozwinięcie działalności przez małe, do-
piero startujące podmioty, takie właśnie 
jak my. Także w perspektywie kosztowej,  
bo nie musimy ponosić nakładów na 
budowę własnej infrastruktury. Wyma-
gania ze strony regulatora pod naszym 
adresem, jak już mówiłem, są takie sa-
me jak wobec największych podmio-
tów na rynku. Żeby je spełnić, musimy 
się oprzeć na gotowych, standardo-
wych rozwiązaniach. Taką możliwość 
daje nam chmura. Jest w niej miejsce 
i dla dużych, i dla małych. Musimy sto-
sować adekwatne rozwiązania realizu-
jące wiele obowiązków regulacyjnych, 
jak zapewnienie gwarancji ciągłości 
działania. Można je spełnić za pomo-
cą środowiska on-premise, możemy 
je jednak wypełnić, korzystając także 
ze środowiska chmurowego. Z drugiej 
strony nasz klient biznesowy również 
oczekuje nowoczesnych, zaawansowa-
nych rozwiązań technologicznych. Bez 
chmury byłoby to trudne, czasami wręcz 
niemożliwe do zrealizowania. Mamy 
w dziale IT tylko kilkuosobowy zespół, 
ale oczekiwania pod jego adresem są po-
równywalne do oczekiwań u najwięk-

szych ubezpieczycieli, gdzie sam zespół 
projektowy może liczyć kilka, kilkana-
ście osób. Wyjściem z sytuacji jest dla 
nas cloud computing.

Nie zamierzacie w ogóle sami zajmo-
wać się programowaniem potrzebnych 
narzędzi?
Nie mamy w  planach, przynajmniej 
na  razie, tworzenia własnego zespołu 
developerskiego. Działamy pod presją 
czasu, oczekuje się od nas szybkiego do-
starczania nowych usług. Nie ma miej-
sca na tworzenie własnych rozwiązań. 
Optymalnym rozwiązaniem dla nas jest 
kupowanie gotowego oprogramowania 
i korzystanie z usług w chmurze tam, 
gdzie jest to możliwe i zgodne z wytycz-
nymi KNF. 

Duże, tradycyjne firmy informatycz-
ne nie są w stanie sprostać Waszym  
wymaganiom?
Różnice zaczynają się już na poziomie ce-
ny. Podobny produkt u dużego dostawcy 
może być kilkakrotnie droższy niż u ma-
łego. Poza tym małe i średnie firmy IT 
wykazują się tak ważną dla nas większą 
elastycznością w  realizacji wdrożenia. 
Dzięki temu, że obsłu-
gują tylko czterech, 
pięciu klientów, szyb-
ciej i  lepiej reagują na 
pojawiające się sytu-
acje i potrzeby. W du-
żym przedsiębiorstwie 
proces wprowadzania 
zmian czy modyfika-
cji do oprogramowania 
potrafi być czasochłon-
ny i  mocno sformali-
zowany. Z  małą firmą 
o wiele łatwiej jest usta-
lić i wprowadzić do systemu nowe roz-
wiązania, gdy pojawi się taka potrzeba. 
Świat ubezpieczeń podlega dzisiaj du-
żym przemianom i kluczową rolę w nich 
odgrywa IT.

Jak sformułowałby Pan główne wyma-
gania pod adresem dostawców?
Mamy własne wyobrażenie o tym, jakiego 
produktu potrzebujemy. Wiemy, jakiego 
rodzaju zadania i procesy mają być obsłu-
żone. Prosimy dostawców o pokazanie, 

na ile ich rozwiązanie będzie spełniać na-
sze oczekiwania, by móc je szybko wdro-
żyć. Jak mówiłem, wybraliśmy model, 
w którym to my w pierwszym etapie do-
stosowujemy się do wdrażanego systemu, 
a nie odwrotnie. To pozwala nam dzia-
łać szybko i sprawnie. Potem mogą nastę-
pować modyfikacje, zmiany, ulepszenia, 
ale nie tracimy czasu i energii na pisanie 
systemu, by był dopasowany od począt-
ku do końca do naszych wymagań. Często 
lepiej jest pójść na kompromis, odłożyć 
część bardziej zaawansowanych rozwią-
zań na przyszłość i oprzeć się na początek 
na tym, co oferuje dostawca. Szczególnie 
gdy sam wywodzi się z branży, w której 
i my działamy.

