
„Wprawdzie rozwiązania chmurowe zapewniają elastyczność 
i wysoki poziom bezpieczeństwa, ale powinny być tańsze, 
przynajmniej na naszym rynku” – Piotr Kawecki, prezes ITBoom  
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Był taki czas, kiedy produkty „made in Japan” były uznawane 
za tani badziew. Nas to ominęło, bo byliśmy wówczas po złej 
stronie muru berlińskiego, ale jeszcze zanim ten runął, Ja-
pończycy zaczęli zachwycać konsumentów z całego świata 
elektroniką znakomitej jakości – magnetofonami Sanyo,  
magnetowidami JVC czy walkmanami Sony (niedługo potem 
stali się też ikoną solidności i nowoczesności w branży moto-
ryzacyjnej). I mógłbym się założyć, że żaden iPhone nie dał 
żadnemu millennialsowi takich wrażeń estetycznych i rado-
ści, jakie ludziom z mojego pokolenia zapewniała japońska 
elektronika. To nie były po prostu fajne produkty. To były re-
likwie, które z zachodniego raju przywozili do „jaruzelskie-
go piekiełka” drobni handlarze, marynarze, sportowcy i inni 
szczęściarze, którzy dostali zgodę na wyjazd poza granice  
socjalistycznego grajdoła. 

Podobną transformację (do japońskiej) na rynku elektroniki użytkowej i motoryza-
cji przeszła Korea Południowa, a teraz śladem obu azjatyckich potęg podążają Chiny. 
Wprawdzie ( jeszcze?) mieszkańcy z Państwa Środka nie podbili światowej motoryza-
cji, ale doszli do momentu, w którym zderzenie marki Huawei z twarzą Roberta 
Lewandowskiego nie jest uznawane za marketingowy mezalians, a chińskie 5G  
to pierwsza chińska technologia, w której przypadku Amerykanie i Europejczycy to  
followersi, a nie liderzy. Abstrahuję tu od faktu, że mimo niesamowitego tempa rozwo-
ju nadal ponad miliard Chińczyków żyje na poziomie mieszkańców Trzeciego Świata, 
a rozwarstwienie społeczne jest już tam tak gigantyczne jak niemal wszystko w tym 
kraju. Niemniej Chiny, jak każda gospodarka, która chce się rozwijać, nie mogły już 
dłużej grać jedynie kartą taniej siły roboczej i musiały pójść drogą Japonii i Korei.

Kilka lat temu analitycy Stratfora, przewidując powyższy scenariusz, sprawdzili, 
w jakich krajach powstają nowe fabryki (głównie obuwia i montownie telefonów).  
Okazało się, że takich państw jest 16, dlatego nazwano je mianem „Post-China 16”. Więk-
szość leży u brzegów Oceanu Indyjskiego. Są to azjatyckie: Bangladesz, Myanmar, Laos, 
Sri Lanka, Kambodża, Wietnam, Filipiny, Indonezja, a także afrykańskie: Etiopia, Kenia, 
Tanzania i Uganda. Do grona nowych potencjalnych „tygrysów gospodarczych” zalicza-
ją się poza tym: Dominikana, Peru, Nikaragua i Meksyk. Oczywiście nie wiadomo, czy 
każde z tych państw podąży drogą Japonii, Korei i Chin. Łączy je stosunkowo stabilna 
sytuacja polityczna, wystarczające do produkcji i międzynarodowego handlu warunki 
logistyczne, a także dostępność mało wymagających rąk do pracy. Z drugiej strony żadne 
z osobna nie jest w stanie zakumulować tylu inwestycji, co Państwo Środka. 

A jednak w sumie „post-chińska szesnastka” może zapewnić światowemu prze-
mysłowi nie tylko niskie koszty produkcji, lecz także rozłożenie ryzyka wiążącego się 
z koncentracją produkcji w jednym państwie, które w dodatku toczy właśnie wojnę 
handlową ze światowym hegemonem. Wydaje się, że efekt koronawirusa może zna-
cząco przyspieszyć postępujący już powoli proces dywersyfikacji światowej produkcji. 
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na minusie  na plusie

Comarch wypracował na polskim rynku w 2019 r. 789 mln zł przychodów  

ze sprzedaży wobec 764,9 mln zł w 2018 r. (wzrost o 3,1 proc.). Znacznie zwiększył się  

krajowy zysk netto integratora – do 62,2 mln zł wobec 43,1 mln zł rok wcześniej, co oznacza 

poprawę o niemal 45 proc. Zysk krakowskiej grupy na krajowym podwórku był najwyższy 

spośród pozostałych regionów geograficznych i zapewnił ponad połowę globalnego zysku 

 całej grupy (116,22 mln zł). 

Komenda Główna Policji przygotowała 25 mln zł na zakup  

urządzeń wielofunkcyjnych A3 i A4. W dotyczącym tego przetargu wpłynęło po osiem ofert 

w przypadku każdego rodzaju sprzętu. Złożyły je takie firmy, jak: Copy.net.pl, JM Data,  

MBA System, Immitis, Virtual Technologies IT, Renopol, Galaxy Systemy Informatyczne, a także 

konsorcjum Suntar i Egida IT Solutions. Z wybranymi trzema wykonawcami zostanie zawarta 

umowa ramowa na 2 lata.

ZUS chce wydać ponad 18,5 mln zł na zakup 5 tys. desktopów i 5 tys. monitorów.  

W tym przypadku wpłynęło siedem ofert złożonych przez: PRZP Systemy Informacyjne, 

konsorcjum Koncept i MBA System, Computex, Immitis, NTT Technology, Suntar  

oraz konsorcjum Alplast i Innovation in Technology. Najtańszą ofertę złożył Suntar, a dru-

gie w kolejności jest konsorcjum Konceptu i MBA System. Wszyscy uczestnicy zaoferowali 

60-miesięczną gwarancję.

Najszybciej rozwijające się spółki IT z Polski to: SoftwareHut, 

RTB House, VirtusLab, Global Control 5, Cshark, ITFS, AppUnite, TenderHut, Hostersi, Solwit,  

J-labs, Future Mind, Codedose, Luxon – wynika z rankingu „The Financial Times”, obejmujące-

go 1 tys. najszybciej rosnących przedsiębiorstw w Europie. Zestawienie uwzględnia firmy,  

które w 2015 r. wypracowały co najmniej 100 tys. euro obrotu, a w 2018 r. – minimum 

1,5 mln euro. Ranking pokazuje również duże znaczenie firm technologicznych, które stanowią 

najliczniejszą grupę branżową w zestawieniu (189 firm).

Action w lutym br. wypracował 148 mln zł obrotów, a więc o 37 proc. więcej  

w porównaniu z lutym 2019 r. (106 mln zł). Skonsolidowana marża wyniosła szacunkowo 

ok. 6 proc. W styczniu 2020 r. było to ok. 6,3 proc. (przy obrotach na poziomie 149 mln zł), 

a w grudniu 2019 r. – 6,2 proc. W lutym 2019 r. marża była wyższa niż w br.  

i wyniosła ok. 6,5 proc.

Oracle planuje zwolnić 1,3 tys. osób w kilku europejskich oddziałach – wynika z donie-

sień „The Irish Times”. Redukcje mają objąć filie w Irlandii, Holandii i Hiszpanii. Dotyczą  

zespołów sprzedaży, rozwoju biznesu i inżynierów. Producent już od jakiegoś czasu prze-

prowadza restrukturyzację zatrudnienia w związku z koncentracją na biznesie chmurowym. 

W związku z tym zachęca pracowników do aplikowania na inne stanowiska. W końcu ub.r. 

Oracle informował, że zamierza powiększyć zespół specjalistów od chmury o 2 tys. osób 

w związku utworzeniem 20 nowych regionów chmurowych do końca 2020 r.

Cisco oficjalnie potwierdziło doniesienia o cięciach zatrudnienia, choć nie ujawniło ich ska-

li ani nazwy działów, w których nastąpią redukcje. „To część procesu dostosowania inwestycji 

i zasobów do zmieniających się potrzeb naszych klientów i partnerów” – czytamy w komunika-

cie dla amerykańskiej redakcji CRN. Zapowiedziano przy tym koncentrację na perspektywicz-

nych obszarach, takich jak chmura, automatyzacja, 5G, bezpieczeństwo i współpraca.

Hitachi Vantara to kolejny producent redukujący swoją załogę. W tym przypadku, 

według nieoficjalnych doniesień, pracę ma stracić nawet 1,5 tys. osób. Sam koncern zaprzecza, 

że skala redukcji jest tak duża, jednocześnie wyjaśniając cały proces koniecznością usprawnie-

nia działalności, poprawy wyników finansowych i wzmocnienia firmy w dłuższym terminie.

Microsoft spodziewa się, że w I kw. br. przychody jego biznesu PC będą niższe  

od zakładanych z powodu epidemii koronawirusa. Zakłóceniu uległ łańcuch dostaw produkcji 

sprzętu. Według władz koncernu powrót do normalności potrwa dłużej, niż zakładano.  

Skutkiem będzie zwłaszcza negatywny wpływ na wynik segmentu urządzeń Surface i Windows 

OEM mimo zapotrzebowania na ten system zgodnego z oczekiwaniami. Prognozy dla pozosta-

łych grup biznesowych zostają podtrzymane.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Fellowes Polska, autoryzowanemu dystrybutoro-

wi urządzeń marki Fellowes, m.in. niszczarek do papieru, laminatów, bindownic, a także dodat-

ków do monitorów i notebooków. Przedstawiciele urzędu przeszukali siedzibę spółki. UOKiK 

zapewnia, że zdobył w ten sposób dowody świadczące o możliwości zawarcia porozumienia 

ograniczającego konkurencję, w tym zmowy cenowej. „Mamy dowody, że przedsiębiorca już 

od 2011 r. narzucał swoim kontrahentom minimalne ceny odsprzedaży urządzeń biurowych 

w internecie” – poinformował Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Według urzędu nabywcy z tego 

powodu płacili za sprzęt więcej niż w warunkach swobodnej konkurencji.

powiedzieli

Nie widzimy wpływu 
koronawirusa na biznes. 
Mamy bufory towaru. 
Jesteśmy beneficjentem 

 tej sytuacji – Andrzej 
Przybyło, prezes AB. 

Naszym celem nie jest kupowanie 
towarów, które zalegają na pół-
kach. Also oznacza All Sell Out, 

a nie All Sell In – Gustavo  
Möller-Hergt, CEO Also.

Wielu resellerów odno-
towało w ostatnim roku 
znacznie wyższy wzrost 
niż główne wskaźniki 

przychodów w kanale dys-
trybucyjnym – Adam Simon, 

dyrektor zarządzający Contextu. 

PERYSKOP
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n NTT: dwa ryzyka z powodu koronawirusa
Skutki pandemii COVID-19 na działalność NTT System są niezna-

ne i niemożliwe do oszacowania – ocenił zarząd spółki 16 mar-

ca br. Oświadczono, że wpływ koronawirusa jest uzależniony 

od czynników, które pozostają poza wpływem i kontrolą firmy. 

Kierownictwo polskiego dystrybutora i producenta wskazuje na 

dwa ryzyka, związane z epidemią. Pierwsze, dotyczące łańcucha 

dostaw, ocenia jako niskie. Uzasadnia to m.in. faktem, że dostawcy 

z  Chin wznawiają produkcję, a  do normalnego funkcjonowania po-

wracają porty i kolej w tym kraju. Drugie ryzyko, związane ze sprzedażą 

towarów, określono jako umiarkowane. Spółka przyznaje, że zamknięcie gale-

rii handlowych, gdzie znajdują się także sklepy partnerów NTT, skutkuje ograniczeniem sprze-

daży wielu klientom. Jednak większość firm retailowych współpracujących ze spółką handluje 

w lokalach, które nie podlegają ograniczeniom wynikającym z decyzji rządu – zapewnia zarząd. 

Ponadto zarząd NTT uważa, że e-handel i praca zdalna, na którą przechodzą firmy, może przy-

czynić się do zwiększenia sprzedaży. Jeżeli bez zakłóceń będzie działało zaplecze logistyczne, 

sprzedaż w kanale e-commerce ma – według niego – wysoki potencjał wzrostu.

n Panda Security sprzedana
WatchGuard Technologies przejmie Panda Security. Zamierza włączyć produkty firmy 

do swojej platformy cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu powstanie kompleksowe roz-

wiązanie z centralnym zarządzaniem, chroniące sieć i użytkowników – wynika z zapo-

wiedzi producenta. Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Finał zakupu jest spodzie-

wany w II kw. 2020 r. Panda należy do weteranów rynku bezpieczeństwa cyfrowego. 

Hiszpańska firma działa od ponad 30 lat i specjalizuje się w rozwiązaniach do ochrony 

punktów końcowych, jak antywirusy, produkty do wykrywania cyberataków i reagowa-

nia na nie, zabezpieczenia e-mail i inne. Posiada spółki w 16 krajach. Według informacji 

własnych ma ponad 30 mln użytkowników w 180 krajach, czyli niemal na całym świe-

cie. WatchGuard jest na rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się w ochronie przedsię-

biorstw. Informuje, że ma ponad 80 tys. klientów w MŚP i ponad 9 tys. partnerów VAR.

n  Opóźnienie projektu 
za 2,8 mld zł

Koronawirus może spowolnić 

realizację wielkiego zamówienia 

publicznego w  PKP –  budowy 

infrastruktury systemu ERTMS/ 

/GSM-R na liniach kolejowych. 

Warta 2,8  mld  zł inwestycja 

obejmuje zaprojektowanie, 

stworzenie i  wdrożenie syste-

mu łączności bezprzewodowej 

na blisko 14 tys. km linii kolejo-

wych. Przetarg rozstrzygnięto 

w  2018  r. Umowy podpisano 

z  konsorcjum Nokii i spółek 

zależnych Wasko, Pozbudu 

i Herkulesa. Informację o moż-

liwych opóźnieniach z  biura 

inżyniera projektu PKP PLK 

przekazała spółka zależna 

Wasko – Fonon. Wskazuje ona, 

że epidemia może spowodować 

opóźnienie w realizacji robót na 

skutek zachorowań na większą 

skalę i przerwania łańcucha do-

staw. Wasko, jedna z  najwięk-

szych krajowych grup informa-

tycznych, już odczuwa skutki 

pandemii. Może ona wpłynąć 

na zmniejszenie przychodów, 

a  w  konsekwencji na sytuację 

i wyniki finansowe spółki i ca-

łej grupy – uprzedzili przedsta-

wiciele firmy 12 marca br.

n Sojusz Lenovo i SentinelOne
Lenovo ogłosiło strategiczne partnerstwo 

z  SentinelOne, dostawcą opartej na AI plat-

formy autonomicznej ochrony punktów koń-

cowych. W  ramach współpracy nastąpiła jej 

integracja z rozwiązaniami zabezpieczającymi 

Lenovo ThinkShield. Są już dostępne urządze-

nia producenta korzystające z  SentinelOne, 

które chroni stacje robocze, serwery, a  tak-

że przetwarzanie w  chmurze i  sprzęt IoT. 

Udostępnione rozwiązania umożliwiają zapo-

bieganie zagrożeniom w czasie rzeczywistym 

i zastępują oprogramowanie antywirusowe.

n Alstor SDS ma nową siedzibę
Na początku marca Alstor SDS przeniósł się do biura na ul. Staniewi- 

ckiej 12 w  Warszawie. W  pobliżu usytuowano magazyn i  serwis. 

Powodem przeprowadzki, jak informuje VAD, jest rozwój firmy, po-

większenie zespołu, a także przygotowanie do podjęcia współpracy 

z kolejnymi dostawcami. Alstor SDS został utworzony przed rokiem. 

Obecnie jest dystrybutorem ponad 60 marek. Nowe biuro (siedzi-

ba główna) ma 300 mkw., nie licząc pomieszczeń socjalnych (wraz 

z nimi poprzednie biuro miało ok. 220 mkw.). Jest więcej sal konfe-

rencyjnych i demo lab. Przy nowej siedzibie znajduje się podręczny 

magazyn niskiego składowania. W przypadku większych projektów firma będzie korzystać z magazynu 

wysokiego składowania na ul. Staniewickiej 5, który ma 10 tys. mkw. powierzchni przeładunkowej typu 

cross-dock. Wszelkie dokumenty księgowe (np. faktury VAT) będą zawierały nowy adres Alstor SDS. 

Numery: NIP, REGON, KRS, rachunków bankowych, służbowe adresy e-mailowe i numery telefonów 

komórkowych pracowników pozostały bez zmian.
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n  Nowy JPK_VAT przełożony
Przedsiębiorcy, którym przychody spa-

dły o ponad 50 proc. w 2020 r., będą 

mogli odliczyć stratę od dochodu za 

2019 r. – zapowiedział resort finansów.

Obowiązek składania nowego JPK_VAT 

został przesunięty z  1  kwietnia br. na 

1 lipca br. – poinformowało Ministerstwo 

Finansów. JPK_V7M i JPK_V7K, obejmu-

jące także deklaracje VAT (nie trzeba bę-

dzie ich już składać osobno), od 1 kwiet-

nia br. miał obowiązywać duże firmy, 

a  1  lipca br. –  pozostałe. Teraz nowy 

lipcowy termin dotyczy wszystkim po-

datników, a więc także MŚP. 

Na początku marca KAS udostępniła śro-

dowisko testowe plików i  nowe wzory 

JPK. Jeszcze przed epidemią sygnalizo-

wano, że przygotowania do nowego JPK 

to duże obciążenie dla firm i mogą nie 

zdążyć przed 1 kwietnia. Ogłoszone 

zmiany są elementem tarczy an-

tykryzysowej, związanej z  koro-

nawirusem. Ministerstwo przedłu-

żyło również termin zgłaszania 

danych do Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych. Miał 

upłynąć 13 kwietnia br., przed-

siębiorcom dano czas do lipca br. 

Rejestr obejmie informacje o  oso-

bach sprawujących bezpośrednią 

lub pośrednią kontrolę nad spółką. 

Za brak terminowego zgłoszenia grozi 

1 mln zł kary.

n  Komputronik w sanacji
Komputronik SA i  Komputronik Biznes rozpo-

częły postępowanie sanacyjne –  zgodnie z  de-

cyzją poznańskiego sądu z 10 marca br. Wnioski 

w  tej sprawie  złożyły obie spółki po wydanej 

przez wielkopolski UCS decyzji ws. VAT wobec 

Komputronika na sumę 39,2 mln zł (do tego do-

chodzi ok. 18,7 mln zł odsetek) za kwiecień, maj 

i czerwiec 2014 r. Decyzja organów skarbowych 

nie jest prawomocna. Spółka ocenia ją jako szo-

kującą, rażąco bezpodstawną, zawierającą wiele 

błędów formalnych i  proceduralnych. Odwołała 

się do drugiej instancji. Komputronik i Komputronik Biznes zapewniają, że obie spółki będą 

kontynuować dotychczasową działalność. Wszczęcie sanacji miało na celu uniknięcie potencjal-

nej niewypłacalności firm (ponieważ na początku marca br. nie było pewności, jak zachowają 

się banki finansujące działalność grupy po wspomnianej decyzji ws. VAT). Celem postępowania 

jest także możliwość restrukturyzacji i uzdrowienia sytuacji finansowej spółek – wyjaśnia za-

rząd. W sądzie został złożony wstępny plan restrukturyzacyjny. W przypadku Komputronik 

SA zakłada on umorzenie 40 proc. głównych wierzytelności i odsetek, redukcję zatrudnienia 

o 20 proc. Grupa wykazała poprawę wyników w IV kw. 2019 r., gdy EBIDTA wyniosło ponad 

12 mln zł, a zysk netto blisko 1 mln zł, po ujemnych wynikach w poprzednich kwartałach.

WYDARZENIA

n  Przetarg na e-Zamówienia rozstrzygnięty
Po pół roku postępowania w  marcu br. rozstrzygnięto przetarg na budowę platformy  

e-Zamówienia, który został ogłoszony przez Urząd Zamówień Publicznych. Platforma ma 

ułatwić i skrócić czynności związane z zamówieniami publicznymi. Nowy system zastąpi 

tymczasowy miniportal UZP. Projekt już jest opóźniony. Pentacomp Systemy Informatyczne, 

który został wybrany wykonawcą, zaoferował wykonanie zadania za 28,17 mln zł brutto. 

UZP zamierzał przeznaczyć na ten cel 21,61 mln zł. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła od-

wołanie na wybór oferty tej spółki. Złożyła je spółka Portal PZP, która zaoferowała niższą 

cenę niż Pentacomp (23,5 mln zł), ale UZP nisko ocenił jej doświadczenie i wiedzę, przez  

co w sumie uzyskała mniej punktów w ocenie niż konkurent. Postępowanie przeciągało się, 

bo początkowo UZP wybrał ofertę z najniższą ceną (11,99 mln zł), którą złożyło konsor-

cjum European Dynamics. Jednak KIO uznała, że cena zaproponowana przez konsorcjum 

jest rażąco niska i wybór anulowano.

n  Simple szuka inwestora
Działająca od ponad 30 lat polska 

grupa informatyczna liczy na pozy-

skanie inwestora branżowego albo 

finansowego. Decyzję o  jego poszu-

kiwaniu uzasadnia dynamicznym 

rozwojem i  coraz lepszymi wynika-

mi. Spółkę będzie reprezentować 

w tym procesie firma doradcza PwC 

Advisory. Będzie poszukiwany podmiot 

zainteresowany wsparciem rozwoju grupy, 

szczególnie w obszarach kompetencji i or-

ganizacji. Zarząd szacuje, że proces analiz 

i  ewentualnego przeprowadzenia transak-

cji zajmie ok. 6 miesięcy. W 2019 r. grupa 

Simple wypracowała 47,1 mln zł przycho-

dów wobec 45,8 mln zł rok wcześniej. Zysk 

netto wzrósł z  4,1  mln  zł do 5,1  mln  zł. 

Grupa specjalizuje się w systemach wspo-

magających zarządzanie (ERP, CRM, HCM, 

WMS i  in.). Własne produkty odpowiadają 

już za 78 proc. przychodów.

n  Polska w top 10 Asbisu
W 2019  r. Polska po raz pierwszy od 

wielu lat znalazła się wśród 10 rynków, 

na których Asbis Enterprises osiągnął 

największe przychody. Grupa wypra-

cowała w  naszym kraju 49,8  mln dol. 

sprzedaży, tj. nieco poniżej 200 mln zł 

według ówczesnych kursów.

Asbis Enterprises nie podał porówny-

walnych danych dla Polski za 2018  r. 

Spółka Asbis Poland osiągnęła wówczas 

53 mln zł przychodów i 388 tys. zł zy-

sku netto. W 2020 r. międzynarodowy 

dystrybutor zapowiada koncentrację na 

rozwoju marek własnych, dystrybucji 

tradycyjnej oraz zaawansowanych pro-

duktów i rozwiązań IT.
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n  Koronawirus pomoże  
notebookom

Epidemia może doprowadzić do zwrotu ak-

cji na rynku PC. Wraz z  jej rozwojem rośnie 

popyt na notebooki biznesowe – wynika z in-

formacji z azjatyckich firm z łańcucha dostaw 

według Digitimes. Niespodziewane wcześniej 

zapotrzebowanie jest związane z  przejściem 

wielu firm na pracę zdalną, do tego doszła na-

uka online. Przedsiębiorstwa, szkoły, ośrodki 

szkoleniowe przechodzą na pracę online z po-

wodu koronawirusa. To oznacza skok popytu 

na sprzęt niezbędny do takich zastosowań. 

Markowi producenci jeszcze nie otrzymali 

danych o  rosnącej sprzedaży z  Europy, ale 

spodziewają się większego zapotrzebowania 

na notebooki biznesowe – według informacji 

z Azji. Dotychczas spodziewano się, że sprze-

daż komputerów do klientów biznesowych 

zmniejszy się po I kw. br., wraz z zakończe-

niem wymiany urządzeń z  Windows 7  na 

10. W grudniu 2019 r. IDC przewidywało, że 

w  tym roku nastąpi 7-proc. spadek dostaw 

komputerów.

n  Amazon otworzył  
największy magazyn  
w Polsce

Koncern uruchomił centrum logistyki 

e-commerce w  Gliwicach. Ma ponad 

210 tys. mkw. powierzchni. Na stałe 

będzie w nim pracować 1  tys. osób. 