Metoda agile’owa się sprawdza?
Tak, u nas podejście agile’owe się spraw-
dza. Metodą kolejnych przybliżeń, ko-
lejnych kroków możemy coraz lepiej 
dostosowywać system do swoich potrzeb 
i uwarunkowań. Nie musimy od razu de-
cydować się na wszystko, co być może 
później okaże się wręcz bezużyteczne, 
bo sytuacja w wyniku rozwoju firmy lub 
pojawienia się nowych regulacji ulegnie 
zmianie. Na drodze kolejnych, małych 

wdrożeń możemy znaj-
dować coraz lepsze roz-
wiązania i  skuteczniej 
reagować na potrzeby 
naszego klienta bizne-
sowego. Nie mamy roz-
budowanego zespołu, 
który by wymyślał wła-
sne procesy, a potem pil-
nował dopasowania do 
nich systemu, co cza-
sem pociąga za sobą ko-
nieczność znaczącego 
przeprogramowania je-

go części lub całości. Dostosowujemy się 
do tego, co jest, a potem będziemy myśleć 
o ewentualnych, potrzebnych zmianach. 
Jesteśmy start-upem, ale elastyczne po-
dejście do informatyki zapewnia nam 
skuteczne obsługiwanie działań na dużą 
skalę biznesową. Nasza firma osiągnęła 
w drugim roku działalności 10 mln zł zy-
sku. Bez sprawnie działającego IT było-
by to trudne.

Przygotowujemy 
się do świadczenia 
usług na rzecz 
nowo powstającego 
towarzystwa 
ubezpieczeń  
na życie.

OKIEM UŻYTKOWNIKA



   n   Nowości produktowe   n   

n Asustor: NAS z prędkością 20 Gb/s 
Lockerstor 8 AS6508T to NAS, który umożliwia transfer danych 

z prędkością do 20 Gb/s dzięki funkcji agregacji łączy, która wykorzy-

stuje zintegrowane karty Ethernet Intela (10 Gb/s). Urządzenie ma też 

dwa interfejsy o przepustowości 2,5 Gb/s każdy, które również można 

zestawić w parę i podwoić szybkość transferu.

NAS wyposażono w czterordzeniowy procesor Intel Atom C3538 

i 8 GB RAM DDR4 (maksymalnie 32 GB). Możliwa jest instalacja dwóch 

nośników SSD NVMe, które będą pracować jako cache SSD. Osiem 

zatok pomieści 3,5-calowe dyski o pojemności do 16 TB. Mogą one 

pracować w macierzy RAID (0/1/5/6/10) jako pojedyncze nośniki lub 

JBOD. Dostępna jest opcja wymiany dysków w trakcie pracy. Dane 

mogą być szyfrowane algorytmem AES (256-bit). AS6508T jest kom-

patybilny z systemami do wirtualizacji serwerów. Integrację z infra-

strukturą ułatwia obsługa iSCSI/IP-SAN oraz NFS. 

Cena: ok. 4,5 tys. zł.  

Gwarancja 3 lata.

n Impakt, impakt.com.pl
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n D-Link: punkt dostępowy z McAfee 
Punkt dostępowy Covr AC2200 Tri-Band Mesh Wi-Fi działa w dwóch 

zakresach 5 GHz i jednym 2,4 GHz. Prędkość transferu wynosi maksy-

malnie odpowiednio 866 Mbit/s i 400 Mbit/s. Jeden zakres 5 GHz jest 

przeznaczony do komunikacji między urządzeniami Covr, by poprawiać 

przepustowość w całej sieci. Funkcja smart roaming automatycznie 

łączy urządzenia z najsilniejszym sygnałem bez konieczności buforo-

wania. AC2200 jest przeznaczony do sieci domowych. Został zintegro-

wany z platformą McAfee, która zabezpiecza urządzenia połączone 

z punktem dostępowym. Wprowadzenie nowej funkcji to element 

strategii wyposażania urządzeń D-Linka w rozwiązania tego dostawcy 

zabezpieczeń. Zestaw składa się z dwóch AC2200, co wystarcza na po-

krycie sygnałem powierzchni do 550 mkw. W razie 

potrzeby sieć można powiększyć, dołączając 

kolejny punkt dostępowy. 

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

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl
n Action, action.pl
n Ingram Micro, pl.ingrammicro.eu
n Tech Data, pl.techdata.com
n Veracomp, veracomp.pl

n Epson: 4K z lasera 
Projektory laserowe EH-LS500B i EH-LS500W to modele o ultrakrót-

kim rzucie, które wyświetlają obraz PRO-UHD1 w rozdzielczości 4K 

o przekątnej 65–130’’. Mogą być alternatywą dla telewizora i monitora 

wysokiej rozdzielczości. Są przeznaczone m.in. do odtwarzania prze-

syłanego strumieniowo wideo 4K, gier 4K, do kina domowego oraz 

jako domowe studio fotograficzne. Mają trzy wejścia HDMI, a z przodu 

schowek na takie urządzenia jak Amazon Fire TV lub Roku Streaming 

Stick. Wśród złącz są także USB, RS-232 C. Opcjonalny jest moduł 

Wi-Fi. Jasność projekcji w technologii 3LCD sięga 4 tys. lumenów 

dla światła białego i kolorów, a współczynnik kontrastu – 2,5 mln:1. 

Zakres HDR wynosi od 100 do 10 tys. nitów. Żywotność laserowego 

źródła światła sięga według producenta 20 tys. godz. pracy w trybie 

ekonomicznym, tj. przy niższej jasności. Projektory są oferowane 

w czarnej lub białej wersji kolorystycznej. 

Cena: ok. 13 tys. zł. Gwarancja: 5 lat (lub 12 tys. godzin pracy).

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl
n Tech Data, pl.techdata.com
n SimpleAV, simpleav.pl

n Oki: drukarka na suchy toner 
Pro9541WT to pierwsza na rynku cyfrowa drukarka, która zapewnia 

druk termotransferowy w pięciu kolorach w formacie A3+. 

To profesjonalny model przeznaczony szczególnie dla firm poligra-

ficznych a także agencji kreatywnych. Umożliwia drukowanie 

w rozdzielczości do 1200×1200 dpi zarówno na papierze, jak 

i na tekstyliach oraz twardych powierzchniach różnych materiałów 

(m.in. na szkle, metalu, ceramice). Wykorzystuje pięć kolorów 

(CMYK + biały) w technologii druku tzw. suchego tonera. Dostępne 

formaty to m.in. A3+, A3, A4, A5, A6, legal, letter oraz nośniki 

o długości do 1320 mm. Prędkość druku wynosi do 18 str./min na 

papierze w formacie letter oraz 12 str./min w przypadku druku 

termotransferowego w formacie A3.

Cena: ustalana przez partnerów. 

Gwarancja: 3 lata.

n Oki Europe, oki.com/pl/

zie 

SPRZĘT



CRN nr 1/202076

WRZUTKA Z AUTU

HP 
przypomina 
pietruszkę, 

bladą 
i bezsenną. 

ybrydy, czyli mieszańce, fascyno-
wały ludzi od tak dawna, jak potra-
fimy sięgnąć w popartą rozmaitymi 

artefaktami kultury przeszłość. Różne 
centaury, chimery, syreny pojawiają się 
w najstarszych literackich dziełach nasze-
go kręgu kulturowego. I nie ma w tym nic 
dziwnego, bo człowiek od zawsze ekscyto-
wał się tym, czego nie ma, ale co by być mo-
gło, co można sobie łatwo wyobrazić jako 
twór powstały z połączenia różnych cech 
bytów istniejących w rzeczywistości. Hy-
bryda to wszak z jednej strony marzenia, 
a z drugiej odpowiedź na niedoskonałość 
naszego świata. Taki centaur – pół czło-
wiek, pół koń – to odpowiedź na potrzebę 
szybszego poruszania się w przestrzeni, 
niż można to było robić za pomocą nóg, 
z  jednoczesnym wyposażeniem takie-
go mieszańca w umysł o kilka poziomów 
wyższy niż koński, powszechnie uważa-
ny za tępy i nawet wśród udomowionych 
przez człowieka zwierząt ograniczony.