Pomoże im 3,9 tys. robotów transpor-

towych. Pracownicy będą odpowie-

dzialni za zamówienia na produkty 

o małej i średniej wielkości, takie jak 

elektronika. Roboty pomogą w  skła-

dowaniu i  kompletowaniu wysyłek, 

co pozwoli na ograniczenie czasu do-

stawy i  zwiększenie przestrzeni ma-

gazynowej. Według danych z  końca 

ub.r. Amazon zainwestował w Polsce 

ponad 14 mld zł. W lutym br. pojawiły 

się nieoficjalne informacje, że w tym 

roku uruchomi swój e-sklep w  kra-

ju. Jego partnerem ma być Poczta 

Polska. Jak dotąd obie firmy nie po-

twierdziły tych doniesień.

n  Also: wsparcie dla resellerów 
w związku z epidemią

„Also Polska jako część grupy Also aktywnie włą-

czyła się w  proces oferowania swoim resellerom 

szybkiego i niebiurokratycznego wsparcia” – zapew- 

nił polski oddział międzynarodowego dystrybutora. Działania w tej sprawie grupa 

ogłosiła 16 marca br. Zapowiedziano pomoc resellerom, którzy mają zdrowe funda-

menty biznesu, ale krótkoterminowy problem z płynnością w związku z epidemią 

koronawirusa. Also Polska podaje, że resellerzy, by omówić kwestię problemów 

z  płynnością i  uzyskać informację, jak ubiegać się o  wsparcie, mogą kontakto-

wać się z  dystrybutorem, pisząc na adres e-mail: support4corona@also.com. 

Jak informował holding, w zależności od wolumenu i poziomu obrotów możliwe 

jest wydłużenie terminów płatności. Firma zapowiedziała także, że będzie ela-

stycznie reagować na sytuację poszczególnych partnerów, jeśli chodzi o linie kre-

dytowe. Pomoc zostanie początkowo udostępniona do końca kwietnia br.

n   ATM: inwestycja zamiast  
sprzedaży firmy 

Zakończył się przegląd opcji strategicznych dla ATM. 

Ogłosiła go w maju ub.r. spółka AAW III, większościo-

wy akcjonariusz właściciela marki Atman. Wspólnie 

z  MCI.EuroVentures i  jeszcze jednym funduszem 

kontrolują prawie 95 proc. akcji. Przegląd obejmo-

wał m.in. możliwości sprzedaży udziałów w  ATM 

inwestorowi strategicznemu lub finansowemu. 

Postanowiono zamknąć ten proces, gdy okazało się, 

że ATM według wstępnych danych przekroczył pro-

gnozę wyników na 2019 r., osiągając 150,1 mln zł 

przychodów ze sprzedaży i  59,7  mln  zł zysku 

EBITDA. AAW III wskazuje na zwiększenie dynamiki 

rozwoju rynku. W  związku z  tym w  ATM powstał 

plan rozbudowy kampusu data center w Warszawie 

przy ul. Grochowskiej o kolejne 4,5  tys. mkw. po-

wierzchni IT. Całkowita wartość inwestycji jest sza-

cowana na ponad 160 mln zł.

n Media Expert: kurs na 500 marketów
W 2020  r. Media Expert chce mieć 500 sklepów 

w  całym kraju –  według zapowiedzi z  końca lutego 

br. W minionym miesiącu otwarto trzy nowe obiekty 

oraz 10 po gruntownych remontach, a w styczniu je-

den nowy i cztery po rewitalizacji. Obecnie sieć Media 

Expert liczy ok. 490 marketów w niemal 390 miastach. 

Zatrudnia ok. 9 tys. pracowników. Jest największą sie-

cią handlową z  elektroniką w Polsce. Detalista, dzia-

łający od 2002  r., początkowo koncentrował się na 

mniejszych i  średnich ośrodkach. W  ostatnich latach 

widać ekspansję także w największych miastach.

n  Znikają partnerskie  
net.punkty Morele.net

Większość stacjonarnych net.punktów 

Morele.net zostanie zlikwidowana do 

końca kwietnia br. Detalista poinfor-

mował o  tej decyzji właścicieli partner-

skich placówek w  styczniu br. W  sumie 

w ub.r. miał ponad 20 punktów odbioru 

własnych i  partnerskich, część z  nich 

w ostatnich miesiącach zakończyła dzia-

łalność. Niektóre placówki resellerzy 

prowadzili od lat i sporo w nie zainwesto-

wali. Morele.net, zapytane o powody za-

mknięcia net.punktów, wyjaśnia decyzję 

zmianami strategicznymi i dążeniem do 

poprawy obsługi klienta. Jak podkreśla, 

nie oznacza to rezygnacji przez detalistę 

z tej formy odbioru. Towar zakupiony na 

morele.net będzie wydawany klientom 

w  innych miejscach, takich jak współ-

pracujące z  platformą sklepy, placówki 

pocztowe, stacje paliw, punkty Ruchu. 

W sumie jest to ok. 15 tys. placówek.
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n Ruszyła aukcja na 5G w Polsce
W marcu br. UKE ogłosił długo oczekiwaną aukcję na cztery rezerwacje częstotliwości 

z  pasma 3,6  GHz przeznaczonych dla sieci 5G. Dla każdej z  nich cena wywoławcza 

wynosi 450 mln zł (czyli w sumie 1,8 mld zł). Zapewne w szranki staną najwięksi ope-

ratorzy. Każdy uczestnik aukcji może uzyskać jedną rezerwację. W pierwszym etapie,  

do 23 kwietnia, będą przyjmowane i weryfikowane oferty. Następnie ruszy licytacja. 

Prezes UKE spodziewa się wpływów niewiele więk-

szych niż kwoty wyjściowe –  w  sumie nieco ponad 

1,9 mld zł. Zwycięzcy aukcji muszą uruchomić łącznie 

minimum 2,8 tys. stacji bazowych do końca 2025  r. 

Za pięć lat sieć 5G ma działać we wszystkich miastach 

i na głównych szlakach komunikacyjnych. Prognozuje 

się, że umożliwi rozwój nowych produktów, usług i ob-

szarów rynku, jak Internet rzeczy i smart city.

n  Epidemia może zmienić  
rynek monitorów

W styczniu br. w Polsce sprzedaż moni-

torów w  segmencie biznesowym spadła 

o  4  proc. wobec analogicznego okresu 

ub.r. –  ustalił Context. Dane pochodzą 

od dystrybutorów. Taki był początek 

roku, ale potem koronawirus uderzył 

w  produkcję sprzętu. W  Wuhan, chiń-

skim mieście będącym centrum epidemii, 

znajduje się pięć najważniejszych fabryk 

wyświetlaczy. Context ocenia jednak, że 

rynek może odrobić spowolnienie. Jeżeli 

zamknięcie montowni i wstrzymanie do-

staw części okaże się krótkoterminowe, 

widoczne z powodu epidemii niedobory 

produktów mogą wpłynąć na wzrost po-

pytu, a także cen w III kw. br. Jeśli jednak 

wirus będzie nadal poważnie oddziały-

wał na łańcuchy dostaw i centra produk-

cyjne, jego negatywny wpływ na rynek 

monitorów w  Europie mógłby potrwać 

do końca 2020  r. Producenci w czasach 

epidemii prawdopodobnie będą starali 

się utrzymać wysokie przychody, więc 

postawią na wysokomarżowy sprzęt 

–  modele o  wysokiej rozdzielczości, 

o  ulepszonej ergonomii lub z  ekranami 

dotykowymi, a  także na zaawansowane 

urządzenia dla graczy oraz specjalistów 

– prognozuje Context.

n  Sknerus.pl: aresztowani 
za oszustwa na 16 mln zł

Wrocławska policja w  lutym br. zatrzy-

mała Adama J. i Krzysztofa Z. w sprawie 

„serwisu aukcyjnego” Sknerus.pl. Obaj 

trafili do aresztu na trzy miesiące. Mają 

zarzuty popełnienia m.in. przestępstwa 

doprowadzenia osób do niekorzystnego 

rozporządzenia mieniem na łączną kwo-

tę ponad 16 mln zł oraz prania brudnych 

pieniędzy. Grozi im do 15 lat pozbawienia 

wolności. Na Sknerusie wystawiano na 

licytacjach elektronikę, m.in. smartfony, 

notebooki, konsole, telewizory. Zakupy 

polegały na odwrotnej licytacji, tzn. 

zbijaniu ceny przedmiotu. Szczęśliwiec 

mógł rzekomo kupić sprzęt za niską cenę. 

Jednak udział w takiej grze nie był dar-

mowy. Żeby w niej uczestniczyć, trzeba 

było zakupić uprawnienia do zbijania 

ceny – „bid”. Każde kliknięcie w  licytacji 

zmniejszało stan konta. Gracze wpłacili 

w ten sposób ponad 16 mln zł, które tra-

fiły do podejrzanych. Wstępnie ustalono, 

że na ponad 47 tys. licytujących udało się 

wygrać tylko ok. 10 osobom. Szanse na 

sukces były minimalne, bo według śled-

czych internauci licytowali ze stworzony-

mi przez administratora awatarami, które 

wygrywały najczęściej.

n AB: ponad 1 mld zł zapasów
„Teraz posiadać zapasy i mieć czym handlować 

to jest dobra informacja. Dostępne indeksy 

produktowe muszą być realne, towar musi 

czekać na klienta” – mówił prezes AB Andrzej 

Przybyło na konferencji wynikowej spółki na 

początku marca br., nawiązując do zawirowań 

na rynku z  powodu koronawirusa. W  IV kw. 

2019 r. wartość zapasów dystrybutora wynio-

sła 1,13 mld zł. Według danych spółki w ma-

gazynie jest dostępnych 100 tys. indeksów 

produktowych. 

Według zarządu AB na początku marca br. nie 

było widać wpływu koronarwirusa na biznes 

dystrybutora –  ani na podaż, ani na popyt. 

Zaznaczano jednak, że dalszy rozwój epidemii 

i  jej wpływ na rynek jest nieprzewidywalny. 

Prezes Andrzej Przybyło ocenia, że w sytu-

acji niepewności na rynkach dla dystrybutora 

liczy się zdolność finansowa, kapitały własne 

oraz to, kto jest w stanie więcej towaru kupić 

i więcej magazynować. Uważa, że w  czasach 

kryzysu mocni gracze stają się jeszcze silniejsi, 

a słabsi popadają w jeszcze większe problemy. 

W IV kw. 2019 r. AB wypracowało 3,256 mld zł 

skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 

(+9,5 proc. r/r) przy 3,4 proc. marży brutto wo-

bec 3,5 proc. rok wcześniej. Zysk na sprzedaży 

wzrósł o blisko 40 proc., EBIDTA – o 9,7 proc., 

do 39,4  mln  zł, a  zysk netto o  12,7  proc.,  

do 26,7 mln zł.

n  MF: kontrakt na serwery za 5,5 mln zł
Centralna Hurtownia Danych Ministerstwa Finansów zostanie wyposażona w serwery HPE. Wykonawcą zamówienia wybrano Symmetry, 

które zawarło umowę z CIRF. Maksymalna łączna wartość projektu wynosi ok. 5,5 mln zł brutto. W przetargu oferty złożyli: Symmetry 

(5,52 mln zł), Comtegra (4,87 mln zł), Fast IT (5,55 mln zł) i Decsoft (6,35 mln zł). Oferty otwarto w październiku ub.r. Do kryteriów oceny 

należały cena (60 pkt) i termin dostawy wraz z wdrożeniem zamówienia podstawowego (40 pkt). Oferty Comtegry, Fast IT i Decsoftu 

zostały odrzucone.
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Jeszcze zanim wprowadzono stan epi-
demii, większość respondentów naszej 
internetowej ankiety –  już wyraża-

ła obawy o dalsze funkcjonowanie swoich 
firm. Na zadane między 6 a 10 marca pyta-
nie: „Czy epidemia koronawirusa ma nega-
tywny wpływ na twój biznes?”, aż 54 proc. 
respondentów odpowiedziało „tak”, 
a 34 proc. przyznało, że „jeszcze nie, ale oba-
wiamy się tego”. Według 9 proc. ankieto- 

wanych koronawirus nie niesie zagrożenia 
dla ich biznesu, 3 proc. zaś wybrało odpo-
wiedź „wręcz przeciwnie, wpływ jest/bę-
dzie pozytywny”.

Ta ostatnia odpowiedź może pochodzić 
m.in. od e-sklepów, bo jednym ze scenariu-
szy rozwoju sytuacji w sektorze handlu jest 
zwiększenie zakupów online. Jeśli „stan za-
wieszenia” w związku z koronawirusem 
będzie się przedłużał, liczba e-konsumen-

tów może się powiększać 
o  tych, którzy do tej pory 
woleli zakupy robione tra-
dycyjną metodą. Warunkiem 
rozwoju takiego scenariusza 
według specjalistów jest jed-
nak działające bez zakłóceń 
zaplecze logistyczne.