Współcześnie oczywistą oczywisto-
ścią jest już powszechna dla wszystkich 
„hybryda”, jaką jest samochód o dwóch 
silnikach, czyli napędzie spalinowo-elek-
trycznym. To klasyczny przykład poszu-
kiwania w istniejących wcześniej tworach 
czegoś nowego, co odpowiadałoby na re-
alne lub tylko wyimaginowane potrzeby, 
taki dzisiejszy centaur. Jest to twór przej-
ściowy i wszyscy o tym wiedzą, ale nie brak 
chętnych do zapłacenia niemałej wszak 
ceny za to, by uchodzić za postępowca czy 
człowieka starającego się o miano osoby 
eko. Czasowość tego mieszańca jest dyk-
towana jednym czynnikiem. To, że już dziś 
nie możemy przesiąść się masowo na po-
jazdy z napędem elektrycznym, wynika 
z pojemności dostępnych baterii i czasu 

ich ładowania. Zasięg hybryd, owe 200– 
–300 km, i to dla raczej małego i relatyw-
nie niewygodnego samochodu, to zbyt 
mało, by realnie myśleć o tym, że takie 
rozwiązanie zawojuje nasze serca i umy-
sły. Musimy zatem czekać na wyniki prac, 
które znacząco zwiększą pojemność i moc 
baterii i umożliwią rzeczywiste konku-
rowanie pod tym względem z napędem 
spalinowym. Mimo tego mankamentu są 
miłośnicy tego rozwiązania i akurat w tej 
fascynacji nie widzę niczego złego ani nie 
ona stanowi przedmiot mojej troski.

Tym, co budzi moje obawy i niesie re-
alne zagrożenia dla naszej przyszłości, 
to hybrydy ideologiczne, powstające ja-
ko mieszanina wcześniejszych rozwią-
zań, ale dopasowywana przez niektórych 
do współczesnych globalnych lub tylko 
partykularnych potrzeb. Zanim przejdę 
do czasów współczesnych i przyszłych, 
wskażę dwa groźne potwory ideologicz-
ne z przeszłości, by lepiej pokazać, czym 
się przejmuję. To narodowy socjalizm i de-
mokracja socjalistyczna. 

Narodowy socjalizm powstał jako 
mieszanina tęsknoty i  potrzeby istnie-
nia skonsolidowanego narodu ubrane-
go w instytucje silnego, omnipotentnego 
państwa, odgrywającego rolę opiekuna. 
Taki powab, że każdy obywatel ma poczu-
cie swojej podmiotowości, wartości i wie, 
że państwo go nie opuści w potrzebie. Za-
tem połączenie dumy i godności. Nie będę 
dywagował, jak powstał i zakończył się hi-
storyczny epizod realnego istnienia takiej 
hybrydy, dość, że powiem, że nikt jej niko-
mu nie narzucał. To kilka społeczeństw 
w  latach 20. ubiegłego wieku wybrało 
sobie takie rozwiązanie, przedkładając 

Zgubny powab 

HYBRYDY
Przeglądając na przełomie starego i nowego roku różne analizy, opracowania 

i prognozy dotyczące wielu obszarów naszego życia, od makroekonomii poczy-

nając, a na dystrybucji IT kończąc, dochodzę do wniosku, że żyjemy w czasach, 

w których nasza fascynacja hybrydami coraz bardziej się nasila. A to niedobrze.

Ireneusz Dąbrowski
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własny egoizm nad sprawdzone, choć nie-
doskonałe systemy liberalnej demokracji. 
Hybryda była na tyle skuteczna, że hitle-
rowskie Niemcy, kraj średniej wielkości, 
był w stanie dzięki bezprzykładnemu za-
angażowaniu swego społeczeństwa przez 
pięć lat prowadzić na kilka frontów woj-
nę o powiększenie swojego Lebensraum, 
i to aż po przedmieścia Moskwy i pustynie 
Afryki Północnej.