Jakie  według  czytelników 
CRN.pl czynniki w  związ-
ku z  epidemią koronawi-
rusa mogą mieć negatywny 
wpływ na biznes IT? Naj-
większy odsetek respon-
dentów (37,8 proc.) uważa, 
że każdy z zasugerowanych 
przez redakcję CRN Polska 
problemów przyczyni się 
do wzrostu skali kłopotów 

firm informatycznych. A były to: niepew-
ność dostaw sprzętu, zawirowania cenowe, 
utrudniony kontakt z producentami/dys-
trybutorami, ograniczenia w podróżach 
służbowych, praca zdalna pracowników 
oraz odwołane konferencje branżowe.

Dla 20 proc. ankietowanych główny po-
wód do niepokoju stanowi niepewność do-
staw sprzętu, a w przypadku 15,6 proc. są to 
zawirowania cenowe. Ograniczenia w po-
dróżach i odwołane konferencje branżo-
we szczególnie martwią w sumie 8,8 proc. 
uczestników ankiety. Najmniejszy powód 
do niepokoju to praca zdalna pracowników, 
którą wskazało tylko 2,2 proc. pytanych. 
Co ciekawe, blisko 9 proc. respondentów 
stoi na stanowisku, że właściwie nie będzie-
my mieli do czynienia z negatywnym wpły-
wem epidemii koronawirusa na biznes IT, 
6,7 proc. zaś uważa, że spowodują go zupeł-
nie inne czynniki niż przez nas wskazane.

Według firm analitycznych na skutek 
epidemii klienci biznesowi zaczną chętniej 
niż do tej pory inwestować w rozwiązania 
do pracy zdalnej. Tego dotyczyło trzecie 
pytanie w cyklu marcowych ankiet. Wyni-
ki prezentujemy na wykresie obok.

W ankietach wzięły udział 163 osoby. 
Dziękujemy! n

W najnowszych ankietach CRN.pl czytelnicy naszego portalu dali wyraz swojemu  
niepokojowi związanemu z epidemią koronawirusa i jej wpływem na biznes IT.

KORONAWIRUS:  
jest się o co martwić

Czy obecna epidemia może być impulsem do inwestycji 
w rozwiązania do pracy zdalnej, jak przewidują 
niektórzy specjaliści?

ANKIETA CRN.PL

n Karolina Marszałek 

Zdecydowanie  
tak

Raczej  
tak

Możliwe

Raczej  
nie

Zdecydowanie  
nie

Trudno  
powiedzieć

40,2%

12,9%

22,6%

8,1%

9,7%

6,5%



Podczas trzeciego spotkania ManageEngine Partner Summit MWT Solutions ogłosiło  
nowy program partnerski. Jego celem jest utworzenie grupy partnerów-ekspertów, 

którzy potrafią samodzielnie prowadzić sprzedaż i wdrożenia. 

M arka ManageEngine należy do in-
dyjskiej korporacji software’owej 
Zoho Corporation i  obejmuje 

rozwiązania do zarządzania  złożonymi 
środowiskami IT. Jak zapewniają przed-
stawiciele MWT Solutions, popyt na 
produkty z portfolio ManageEngine syste-
matycznie rośnie, w czym pomaga fakt, że 
są one przeznaczone dla firm każdej wiel-
kości. W Polsce używa ich 1,2 tys. klien-
tów (na świecie – około 180 tys.), w tym aż 
dwie trzecie spośród największych przed-
siębiorstw. Co istotne, spory odsetek użyt-
kowników daje się przekonać do bardziej 
zaawansowanych produktów z  rodziny 
ManageEngine. 

– Od 12 lat nasza sprzedaż rośnie mini-
mum o 20 proc. rok do roku. W 2020 r. rów-
nież chcemy osiągnąć taki wynik. W tym 
kontekście rolę naszych partnerów postrze-
gamy jako bardzo istotną – podkreśla Pa-
weł Radziłowski, członek zarządu MWT 

Solutions. Dlatego też w 2020 r. prioryte-
tem poznańskiego dystrybutora jest wzrost 
sprzedaży rozwiązania ManageEngine za 
pośrednictwem partnerów handlowych. 

Obecnie MWT współpracuje z  po-
nad setką resellerów. Zamierza ich wy-
specjalizować i  usamodzielnić. W  tym 
celu zasadniczym zmianom uległy wa-
runki współpracy z dystrybutorem, któ-
ry zaoferował partnerom większe bonusy 
i wsparcie, a także więcej możliwości po-
zyskiwania kompetencji i wiedzy. W ra-
mach nowego programu partnerskiego 
został utworzony portal partnerski, który 
oferuje kompleksową obsługę partnerów 
zarówno w zakresie rejestracji i prowadze-
nia projektów, jak i prowadzenia działań 
marketingowych. 

Dwa statusy
Program partnerski ManageEngine zo-
stał zmieniony w celu utworzenia grupy 

partnerów-ekspertów, którzy będą samo-
dzielnie prowadzić całe procesy sprzeda-
żowe oraz wdrożenia. Są wyższe bonusy, 
ale też nowe wymagania. W programie 
pozostaną dwa statusy: Partner i  Gold 
Partner. Na podstawowym poziomie bę-
dzie wymagana jedynie umowa handlo-
wa, która nie nakłada w zasadzie żadnych 
zobowiązań na resellera. Gwarantuje ona 
tylko podstawowy pakiet wsparcia ze 
strony MWT Solutions. 

Z kolei status Gold Partner, na któ-
rym rabaty i korzyści są oczywiście wyż-
sze, uprawnia do świadczenia usług 
doradztwa, prowadzenia autoryzowa-
nych, samodzielnych wdrożeń, a nawet 
do dystrybuowania produktów Manage- 
Engine przez sieć własnych partne-
rów. Na tym poziomie firma MWT Solu-
tions udziela swoim partnerom również 
wsparcia marketingowego. Z tego wzglę-
du od firm z poziomu Gold Partner wy-
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WYDARZENIA

n Krzysztof Pasławski

nowe otwarcie dla partnerów
ManageEngine: 



magane są certyfikacje potwierdzające 
najwyższe kompetencje sprzedażowe 
i techniczne. Żeby uzyskać status Gold, 
dwie osoby w  firmie muszą posiadać 
certyfikat Presales oraz dwie Technical 
Expert (mogą to być te same dwie oso-
by). Do szkoleń oraz egzaminów można 
przystąpić w dowolnym momencie dzię-
ki temu, że kursy odbywają się online i są 
całkowicie bezpłatne dla firm współpra-
cujących z dystrybutorem. Niezbędne na-
rzędzia i materiały będą udostępniane na 
portalu partnerskim. 

– Warto zacząć szkolenia od kluczowych 
obszarów dla partnera, tak by z myślą o nich 
firma uzyskała wymagane certyfikaty i naj-
wyższy status w danym obszarze. Kolejne 
certyfikaty można zdobywać w miarę moż-
liwości i potrzeb – radzi Oktawiusz Środa, 
szef kanału partnerskiego MWT Solutions. 

Certyfikacje można uzyskać w każdej 
grupie produktów ManageEngine. Dotych-
czas produkty były podzielone na cztery 
obszary: MS Solutions, ITSM & Work-
space, IT Monitoring oraz IT Security, 
a w 2020 r. doszedł piąty: EUC (End User 
Computing). Wydzielono go z  powodu 
dużego wzrostu zapotrzebowania przed-
siębiorstw i jednostek publicznych na roz-
wiązania do zarządzania urządzeniami 
końcowymi – w ubiegłym roku przycho-
dy MWT Solutions w tym obszarze zwięk-
szyły się aż o 46 proc. 

Warto raz jeszcze podkreślić, że partnerzy 
z poziomu Gold mają teraz wystarczające 
kwalifikacje, żeby zająć się samodzielną re-
alizacją projektów, oczywiście w ramach 
posiadanych certyfikacji. 

– Dysponując odpowiednimi kompeten-
cjami, nasi partnerzy o statusie Gold sami 
ustalają zakres wdrożenia. Mogą też swo-
bodnie określać poziom wsparcia dla kon-
kretnego klienta i dodatkowo świadczyć dla 
niego usługi – mówi Mikołaj Świerkowski, 
dyrektor sprzedaży MWT Solutions. Po-
dzielił się on z partnerami informacjami, 
jak budować relacje sprzedażowe z klien-
tami na bazie szerokiej oferty produktów 
ManageEngine. 

Jak zaznaczano, wskaźnik odnowień 
w przypadku tej marki wynosi aż 96 proc., 
czyli niemal każdy klient, który raz się-
gnął po któryś z  produktów Manage- 
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Co istotne, są one bezpłatne, tak samo jak szko-

lenia oraz – a jest to bardzo ważne w obecnym 

okresie – wszystko odbywa się online, przez 

nasz nowy portal partnerski. Warto też zauwa-

żyć, że nowy limit obrotów dla Gold Partnerów 

w pierwszym roku programu nie obowiązuje, 

a potem będzie liczony za ostatnie 12 miesię-

cy, a nie za rok kalendarzowy. To kolejne ko-

rzystne rozwiązanie dla partnerów. 

3Na jakiej branży czy segmentach rynku part-
nerzy powinni się skoncentrować? 

Nie da się wskazać jednego takiego obszaru. 

Docieramy do firm różnej wielkości, bo wszę-

dzie są jakieś zasoby IT, którymi trzeba zarzą-

dzać. Warto za to zwrócić uwagę na pewien 

trend, który mogą wykorzystać resellerzy 

i integratorzy. Otóż bardzo mocno rośnie za-

potrzebowanie na narzędzia do zarządzania 

urządzeniami końcowymi – u nas jest to seg-

ment EUC – i ten trend utrzyma się moim zda-

niem w tym roku. Oznacza to duże możliwości 

dla firm IT sprzedających sprzęt. Mają już swo-

ich klientów na infrastrukturę, więc łatwiej im 

dołożyć do oferty narzędzia do zarządzania 

nią. Gdy zabraknie im wiedzy, by zrealizować 

określony projekt, możliwa jest opcja współ-

pracy z naszym Gold Partnerem czy też z nami. 

1W nowym programie partnerskim sprze-
dawcy ManageEngine mogą przejąć część 

zadań dystrybutora. Czy to nie jest aby hodowa-
nie własnej konkurencji? 
Wprost przeciwnie. Wysoka specjalizacja, 

a przez to duża samodzielność i  swoboda 

w realizacji projektów to zarówno dla nas, jak 

i naszych partnerów wielka szansa na rozwój. 

Żeby efektywnie działać na rynku, firmy IT nie 

mogą jedynie czekać na pomoc dystrybuto-

ra czy producenta. Dlatego przekazujemy im 

masę kompetencji, a do tego stosujemy duże 

bonusy. Co bardzo ważne, nowe reguły zachę-

cają dotychczasowych i nowych partnerów do 

współpracy. Przykładowo w sytuacji, gdy re-

seller o podstawowym statusie ma klienta na 

rozwiązanie, do którego realizacji są niezbęd-

ne certyfikacje, może znaleźć Gold Partnera 

i wspólnie z nim zająć się projektem. Do decyzji 

partnerów pozostawiamy, jak w ramach takie-

go aliansu podzielą się kosztami i korzyściami. 

2Tylko że Gold Partnerzy muszą teraz spełnić 
większe wymagania… 

Co do wymaganych szkoleń, to partnerzy, 

którzy przeszli je w ubiegłym roku, nie mu-

szą ich odbywać jeszcze raz, by uzyskać nowe 

certyfikaty. Wystarczy, że zaliczą egzaminy.  

Trzy pytania do…
Oktawiusza Środy, Deputy Sales Directora, 

Head of Channel Sales Department MWT Solutions 

Engine, nadal z nich korzysta i często zama-
wia nowe produkty lub dodatki. Co istotne, 
w bieżącym roku partnerzy mają do dys-
pozycji jeszcze szersze portfolio Manage- 
Engine dzięki kolejnym nowościom pro-
duktowym. Jedną z nich, na potrzeby seg-
mentu bezpieczeństwa, jest PAM360. To 
kompletne rozwiązanie do zarządzania 
dostępem uprzywilejowanym w przed-
siębiorstwie i monitorowania procesów. 
W wersji chmurowej w 2020 r. pojawi się 
Desktop Central, czyli narzędzie do zarzą-
dzania urządzeniami końcowymi z jednej 
konsoli. 