Demokracja socjalistyczna miała inną 
historię swojego powstania. To była hy-
bryda o charakterze czysto PR-owskim. 
Chodziło o to, by znanymi na świecie poję-
ciami, jakimi były socjalizm i demokracja, 
przykryć niegodziwości narzuconej dyk-
tatury. Żeby dla innych, zwłaszcza tych 
obserwujących owe demokracje socjali-
styczne z zewnątrz, z tzw. zachodniej per-
spektywy, to, co działo się wewnątrz tych 
społeczeństw, budziło jak najmniejsze za-
strzeżenia i protesty. Eksperyment był cał-
kiem udany i można powiedzieć, że został 
zakończony bez ingerencji z zewnątrz. 
Czyli hybryda się sprawdziła w 100 proc., 
bo nawet do dziś nie brakuje głosów, że to 
przecież były fajne i spokojne czasy. Było 
nam tak dobrze, że sami musieliśmy jakoś 
wyjść z tej matni, wykorzystując właści-
wie czas i okoliczności. Musieliśmy tę hy-
brydę unicestwić sami.

A dziś, jeśli popatrzymy na świat i tych, 
co nim rządzą, to zauważymy, że liczba 
poszukiwaczy i kreatorów hybryd, by nie 
powiedzieć bastardów, rośnie, a dobiera-
ne do tych mieszanin składniki są coraz 
bardziej wyszukane. Zacznijmy od nasze-
go podwórka. Za nami w Polsce rok wie-
lu wyborów, w tym tych najważniejszych. 
Czy aby na pewno nie opowiedzieliśmy 
się jako społeczeństwo za modelem hy-
brydowym? Nie chcemy liberalnej demo-
kracji, bo została nam obrzydzona jako 
ustrój nierównowagi socjalnej, w którym 
jedni wynoszą się nad innych, uważając 
się za lepszych, oraz próbują narzucić swe 
gusta i decydować, czy Zenek Martyniuk 
ma występować w telewizji publicznej, 
czy nie. Nie lubimy tych w togach, którzy 
w imieniu Rzeczypospolitej ferują wy-
roki. Wyroki w jakiejś części niezgodne 
z naszymi oczekiwaniami i nie po naszej 
myśli. Takich niezadowolonych z systemu 

sprawiedliwości jest dokładnie 50 proc. 
Nie lubimy tych, co mówią nam, że do-
brobyt pochodzi z pracy i wysiłku, a nie 
z dzielenia tego, co fiskusowi uda się wy-
drzeć od zawsze „nieuczciwych i pazer-
nych” przedsiębiorców. Lubimy, jak ktoś 
za nas decyduje o wszystkim i jak two-
rzy państwowy koncern, który zajmie 
się choćby produkcją opakowań (tak, 
tak – są takie przymiarki!), bo w innych 
strategicznych, jak chociażby produkcja 
zbrojeniowa, wychodzi nam tak raczej 
średnio. Czyli kochamy hybrydę, hybrydę 
dobrobytu i lekkiego życia. Na taką zasłu-
gujemy za lata straconych szans i ponie-
wierki. Za czas spędzony na zmywaku 
w Londynie czy Berlinie. Za wyrzecze-
nia przyniesione przez znienawidzonego 
Balcerowicza. Za upokorzenia doznane 
od nie zawsze mądrych namiestników 
nasłanych przez zagraniczne koncerny, 
niepłacące zresztą u nas ani grosza po-
datków. My wręcz żądamy hybrydy. Hy-
brydy, której jeszcze nikt nie wymyślił ani 
nawet nie wyśnił, ale która musi istnieć, 
bo taka jest wola suwerena, i rządzący mu-
szą jej dostarczyć, choćby to miało skoń-
czyć się totalną katastrofą. I chcąc wygrać 
wybory, najbardziej cyniczni mówią nam 
wprost: my takie mieszańce mamy w za-
sięgu ręki i wam dostarczymy. Wiemy, jak 
je stworzyć, tylko nam na to dajcie szan-
sę! I suweren urzeczony tą wizją, wizją 
szczęśliwości bez wysiłku i wyrzeczeń, 
daje. W tym tkwi niebezpieczny powab 
tych hybrydowych tworów. 