W praktyce dla każdego przedsiębior-
stwa i instytucji można dobrać odpowied-
ni produkt. To kolejny powód, dla którego 
przedstawiciele MWT Solutions zachęcają 

firmy specjalizujące się w sprzedaży hard- 
ware’u, żeby wprowadzały rozwiązania 
ManageEngine do swoich ofert. 

 

Nowy program zaprezentowany przez 
firmę MWT Solutions to spora zmiana 
w relacjach z partnerami. Entuzjazm od-
biorców potwierdził jednak, że zmiany idą 
w dobrym kierunku i były potrzebne oraz 
wyczekiwane przez przedsiębiorstwa, któ-
re chcą specjalizować się w sprzedaży roz-
wiązań ManageEngine na polskim rynku. 
Firma MWT, wprowadzając zmiany, po-
kazała, że stawia na rozwój kanału part-
nerskiego z najbardziej zaangażowanymi 
i wyszkolonymi firmami partnerskimi.   n
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KANAPA CRN POLSKA

PIOTR KAWECKI   
zaczynał pracę w branży 

IT jako Business Producti-

vity Advisor w Microsofcie 

(2001 r.). W 2005 r. założył 

ITBoom, w którym pełnił 

funkcję dyrektora zarządza-

jącego, a wraz z początkiem 

tego roku objął stanowisko 

prezesa zarządu. W latach 

2014–2017 był partnerem 

zarządzającym w Netwise.
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CRN Siedzimy w gabinecie na 20. piętrze 
nowoczesnego biurowca, ze wspania-
łym widokiem na niemal całą Warszawę.  
Samo biuro ITBoom też robi wraże-
nie, jest wyjątkowo pięknie urządzone, 
komfortowe i przytulne. Z rozrywek nie 
brakuje Wam nawet stołu do bilarda.  
Nie szkoda pieniędzy na takie luksusy?
PIOTR KAWECKI Wychodzę z założenia, że 
sam jestem pracownikiem firmy, a ponie-
waż spędzam w niej dużo czasu, to stworzy-
łem miejsce, w którym czuję się naprawdę 
dobrze i panuje dobra atmosfera. Mam wra-
żenie, że wiele firm tego aspektu nie doce-
nia i w konsekwencji szefowie podejmują 
niemądre decyzje, oszczędzając na biur-
kach lub na ekspresie do kawy. W ten sposób 
obniżają koszty o tysiąc złotych, ale przez 
gorsze warunki pracy i mniejsze zaanga-
żowanie zespołu mogą stracić dużo więcej.

Zwłaszcza że wielu Waszych pracow-
ników to „artyści klawiatury”, których 
trzeba dopieścić.
Trzymając się tej przenośni, to wręcz wirtu-
ozi klawiatury, i jeśli wymagam, żeby dawali 
wspaniałe koncerty, to muszę im dać odpo-
wiednie instrumenty i salę, gdyż nie moż-

na wykonać wspaniałej symfonii w piwnicy. 
Inaczej mówiąc, czołowi specjaliści muszą 
mieć takie warunki do pracy, żeby mogli 
uzyskać odpowiednią wydajność intelek-
tualną. U nas w firmie tak właśnie jest.

To  jednak nie jedyny sposób, w jaki mu-
sicie radzić sobie z pozyskiwaniem fa-
chowców i rosnącymi kosztami pracy. 
Co z wynagrodzeniami?
Mamy to szczęście, że obsługując wiele 
polskich oddziałów zagranicznych korpo-
racji, realizujemy dla nich także projekty 
globalne, które są finansowane przez ich 
centrale w Berlinie czy Londynie, a one 
inwestują w technologie więcej i chętniej 
niż polskie firmy. Łatwiej nam więc uzy-
skać godziwe stawki i tym samym należy-
cie płacić naszym ludziom. Oprócz tego 
różnorodność i nowoczesność projektów, 
które realizujemy, pozwalają nam na ciągły 
rozwój i bycie na bieżąco z kolejnymi zmia-
nami technologicznymi. Dlatego nikt z nas 
nie stoi w miejscu. Trudno, żeby tak było, 
skoro, przykładowo, realizujemy w tym 
samym czasie wdrożenie na potrzeby nor-
weskiego banku, projekt dla duńskiej firmy 
transportowej, międzynarodową realiza-

cję w fińskiej firmie z branży energetycznej 
oraz rozwój jednego z systemów polskie-
go producenta kas fiskalnych. Każda z tych 
firm ma swoją specyfikę działania i potrze-
by. Dodatkowo warto podkreślić, że głów-
nie zajmujemy się systemami Microsoftu, 
więc programiści i konsultanci ITBoom 
mogą dość swobodnie poruszać się między 
różnymi klientami i projektami. W sumie 
dość trudno u nas o wypalenie zawodowe 
i  bardzo cieszy mnie stosunkowo niewielka 
rotacja zatrudnienia, na poziomie poniżej 
10 proc. – bardzo niskim jak na dynamiczny 
rynek IT w Warszawie.

A jak to się przekłada na przychody  
ITBoom? 
W 2018 r. wyniosły trochę ponad 30 mln zł, 
a w roku ubiegłym około 40 mln zł, do cze-
go przyczyniły się działania Cleverboxes, 
naszej młodej spółki córki, która zajmu-
je się refabrykacją iPhone’ów. Ten rok po-
winien być jeszcze lepszy, choć trzeba 
przyznać, że koronawirus nam nie poma-
ga ze względu na wstrzymanie produk-
cji podzespołów i  transportów z  Chin. 
Wprawdzie wydaje mi się, że najgorsze 
mamy za sobą, ale to jest tylko gdybanie 
i tak naprawdę, na ten moment, nie wie-
my, co będzie się dalej działo i czy uda się 
w kolejnych miesiącach nadrobić zaległo-
ści z początku roku. Na szczęście potrze-
ba ciągłego wzrostu przychodów dotyczy 
przede wszystkim spółek giełdowych, 
których prezesi chcą i muszą zaspokajać 
oczekiwania inwestorów i  analityków. 
My jako spółka prywatna koncentruje-
my się przede wszystkim na rentowności. 
To oczywiście niejedyny nasz cel, ale klu-
czowy, ponieważ zysk umożliwia większą  
dynamikę w działaniu – zwinność.

Piotr Kawecki   
o prawdziwej chmurze  
i zbyt szybkim postępie technologicznym

Postęp technologiczny cały czas przyspiesza, pojawiają 
się przełomowe możliwości w rodzaju blockchainu czy 
sztucznej inteligencji, ale w praktyce niewiele z tego wynika. 
Zdolność przeciętnego Kowalskiego lub przeciętnej firmy 
do przyjęcia tych nowości jest coraz bardziej ograniczona. 
Powiększa się więc różnica między tym, co technologia jest 
w stanie dostarczyć, a tym, co biznes jest w stanie wdrożyć 
– mówi PIOTR KAWECKI, PREZES ITBOOM.
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Zwinność?
Nie jesteśmy małym start-upem, w któ-
rym pracuje dwóch tryskających energią 
kumpli, w wynajętej kawalerce, z serwe-
rem pod łóżkiem i pełną dyspozycyjnością 
przez całą dobę. W takich przypadkach li-
czy sobie ona 25 godzin, a nowe pomy-
sły realizuje się od ręki. W firmie, która 
zatrudnia kilkudziesięciu specjalistów, 
każdy ważny ruch wymaga czasu, a wej-
ście w nowy biznes – pieniędzy. Dbając 
o zysk, dbamy więc o to, żeby nas było stać 
na dynamikę, czego 
dowodem jest cho-
ciażby stworzenie 
w ciągu kilku miesię-
cy nowego biznesu 
w  segmencie refa-
brykowanego sprzę-
tu. Zwinność można 
sobie kupić.

Wasza podstawowa działalność jest 
obarczona uzależnieniem od Micro-
softu, bo wdrażacie rozwiązania tylko 
i wyłącznie tej marki. Czy to nie błąd 
strategiczny?
Cytując klasyka: są plusy dodatnie i plusy 
ujemne tej sytuacji. Zacznę od korzyści,  
do których należy bardzo bliska współpra-
ca z producentem. Wiąże się to z wysokim 
poziomem wsparcia z jego strony, ponie-
waż jesteśmy traktowani jako wyjątkowo 
lojalny partner. Jednocześnie klienci po-
strzegają nas, i słusznie, jako ekspertów 
w swojej dziedzinie. Wiąże się to z kolei 
z tym, że łatwiej nam zdobywać know-how 
i budować zasoby niezbędne do optymal-
nego funkcjonowania, w tym dysponować 
zespołem najwyższej klasy specjalistów. 
O naszej dziedzinie – choć wbrew pozo-
rom nie jest taka wąska, jak by się wydawało 
– wiemy wszystko. Albo prawie wszystko.

Trudno zaprzeczyć, że sam Microsoft 
też nie stoi w miejscu.
Produkty Microsoftu to bardzo rozle-
gła domena, a my specjalizujemy się we 
wdrożeniach Microsoft Dynamics 365, 
SharePointa, Power BI i projektach z wy-
korzystaniem Azure’a. Zresztą sam Azure 
to odrębna kwestia, bo wiele firm sprowa-
dza tę platformę do projektów kończących 
się na przenoszeniu wirtualek z serwe-
rowni klienta do wirtualnej serwerowni, 

a to ma niewiele wspólnego z prawdziwą 
chmurą. Wracając jednak do korzyści ze 
współpracy z Microsoftem, trzeba pod-
kreślić, że systemy tego producenta działa-
ją niemal w każdej polskiej firmie i jako jego 
partner jesteśmy beneficjentem tego stanu 
rzeczy. Naprawdę nie narzekamy na zbyt 
wąską ofertę czy zbyt małą liczbę klientów.

A wspomniane „plusy ujemne”?
No cóż, jednak nie cały świat działa wy-
łącznie na jednej i tej samej technologii Mi-

crosoftu. Jeżeli więc 
jakiś klient korzy-
sta z systemów, po-
wiedzmy, Oracle’a 
i chce, żebyśmy zbu-
dowali dla niego por-
tal typu self-care lub 
wdrożyli narzędzie 
e-commerce, to mu-
si liczyć się z łącze-

niem kilku różnych technologii. A to jest 
bardziej czasochłonne i  kosztowne niż 
w przypadku klientów, którzy bazują na 
rozwiązaniach Microsoftu. Oczywiście 
wszystko da się zrobić, ale poza czasem 
i kosztami mamy jeszcze kwestię stabil-
ności nowego rozwiązania, bo im więcej 
różniących się od siebie rozwiązań, wty-
czek, buforów i  interfejsów, tym więcej 
potencjalnych błędów. W takich przypad-
kach najpierw zastanawiamy się wspólnie 
z klientem, czy to się w ogóle opłaca.

Powiedział Pan, że wiele firm sprowa-
dza Azure’a „do projektów kończących 
się na przenoszeniu wirtualek z  ser-
werowni klienta do wirtualnej ser-
werowni, a to ma niewiele wspólnego 
z prawdziwą chmurą”. Czym jest praw-
dziwa chmura?
W licznych przedsiębiorstwach IT przez 
chmurę rozumie się przetwarzanie da-
nych na jakimś zewnętrznym serwerze. 
Tymczasem prawdziwa chmura w  ogó-
le zrywa z pojęciem serwera jako takiego, 
w tym dysków, pamięci, RAID-u itd. Chmu-
ra to raczej możliwość dowolnego, bardzo 
elastycznego wyboru różnych aplikacji 
czy technologii, tak by zapewniały stały 
i skalowalny dostęp do pożądanych funk-
cjonalności. Ich wybór powinien być opty-
malny zarówno pod względem kosztowym, 
bo ma to być alternatywa do rozwiązań  

on-premise, jak i pod względem sensow-
ności inwestycji. Klient chce i powinien 
wiedzieć, czy w ten sposób zwiększy wy-
dajność firmy, czy też bezpieczeństwo, 
a może zmniejszy zatrudnienie. Dostęp do 
rozwiązań chmurowych jest łatwy i dzięki 
niemu stosunkowo prosto i szybko można 
osiągnąć różne cele biznesowe.