A czy my, w naszej branży, nie szuka-
my hybryd jako odpowiedzi na nasze pro-
blemy? Pierwszym z brzegu przykładem 
niech będzie tzw. dealstrybutor, czyli pod-
miot, który niby jest dystrybutorem, ale 
jednocześnie realizuje projekty i dostawy 
dla użytkownika końcowego. Ta hybryda 
nie miała chyba długiego życia, na szczę-
ście, choć próby jej wskrzeszania poja-
wiają się stale. Dziś szuka się mieszańców 
innych, bo klasyka jest passé. Prosta dys-
trybucja jako dostępność, logistyka, fi-
nansowanie nie jest sexy ani nie rajcuje 
nikogo. Ot, rutyna. Trzeba dla inwestorów 
mieć inne okazy w zanadrzu, by ich za-
skoczyć, zauroczyć, zainteresować. Dziś 
szuka się np. rozwiązań w stylu dystrybu-
tor jako marketplace. Niektórzy pierwsze 

takie okazy wypuścili w świat. Jakoś bez 
zbytniego efektu „wow!”. O wzbogacaniu 
portfela klasycznych usług o doradztwo, 
szkolenia itp. nie wspomnę, bo to hybrydy, 
których żywot okazał się krótszy od jed-
nego, dwóch sezonów.

A może nie tu trzeba szukać rozwiązań? 
Mam nieodparte wrażenie, że branża nie 
wie, czego od niej się oczekuje. Czego 
oczekują dostawcy i resellerzy. Wydaje 
się, że dystrybucja oderwała się od rze-
czywistości i pogrążyła w swoich pro-
blemach, realnych i wyimaginowanych. 
Zarówno w  tych, które stworzyła so-
bie sama, jak i tych, które wynikają z od-
działywania środowiska zewnętrznego 
– a w nim jednym z czołowych jest brak 
strategii kluczowych dostawców. Efekt 
hybrydy byłby cenny, gdyby był oczeki-
wany przez rynek. A ten nie jest w stanie 
powiedzieć nic innego niż klasyczne: „Le-
piej, to już było”. 

Może więc zamiast skupiać się na kre-
acji hybryd, których los może okazać się, 
nomen omen, chimeryczny (Chimera 
wszak to klasyczna antyczna hybryda), 
lepiej zabrać się za solidną robotę u pod-
staw? Może warto szukać rozwiązań, 
by generować zdrowe marże, mieć wła-
ściwe i rozsądne koszty, być ważnym, po-
ważnym, cenionym elementem łańcucha 
dostaw? Niebezpieczny urok hybrydy po-
lega też na tym, że angażuje czas i środki 
w nie zawsze trafne i dające oczekiwany 
zwrot z inwestycji kreatury. Może te eks-
perymenty warto zostawić innym, bogat-
szym, dysponującym lepszym zapleczem 
i większym zakresem tolerancji na ewen-
tualne wtopy oraz skuteczniejszymi moż-
liwościami zniszczenia tego domowej 
roboty Frankensteina, gdyby okazał się 
niezgodny z oczekiwaniami, czy wręcz 
niebezpieczny?

Nasza branżowa 
hybryda to  

dealstrybutor.
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego 

Więcej  
robotów, 

więcej ich 
stróżów.

ażdy rodzic pragnie, by jego dziec-
ko było szczęśliwe, zdrowe, mądre 
i odnosiło same sukcesy. I choć ży-

cie często weryfikuje takie zamiary, po-
marzyć dobra rzecz. Niedawno wpadł mi 
w ręce raport przygotowany przez firmę 
badawczą SW Research. Jego autorzy za-
pytali Polaków o wymarzony zawód dla 
swoich pociech. Na pierwszym miejscu 
znalazł się lekarz, co świadczy o  tym, 
że kierujemy się rozsądkiem, bo przecież 
nic nie wskazuje na to, że liczba chorych 
w  najbliższych latach zacznie spadać, 
a wręcz przeciwnie.