Dlaczego w takim razie chmura w Polsce 
nie rozwija się tak szybko, jakby mogła?
Decyduje o tym kilka czynników. Pierw-
szym jest nasze polskie przywiązanie do 
własności. Wolimy mieć, niż wynajmo-
wać, i lepiej się czujemy, gdy mamy serwer 
u siebie pod kluczem. Drugi powód, to zna-
czące inwestycje on-premise, które miały 
miejsce w minionych latach i które muszą 
się zamortyzować. I  wreszcie dochodzi  
do tego kwestia cen. O  ile w przypadku 
sprzętu komputerowego mamy wybór i mo-
żemy szukać tańszej alternatywy, chociażby 
w postaci produktów poleasingowych, albo 
wydłużyć okres leasingu bądź kupić nieco 
słabszy sprzęt czy korzystać z niego o rok, 
dwa dłużej, o tyle za chmurę trzeba zapła-
cić dokładnie tyle, ile się z niej korzysta. Ani 
mniej, ani więcej i niczego się nie wykom-
binuje. Tymczasem chmura kosztuje tyle 
samo Polaka, Anglika, Hiszpana i Niemca, 
choć ich siła nabywcza jest różna. Jedno eu-
ro dla Niemca to nie to samo co dla Polaka.

Krótko mówiąc, ceny chmury nie są do-
stosowane do naszej siły nabywczej?
Tak. W  mojej ocenie są zbyt wysokie. 
Wprawdzie rozwiązania chmurowe za-
pewniają elastyczność i  wysoki poziom 
bezpieczeństwa, ale powinny być tańsze, 
przynajmniej na naszym rynku. Liczę na to, 
że tak się stanie.

A jak podchodzi do takich życzeń  
Microsoft?
Trzeba pytać Microsoftu.

Niemniej wiele mówi się, że następuje 
właśnie pewien przełom i polscy przed-
siębiorcy zaczynają przekonywać się do 
cloud computingu. Odczuwacie to?
Tak. Chmura jest adoptowana coraz chęt-
niej ze względu na swoją funkcjonalność. 
Od tego procesu nie ma odwrotu, chyba że 
Google czy Microsoft utraciłyby w krót-
kim czasie kilka dużych centrów danych. 

KANAPA CRN POLSKA

Przenoszenie wirtualek 
z serwerowni klienta 
do wirtualnej serwerowni 
ma niewiele wspólnego  
z prawdziwą chmurą.
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Jednak ten scenariusz jest mało prawdo-
podobny.

A jakie są Wasze największe bolączki 
rynkowe?
W ostatnich latach ścieżka wzrostu tech-
nologicznego zaczęła wyraźnie odstawać 
od ścieżki adopcji technologicznej.

Jak to rozumieć?
Mam na myśli fakt, że jeszcze 20 lat temu, 
kiedy zaczynałem pracę w branży, postęp 
technologiczny szedł w parze z tym, co 
klienci byli w stanie zaadaptować. Krót-
ko mówiąc: jak w miejsce procesora 386 
wszedł na rynek model 486, to od razu by-
ło na niego zapotrzebowanie. Jak pojawiło 
się Pentium, to też od razu wiadomo było, 
jak i dlaczego warto z tego produktu korzy-
stać. Z czasem nie było już tak łatwo, ponie-
waż np. wejście dysków SSD nie oznaczało 
ich natychmiastowej adopcji – trzeba by-
ło na nią trochę poczekać. Dodatkowo po-
stęp technologiczny cały czas przyspiesza, 
pojawiają się przełomowe możliwości 
w rodzaju blockchainu lub sztucznej inte-
ligencji, ale w praktyce niewiele z tego wy-
nika. Zdolność przeciętnego Kowalskiego 
czy przeciętnej fir-
my do przyjęcia tych 
nowości jest coraz 
bardziej ograniczo-
na. Powiększa się 
więc różnica mię-
dzy tym, co techno-
logia jest w  stanie 
dostarczyć, a  tym, 
co biznes jest w sta-
nie wdrożyć. 

Jak sobie radzicie z tym wyzwaniem?
Naszą wielką rolą jako firmy IT jest eduka-
cja klientów biznesowych. Ze „zwykłymi” 
konsumentami jest łatwiej. Kupno smar-
twatcha z aplikacją fitness i podążanie za jej 
wskazówkami przychodzi ludziom stosun-
kowo łatwo. Ale wykorzystanie sztucznej 
inteligencji w firmie, która podpowiadała-
by jej szefowi, jak prowadzić biznes, wiąże 
się z bardzo dużym ryzykiem i odpowie-
dzialnością. Powstaje wtedy kluczowe py-
tanie: czy wierzyć swojemu doświadczeniu 
i intuicji, czy powierzyć przychody swoje 
i pracowników bezdusznej maszynie? Na 
razie więc najnowsze technologie bardzo 

często rozmijają się z potrzebami poten-
cjalnych klientów.

A może nie są świadomi tych potrzeb? 
W wielu przypadkach na pewno, ale z dru-
giej strony w świecie dojrzałego biznesu, je-
śli coś jest „good enough”, to się raczej tego 
nie zmienia. A jak się zmienia, to muszą być 
ku temu naprawdę istotne powody i prosta 
kalkulacja, która pokazuje konkretną ko-
rzyść biznesową. Mamy klientów, gdzie 
Windows XP wspiera zarządzanie linią 
produkcyjną i nie jest to bezmyślność klien-
ta, ale podejście na zasadzie: tyle mi wystar-
cza, jest to stabilne, więc po co ryzykować 
zmianę i narazić na szwank ciągłość pro-
dukcji. Podsumowując ten wątek, wzrost 
wartości poszczególnych technologii nie 
jest postrzegany przez klientów jako wy-
starczająco duży, by w nie zainwestować. 
Intuicyjnie przedsiębiorcy czują, że trze-
ba iść do przodu, i podświadomie wiedzą, 
że to będzie decydować o ich przyszłości, 
ale muszą dostać od nas twarde, rzeczowe 
argumenty. To nasze zadanie na najbliższe 
lata, żeby rozumieć te technologie i prze-
konać do nich klientów.

Mówi Pan o  roz-
woju technologicz-
nym jak filozof, ale 
wygląda jak wo-
jownik. Kim Pan 
się czuje?
Wszystkim po tro-
chu, ale bardziej 
odpowiada mi rola 
gospodarza, orga-

nizatora, trenera, czasem ojca, a czasem 
kolegi. Wojownikiem jestem wtedy, gdy 
trzeba coś wyegzekwować od dostawcy 
lub mocniej powalczyć z konkurencją. Ale 
konkurencję szanuję, bo polskie firmy IT 
znakomicie sobie radzą w Polsce i na świe-
cie. Są tacy konkurenci, od których się 
pewnych rzeczy uczę. Poza tym niektóre 
osoby z naszego teamu pracowały wcześ- 
niej dla naszych konkurentów, a z kolei na-
si byli pracownicy pracują teraz w innych 
firmach. Ogólnie uważam, że jesteśmy 
częścią polskiej branży IT, która nie odsta-
je jakościowo od Europy i świata. Co wię-
cej, brak szacunku dla konkurentów to brak 
szacunku dla samych siebie. A jeśli chodzi 
o cechy wojownika, to warto mieć odwa-

gę, ale taką, której przejawem jest umiejęt-
ność przyznawania się do porażek i uczenia 
się na nich, a także wycofywania się z błęd-
nych decyzji.

Wróćmy jeszcze na chwilę do działalno-
ści Cleverboxes. Skąd ten pomysł?
Zdecydowaliśmy się działać w tej modnej 
ostatnio dziedzinie, jaką jest refabrykacja 
iPhone’ów, ponieważ na świecie wzmacnia 
się obecnie trend recyklingu. Wymieniamy 
ekrany i baterie, uzyskując w pełni sprawny 
produkt, który kosztuje znacznie mniej niż 
jego odpowiednik w salonie Apple’a.

Jak wygląda rentowność tego biznesu?
Jest zdecydowanie wyższa niż w przypad-
ku handlu nowym sprzętem, gdzie odby-
wa się kruszenie kopii o pojedyncze punkty 
procentowe. W  przypadku refabrykacji 
mamy do czynienia nie tylko z handlem, 
lecz także usługą, dzięki czemu rentow-
ność jest kilkukrotnie większa.

Planujecie dalszy rozwój tej działalno-
ści, powiększając ją o nowe produkty?
Zapewne zdecydujemy się także na re-
fabrykację telefonów Samsunga, choć to 
nieco inna technologia i procedury dzia-
łania. Jako ciekawostkę powiem, że wy-
miana ekranu wymaga w tym przypadku 
schłodzenia go do minus stu kilkudziesię-
ciu stopni i dopiero wtedy klej sam się roz-
warstwia i odpuszcza.

Na koniec pytanie o Pana pasje, które 
można zaliczyć do ekstremalnych. Ma-
ło Panu adrenaliny w biznesie? 
Lotnictwo szybowcowe i wyścigi samo-
chodowe nauczyły mnie, że przez cały czas 
trwania każdego projektu trzeba być skon-
centrowanym od początku do końca i nie 
można sobie odpuścić w żadnym momen-
cie, bo cena błędu może być bardzo wyso-
ka. Nabyłem też umiejętności oddzielania 
problemów od emocji z nimi związanych, 
a jednocześnie wytrwałości i konsekwen-
cji w działaniu. Parafrazując kolejnego kla-
syka, prawdziwego dostawcę systemów IT 
poznaje się nie po tym, jak zaczyna projekt, 
ale po braku uwag na protokole odbioru. 
Lądowań ma być tyle samo, ile startów.

Powiększa się różnica 
między tym, co technologia 
jest w stanie dostarczyć, 
a tym, co biznes jest
w stanie wdrożyć.

ROZMAWIAŁ 
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI



Sektor MŚP to obecnie jeden ze 
strategicznych kierunków roz-
woju dla Cisco. Zwiększając swo-

je zaangażowanie w  tym segmencie 
rynku, producent zapewnia partnerom 
i użytkownikom proste, a jednocześnie 
elastyczne portfolio bezpiecznych roz-
wiązań i kompleksowe wsparcie. W ofer-
cie przygotowanej specjalnie pod kątem 
małego i średniego biznesu nie brakuje 
nowości, które – wraz z pozostałymi pro-
duktami – dostarczają partnerom moc-
nych argumentów sprzedażowych.

Warto przy tym podkreślić, że biorąc 
pod uwagę skalę oddziaływania, sek-
tor MŚP powinniśmy nazywać wiel-

kim. Generuje on bowiem dwie trzecie  
globalnego PKB. W samej tylko Polsce 
–  jak wynika z  danych PARP-u –  ma-
my obecnie zarejestrowanych po-
nad 2,1  mln podmiotów zaliczanych  
do MŚP, a  w  całym sektorze pracu-
je blisko 10  mln osób. A  wszystkie te 
małe i  średnie przedsiębiorstwa mu-
szą obecnie mierzyć się z nieporówny 
walnie większym niż kiedyś tempem 
zmian i transformacji gospodarki. Tak  
jak największe firmy, tak i te mniejsze 
muszą się mierzyć z wyzwaniami utrzy-
mania stałego rozwoju, skutecznego 
konkurowania o klienta i zarządzania 
wydajnością.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają 
na co dzień do czynienia z coraz bardziej 
wymagającymi i świadomymi swoich po-
trzeb klientami. Takimi, którzy oczeku-
ją cyfrowych doświadczeń, najwyższego 
poziomu obsługi czy prostych i intuicyj-
nych interfejsów użytkownika. Wobec 
rosnących wymagań klientów, a  także 
zwiększonego wykorzystania chmury 
i aplikacji internetowych jeszcze bardziej 
rośnie znaczenie wydajnej, niezawodnej 
i bezpiecznej sieci. Ze względu na funk-
cje, które pełni, stanowi ona prawdziwy 
krwiobieg każdej małej firmy.

Wielu klientów z sektora MŚP może po-
strzegać Cisco jako producenta rozwią-
zań klasy enterprise, które są dla nich 
zbyt skomplikowane, za duże i za drogie. 
W rzeczywistości tak nie jest. Portfolio, 
wprowadzone na rynek pod marką Cisco 
Designed, obejmuje produkty dla mniej-
szego biznesu, oferowane w przystępnych 
dla niego cenach. Żeby jeszcze bardziej 
ułatwić ich wykorzystanie, zmniejszyć 
koszty i złożoność środowiska IT, przy 
jednoczesnym zwiększeniu jego efek-
tywności operacyjnej, Cisco udostępnia 
klientom nowe pakiety produktowe (bun-
dles), skoncentrowane na kluczowych 
obszarach technologicznych. Komplek-
sowa oferta umożliwia małym i średnim 
firmom korzystanie z rozwiązań, które 
zaspokajają ich potrzeby w  dziedzinie 
komunikacji, współpracy, mocy oblicze-
niowej i bezpieczeństwa.

Doświadczenie i  know-how zdoby-
te przez specjalistów Cisco w sektorze 

Cisco: mały biznes  
to wielkie możliwości
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ADVERTORIAL

Kluczowe zmiany w programach partnerskich
  Program motywacyjny Perform Plus: nowa globalna inicjatywa, która nagradza part-
nerów kwartalnymi rabatami za systematyczny wzrost sprzedaży rozwiązań Cisco, 
a firmy, które skupią się na segmencie małych i średnich klientów, mogą dodatkowo 
zwiększyć poziom otrzymywanych rabatów.

  CMSP Express: przeprojektowany Cloud and Managed Service Program dla dostaw-
ców usług zarządzanych (MSP), sprzedających swoje usługi klientom z sektora małych 
przedsiębiorstw.

  X-Sell: globalna społeczność sprzedażowa, stworzona wspólnie z partnerami i dystry-
butorami na zasadach współfinansowania, obejmująca szkolenia prowadzone przez 
Cisco i wspólną sprzedaż, których celem jest pełne wykorzystanie potencjału sektora 
małego biznesu.

  Usprawniona rejestracja transakcji: znacznie przyspieszony czas zatwierdzania trans-
akcji o określonej skali, dzięki czemu partnerzy mogą sprawniej działać na dynamicznie 
rozwijającym się rynku.

Producent planuje zwiększenie udzia-
łów w rynku MŚP na bazie atrakcyj-
nych cenowo rozwiązań oferowanych 
pod szyldem Cisco Designed. W tym 
celu inwestuje w programy partnerskie 
dla resellerów skoncentrowanych na współpracy
z tego typu klientami. 



enterprise przekłada się na jakość ofer-
ty dla mniejszych klientów. Produkty dla 
mniejszych użytkowników są tak samo 
innowacyjne, bezpieczne i  przetesto-
wane w działaniu jak te najwydajniej-
sze, tyle że zaprojektowane pod kątem 
potrzeb i  specyfiki MŚP.  Celem Cisco 
jest zapewnienie małym firmom dostę-
pu do najlepszych w swojej klasie tech-
nologii, z których mogą korzystać klienci 
korporacyjni. Producent zdaje sobie przy 
tym sprawę, że w przypadku mniejsze-
go biznesu sprawdzonym i powszechnie 
cenionym technologiom musi towarzy-
szyć prostota obsługi i  jak największa 
użyteczność. Tylko w ten sposób klient 
może skupić się na tym, co najważniej-
sze, czyli rozwoju swojej działalności.

Wśród produktów z rodziny Cisco  
Designed znajdują się także zupełnie 
nowe rozwiązania, które zostały zapro-
jektowane specjalnie dla sektora ma-
łych przedsiębiorstw. Ważną pozycją 
w  ofercie producenta jest nowy, przy-
stępny cenowo przełącznik Catalyst 1K, 
oferujący małym firmom jakość dobrze 
znaną z dużych przełączników Catalyst,  
od lat wyznaczających światowe standar-
dy w sieciach komputerowych. Nowości 
obejmują też bezprzewodowe punkty do-
stępowe Cisco Business Wireless Access 
Points i pełny wybór prostych rozwiązań 
sieciowych Meraki Go, przeznaczonych 
dla najmniejszych klientów. Ten zestaw 
produktów uzupełniają rozwiązania 
z  obszaru współpracy (Cisco Webex), 
bezpieczeństwa (m.in. Umbrella), plat-
forma hiperkonwergentna (HyperFlex) 
oraz dostępna w  wygodnym modelu  
subskrypcyjnym warstwa oprogramo-
wania, automatyzująca działanie całego 
środowiska.

Zarządzanie sieciami małych firm, 
w których systemy IT mogą być skom-
plikowane i kosztowne w utrzymaniu, 
a zasoby ludzkie są zwykle ograniczone, 
jest ułatwione dzięki nowej aplikacji mo-
bilnej Cisco Business Wireless Mobile. 
Umożliwia ona konfigurowanie i zarzą-
dzanie siecią z dowolnego miejsca, przy 
użyciu smartfona.

Cisco zapowiedziało podwojenie inwe-
stycji w kanał sprzedaży i powiększenie 
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– Also, Ingram Micro i Tech Data. Oni pomaga-

ją nam w rejestracji partnerów, w kierowa-

niu ich na właściwe ścieżki technologiczne 

w ramach naszego bardzo bogatego portfo-

lio produktowego, tak by najlepiej mogli się 

rozwijać. Jest to związane ze zdobywaniem 

kolejnych certyfikacji i specjalizacji (w czym 

pomagamy) oraz poziomów sprzedaży, któ-

re pozwolą im na uzyskiwanie specjalnych 

cen. Do dyspozycji partnerów są programy 

i promocje, z których mogą skorzystać.

3Cisco jest kojarzone z wysokiej jakości 
produktami, ale jednak drogimi. Czy cena 

nie będzie głównym problemem w dotarciu 
do małych klientów?
Obserwujemy rynek i staramy się do nie-

go dostosowywać. Mamy narzędzia, dzięki 

którym cena nie powinna być problemem. 

Są systemy zachęt i promocji na różnego 

rodzaju produkty. Coraz częściej tworzy-

my pakiety rozwiązań, żeby wychodzić 

do klienta z kompleksową ofertą. W  ten 

sposób możemy w bardzo dobrej cenie do-

starczać produkty sieciowe wraz z komu-

nikacją i  bezpieczeństwem. Dzięki temu 

partner dociera do klienta nie z „pudełka-

mi”, tylko rozwiązaniem odpowiadającym na 

różne potrzeby klienta. Przykładowo klient 

może uzyskać lepszą cenę, jeśli zdecyduje 

się zwrócić nam dotychczas używaną infra-

strukturę. Ważnym argumentem sprzedażo-

wym jest też korzystny, nieoprocentowany 

system ratalny Easy Lease oferowany przez 

Cisco Capital.

1 Jak przekonacie resellera, który dotych-
czas nie sprzedawał produktów Cisco, bo 

uważał, że to oferta tylko dla dużych przedsię-
biorstw, żeby zaczął swoim klientom oferować 
rozwiązania Cisco Designed? 
Cisco ma przygotowaną specjalną ofertę dla 

mniejszych klientów oraz atrakcyjne pro-

gramy dla partnerów, którzy będą chcie-

li ją sprzedawać. Są one tak pomyślane, by 

partnerzy mogli zachować marże na odpo-

wiednim poziomie. Błędem jest myślenie, 

że można zarobić tylko na projektach dla 

dużych firm i instytucji. Nie ograniczamy 

się tylko do nich, ale korzystając ze swo-

jego portfolio, zwracamy się do rynku MŚP. 

W ofercie dla mniejszego biznesu są już 

rozwiązania praktycznie z wszystkich ob-

szarów technologicznych. Dlatego liczba 

naszych klientów z MŚP stale rośnie. W do-

datku są to klienci, którzy będą rozwijać 

swój biznes, więc w przyszłości będzie moż-

na im sprzedawać więcej. Nasze rozwiązania 

są skalowalne, więc łatwo partnerom podą-

żać za rozwojem swoich klientów.

2 Jak zachęcicie pozostałych resellerów,  
żeby to robili?

Cisco otworzyło się na rynek MŚP i chce 

współpracować z wszystkimi partnerami, 

którzy docierają wprost do tego rodzaju 

klienta. Partnerzy znający doskonale lo-

kalny rynek i jego uwarunkowania potrafią 

najlepiej sprzedawać nasze produkty i usłu-

gi. We współpracy z nimi kluczową rolę od-

grywają nasi autoryzowani dystrybutorzy  

Trzy pytania do…
Magdaleny Łyszczarz, 

SMB Managera w Cisco

zakresu współpracy z partnerami, którzy 
działają w sektorze MŚP i rozumieją jego 
potrzeby. Celem jest zwiększenie rentow-
ności integratorów, inicjowanie nowych 
programów partnerskich, usprawnienie 
procesu zatwierdzania transakcji, a tak-
że wsparcie partnerów w poszukiwaniu 
nowych klientów.

Pomocą w tym mają być szeroko za-
krojone kampanie marketingowe, dzię-

ki którym coraz więcej klientów będzie 
świadomych faktu, że te same technolo-
gie, których używają największe świato-
we korporacje, mogą obecnie wspierać 
funkcjonowanie mniejszego biznesu.  
Cisco pomoże partnerom dotrzeć do ma-
łych i średnich przedsiębiorstw z infor-
macją, że oferta produktowa tej marki 
została specjalnie dla nich uproszczona 
i dostęp do niej staje się łatwiejszy.  n
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Dostawcy starają się znaleźć kom-
promis , oferując coraz doskonalsze 
rozwiązania w zakresie dostarcza-

nia mocy obliczeniowej, zasilania i chło-
dzenia, zarządzania przestrzenią fizyczną, 
efektywności wirtualizacji czy bezawaryj-
ności sprzętu. W branży zachodzą także 
zmiany w obszarze infrastruktury – ko-
lejni dostawcy wprowadzają innowacyj-
ne modele, w  których sprzęt wdrażany  

on-premise jest oferowany – na podobień-
stwo chmury publicznej – w formie usłu-
gi. Ze względu na rozwój Internetu rzeczy 
i rosnące potrzeby przetwarzania na brze-
gu sieci znaczenie lokalnej infrastruktury 
nie będzie jednak maleć. Wręcz przeciw-
nie, hybrydowa architektura okazuje się 
najwłaściwszą w dostarczaniu zasobów IT.

Centrum danych powstaje po to, by 
stworzyć środowisko dla aplikacji, które 

są najważniejsze z biznesowego punktu 
widzenia. Dla zarządzających centrami 
danych istotny będzie czas implementacji 
aplikacji i optymalizacja kosztów związa-
nych z budową rozwiązania, jego urucho-
mieniem, a później administrowaniem. 
Niemniej ważna jest dostępność, zarówno 
jeśli chodzi o ciągłość biznesową i odtwa-
rzalność, jak i skalowanie i migrację obcią-
żeń w sytuacjach kryzysowych. Kluczową 

Infrastruktura centrum danych ma zapewniać klientom zalety, wydawałoby się, 
nie do pogodzenia. Z jednej strony minimalizować koszty inwestycyjne i operacyjne, 
a jednocześnie zwiększać wydajność aplikacji, niezawodność i bezpieczeństwo.

n Tomasz Janoś

TRENDY

WYDAJNOŚĆ  
I BEZPIECZEŃSTWO

Infrastruktura 
data center: 
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Coraz większą popularność zyskuje przy 
tym model samoobsługowy, znany z roz-
wiązań chmurowych, w którym odbiorca 
końcowy (właściciel aplikacji) samodziel-
nie i bez potrzeby angażowania administra-
torów jest w stanie wdrażać i konsumować 
zasoby IT. Infrastruktura centrum da-
nych staje się „definiowana programowo”, 
a większość inteligencji i logiki operacyj-
nej jest na poziomie oprogramowania – tak 
wygląda w praktyce realizacja koncepcji 
SDDC (Software-Defined Data Center).

– Infrastruktura definiowana programo-
wo doskonale współgra z upowszechnia-
niem się modelu DevOps. Infrastructure as 
code to idea, w której zarządzanie i wdra-
żanie zasobów centrum danych odbywa się 
za pomocą oprogramowania w modelu de-
skrypcyjnym, oznacza przetwarzanie pli-
ków definicji, opisujących pożądany stan 
zasobów infrastruktury dla potrzeb kon-
kretnego środowiska, np. w formacie YAML 
lub JSON. Nieodzownym elementem w tym 
modelu jest komunikacja z infrastrukturą 
przez API – mówi Paweł Albert.

Inteligentne i bezpieczne 
centrum danych
Wydajność i optymalizację procesów za-
chodzących w data center zapewnia co-
raz częstsze wykorzystanie algorytmów 
sztucznej inteligencji – machine learningu 
(ML) i deep learningu (DL) – w samej infra-
strukturze: pamięciach masowych, rozwią-
zaniach sieciowych i serwerowych. Stając 
się coraz bardziej „inteligentnymi”, urzą-
dzenia analizują swoje dane telemetryczne 
i na ich podstawie uczą się, jak usprawniać 
funkcjonowanie – działać wydajniej, prze-
widzieć potencjalną usterkę czy też zmody-
fikować obsługę operacyjną.