Prawdopodobnie rosnące oblęże-
nie będą przeżywać gabinety okulistów 
i psychiatrów, a gros pacjentów będzie 
stanowić pokolenie mobilnej rewolucji 
i serwisów społecznościowych. Okuliści 
biją na alarm, strasząc smartfonową śle-
potą, z kolei psychiatrzy staną przed nie 
lada wyzwaniem, jakim będzie uwolnie-
nie umysłów uwięzionych w wirtualnej 
otchłani. Co ciekawe, uczestnicy badania 
SW Research nie chcą, by ich latorośle 
zostały nauczycielami, pielęgniarkami 
i piarowcami. 

Swoją drogą planowanie kariery za-
wodowej dzieci jest wyjątkowo karko-
łomnym i  niewdzięcznym zadaniem, 
zwłaszcza w czasach, kiedy ciągle stra-
szą nas robotami, które będą zabierać 
miejsca pracy. Niemniej czarne progno- 
zy wcale nie muszą się sprawdzić, tym 
bardziej że nawet najbardziej inteli- 
gentne maszyny czasami potrzebu-
ją pomocnej dłoni. Doskonale widać to 
na przykładzie Postmates – firmy, któ- 
ra od dziewięciu lat zajmuje się dosta-
wami żywności. W ubiegłym roku uzy-
skała zgodę od  władz San Francisco 
na używanie pojazdów autonomicznych 
Serve. To  niewielkie urządzenie może 
przewieźć 22,5 kg ładunku, a pojedyn-

cze ładowanie wystarcza na pokonanie 
50 km. Wkrótce po otrzymaniu pozwo-
lenia, Brian Lehmann, CEO Postmates, 
zapowiedział, że planuje w ciągu najbliż-
szych pięciu lat… znacznie zwiększyć za-
trudnienie. Szef amerykańskiej firmy nie 
wierzy bowiem w pełną autonomiczność 
robotów i wychodzi z założenia, że wy-
magają one solidnej opieki ze strony czło-
wieka.

Nie jest to odosobniony punkt widze-
nia. Flytrex oferuje usługi dostarczania 
towaru za pomocą dronów w Islandii i Ka-
rolinie Północnej. Yariv Bash, CEO Flytre-
xa, przyznaje, że każdy dron ma swojego 
opiekuna, który przez cały czas śledzi 
poczynania urządzenia w  powietrzu. 
Jak mówi: „Nawet jeśli przygotujemy się 
na 99,9 proc. sytuacji, zawsze wydarzy 
się coś nieprzewidywalnego, dlatego ca-
ły czas potrzebujemy ludzi. Może kiedyś 
dojdziemy do sytuacji, że jeden człowiek 
będzie obsługiwał tuzin dronów”.

 Kolejny start-up –  Simbe Robotics 
–  opracował Tally, czyli robota prze-
znaczonego do analizy stanów półek 
sklepowych. Lauren Milliken, inżynier 
wdrożeniowy tej firmy, nie ukrywa, że dą-
ży do tego, by maksymalnie usamodzielnić 
Tally, ale na razie jest to nierealne. Ludzie 
muszą zaplanować ścieżki, po których 
porusza się maszyna, a także interwenio-
wać w przypadkach, kiedy ktoś nęka robo-
ta lub w sklepie znajdują się specyficzne 
konstrukcje bądź przeszkody.

I tu ciekawostka. Otóż osoby ubiegające 
się o pracę opiekuna robotów w Postmates 
są pytane o to, czy w młodości grały w gry 
multimedialne. Jak widać, to zawód, który 
może być na swój sposób przedłużeniem 
dzieciństwa. Poza tym jest mniej stresu-
jący niż praca lekarza. Roboty w przeci-
wieństwie do pacjentów nie narzekają. 
Przynajmniej na razie. 

Lekarz czy opiekun  
ROBOTÓW?

Sztuczna inteligencja nie musi mieć destrukcyjnego wpływu na rynek pracy.  

Niektóre zawody z pewnością znikną, ale za to w ich miejsce pojawią się  

zupełnie nowe.
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