Algorytmy ML/DL można zaszyć na po-
ziomie operacyjnym – w mechanizmach 
kompleksowego zarządzania i  monito-
ringu poszczególnych środowisk w cen-
trum danych. Wykorzystuje się wtedy 
zaawansowaną analitykę do proaktywne-
go utrzymania czy wykrywania anomalii 
w  działaniu komponentów, które mo-
gą skutkować niedostępnością usług lub 
spadkiem ich wydajności. 

Mechanizmy sztucznej inteligencji 
sprawdzają się też w narzędziach z ob-
szaru cyberbezpieczeństwa centrum da-
nych. Odpowiednio zaprojektowane  

sprawą pozostaje bezpieczeństwo danych 
i aplikacji.

– W związku z tym poszukuje się nowych 
rozwiązań, które usprawniają działanie 
środowisk IT, a także nowych modeli ich 
dostarczania – mówi Grzegorz Dobrowol-
ski, dyrektor ds. sprzedaży rozwiązań en-
terprise networking i data center w Cisco.

Podstawą tworzenia nowoczesnych 
aplikacji typu cloud native stają się w cen-
trach danych platformy kontenerowe. 
Poszczególne elementy aplikacji budowa-
nych w modelu mikrousług dużo wydajniej 
i łatwiej wirtualizuje się w formie kontene-
rów lub małych i lekkich modułów, które 
współużytkują jądro systemu operacyj-
nego i przez to uruchamiają się o wiele 

szybciej niż klasyczne maszyny wirtual-
ne. W tym obszarze niekwestionowanym 
zwycięzcą i de facto standardem wydaje 
się Kubernetes.

– Z ekonomicznego punktu widzenia naj-
bardziej zasadne jest wdrożenie gotowego 
i kompletnego rozwiązania kontenerowego, 
dzięki któremu firmy nie muszą poświęcać 
czasu na budowanie i integrację całego sys-
temowego „podwozia”. Mogą za to skupić się 
na istocie sprawy, czyli tworzeniu i wdraża-
niu oprogramowania aplikacyjnego – mówi 
Paweł Albert, Advisory Systems Engineer 
w Dell Technologies.

Problemem jest jednak wdrażanie i kon-
figurowanie wielu kontenerów dla wielu 
mikrousług oraz zarządzanie nimi. Zada-
nie jest jeszcze bardziej skomplikowane, je-
żeli w skład środowiska IT wchodzi wiele 
chmur publicznych i prywatnych. Pomoc-
ne mogą być platformy do zarządzania 
kontenerami w środowiskach klasy pro-
dukcyjnej, które dzięki automatyzacji wie-
lu procesów pozwalają zaoszczędzić czas 
zespołów IT. Migracja do chmury nie sta-
nowi jednak rozwiązania wszystkich pro-
blemów. O ile obecnie wiele aplikacji od 
razu powstaje w chmurze, starsze z nich 
nie zawsze są dostosowane do wymogów 
modelu SaaS. Niektórych wręcz nie da się 
przenieść do chmury i muszą pracować 
w maszynach wirtualnych.

– Ważne jest, żeby aplikacji nie traktować 
jako osobnego elementu środowiska IT. Po-
prawność ich działania należy oceniać, biorąc 
pod uwagę cele biznesowe, które pozwalają 
spełnić – twierdzi Grzegorz Dobrowolski.

Przykładowo, chatbot odpowiadający za 
kontakt z klientem powinien przyczynić 
się do mniejszej liczby zapytań wysyłanych 
innymi kanałami. Jeżeli tak się nie dzieje, 
może to oznaczać, że aplikacja jest niesku-
teczna, mimo że pod względem technicz-
nym funkcjonuje dobrze. Rozwiązaniem 
będzie monitorowanie działania aplikacji 
pod kątem procesu biznesowego, jaki re-
alizuje. Tak można zidentyfikować, w któ-
rym miejscu procesu występuje problem. 
Optymalizując działanie aplikacji, nie na-
leży zapominać o efektywnym zarządzaniu 
infrastrukturą. W takim przypadku z pomo-
cą przychodzą narzędzia ułatwiające admi-
nistrowanie zasobami, szybkie reagowanie 
na zmieniające się potrzeby i zapewniające 
wydajność dostosowaną do obciążeń.

Będzie rosło 
zapotrzebowanie 
na małe centra 
przetwarzania danych.
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i wytrenowane algorytmy ML/DL potra-
fią lepiej oceniać i wykrywać potencjalne 
zagrożenia oraz próby ataków hakerskich. 
A biznes nie chce rezygnować z elastyczno-
ści, jaką daje chmura, i chce mieć dostęp do 
zasobów centrum danych zarówno w sie-
ci wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Można 
go uzyskać bez ryzyka narażenia się na cy-
beratak dzięki szyfrowanym połączeniom 
i rozwiązaniom takim jak SD-WAN. 

– Chcąc prawidłowo zabezpieczyć zaso-
by firmowe, należy zadbać również o wie-
loetapowe uwierzytelnianie, segmentację 
i ochronę przed cyberatakami, co nie będzie 
możliwe bez właściwego wglądu i dostę-
pu do bieżących informacji o zagrożeniach 
– mówi Grzegorz Dobrowolski.

Większe bezpieczeństwo to także nowo-
czesne rozwiązania ochrony danych, które 
podążając za najnowszymi trendami w da-
ta center, lepiej zaspokajają potrzeby jego 
użytkowników. 

– Mogą one w sposób zoptymalizowany 
zabezpieczać zarówno „tradycyjne” centra 
danych, bazujące na serwerach bądź maszy-
nach wirtualnych, jak i nowoczesne środo-
wiska kontenerowe, o znacząco odmiennych 
wymaganiach. Kluczowe staje się integro-

wanie mechanizmów odzyskiwania danych, 
które nierzadko są ostatnią deską ratunku, 
przykładowo w  razie ataku ransomware 
– podkreśla Paweł Albert.

Jeśli chodzi o rodzaj sprzętu, to w porów-
naniu z tradycyjnymi platformami zinte-
growanymi i systemami konwergentnymi 
na znaczeniu zyskuje infrastruktura hi-
perkonwergentna (HCI – hyperconver-
ged infrastructure). Stopniowo staje się 
ona standardem w nowoczesnych, defi-
niowanych programowo centrach danych. 
Według IDC globalna sprzedaż HCI była 
w trzecim kwartale 2019 r. większa zarów-
no od systemów konwergentnych, jak i zin-
tegrowanych. Rynek HCI wygenerował 
przychody o wartości ponad 2 mld dol., co 
stanowi wzrost o prawie 19 proc. rok do ro-
ku. Łączna sprzedaż infrastruktury hiper-
konwergentnej w całym ubiegłym roku ma 
zdaniem IDC wynieść blisko 7,5 mld dol.

– W świecie wirtualizacji i konteneryzacji 
hiperkonwergencja pozwala na stworzenie 
zintegrowanego środowiska dla aplikacji, 
obejmującego warstwę sieciową, obliczenio-

wą i pamięci masowych. Umożliwia szybką 
implementację, łatwą rozbudowę i zarzą-
dzanie. To środowisko on-premise oferujące 
tę samą paletę zalet co chmura, z łatwością 
uruchomienia i administrowania na czele  
– mówi Grzegorz Dobrowolski.

Jak wynika z  raportu Magic Quad- 
rant for Hyperconverged Infrastructure 
firmy Gartner, do 2023 r. 70 proc. przed-
siębiorstw będzie używać infrastruktu-
ry hiperkonwergentnej (w  porównaniu 
z mniej niż 30 proc. w 2019 r.). Firmy coraz 
chętniej wykorzystują hiperkonwergencję 
do obsługi swoich krytycznych aplikacji, 
a HCI znajdują szersze zastosowanie także 
w środowiskach brzegowych (edge com-
putingu). Dostawcy infrastruktury hiper-
konwergentnej wykorzystują w większym 
stopniu funkcje sztucznej inteligencji, by 
automatycznie zwiększać wydajność i za-
pobiegać awariom w centrach danych.

– To bardzo popularny w ostatnich latach 
model rozwoju centrów danych. Rozwiąza-
nia te znacząco upraszczają i przyspieszają 
opracowanie, wdrożenie, a także utrzyma-
nie kompletnej infrastruktury. Dla wielu 
firm może być to jednocześnie doskonałe 
remedium na braki kadrowe wobec coraz 

n GRZEGORZ DOBROWOLSKI Ważnym trendem na rynku rozwiązań dla centrów danych jest 
konteneryzacja. Ma to związek ze zmieniającym się sposobem korzystania z aplikacji i ich migracją 
do chmury, co często zmienia architekturę samych aplikacji. Użytkownicy oczekują, że będą 
one „lekkie”, łatwo i szybko dostępne z dowolnego miejsca. Z kolei developerom zależy na spraw-
nym wdrażaniu zmian i wprowadzaniu produktu na rynek przy jak najmniejszych zakłóceniach.  
To wpływa na sposób tworzenia aplikacji. Często są one budowane w modelu mikrousługowym,  
co umożliwia sprawniejszą i wydajniejszą wirtualizację. 

n PAWEŁ ALBERT Obserwujemy u wielu firm coraz większą skłonność do inwestowania w za-
awansowane narzędzia analityczne, która wynika ze zrozumiałej chęci monetyzacji nowych pomy-
słów i idei. Należy przy tym pamiętać, że jednym z istotnych warunków takiego działania powinno 
być zapewnienie odpowiednio wydajnych platform sprzętowych. Przykładem może być użycie 
pamięci typu flash. W połączeniu z protokołem NVMe i technologią SCM (Storage Class Memory) 
umożliwiają one szybsze dostarczanie danych. W rezultacie można je natychmiast poddać analizie 
i uzyskać cenne z biznesowego punktu widzenia informacje. 

n MIŁOSZ BŁASIAK Infrastruktura „as a service” jest wydajna, bo stale wykorzystuje najnowsze 
technologie i tylko takie, jakie są potrzebne. Jest bezpieczna, bo środowisko może być zaopa-
trzone w zasoby nadmiarowe, włączane „na żądanie”. Nagły wzrost zapotrzebowania na moc 
obliczeniową przestaje być problemem. Środowisko jest zlokalizowane tam, gdzie wskaże klient, 
z wszelkimi adekwatnymi środkami bezpieczeństwa fizycznego. Całość jest objęta wsparciem serwi-
sowym o starannie dobranym zakresie. Usługa jest też ekonomiczna, ponieważ płatność dotyczy tyl-
ko tego, co zostało wykorzystane. Im większe środowisko, tym niższa cena jednostki rozliczeniowej.

Grzegorz 
Dobrowolski, 
dyrektor ds. 
sprzedaży rozwią-
zań enterprise 
networking i data 
center, Cisco

Miłosz Błasiak, 
Support Solution 
Architect, HPE 

Paweł Albert, 
Advisory Systems 

Engineer, Dell 
Technologies

Zdaniem specjalisty 
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większego zapotrzebowania na specjalistów 
IT – mówi Paweł Albert.

Jeśli rynek infrastruktury hiperkonwer-
gentnej utrzyma obecne tempo wzrostu, 
co jest bardzo prawdopodobne, już w tym 
roku jego wartość przekroczy 10 mld dol.

Dla zdecydowanej większości klientów in-
westycje w infrastrukturę swoich centrów 
danych to tradycyjnie CAPEX, a nie OPEX. 
Ale chmura doprowadza do zmiany w spo-
sobie myślenia klientów o zakupie i wyko-
rzystaniu IT. Starają się do tego dostosować 
dostawcy infrastruktury, tworząc nowe 
oferty, z których można korzystać na zasa-
dach „pay per use”, w modelu bazującym 
na konsumpcji i wydatkach operacyjnych, 
a nie inwestycyjnych. Kładą też duży nacisk 
na zapewnienie nabywcom usług o warto-
ści dodanej. Najwięksi gracze na rynku (np. 
Dell Technologies, HPE i Lenovo ) zakła-
dają, że klienci będą chcieli kupować infra-
strukturę centrum danych „as a service”.

– Sposób, w jaki użytkownicy konsumują 
technologie IT, staje się coraz elastyczniej-
szy. Na znaczeniu zyskuje nowoczesny mo-
del finansowy, w którym rozwiązanie jest 

kupowane w formie usługi. Dotyczy to rów-
nież infrastruktury. Z racji przejścia na kosz-
ty abonamentowe przy takiej usłudze firmy 
nie muszą dysponować już kilkumilionowy-
mi budżetami na start, co często wykracza 
poza ich możliwości – mówi Paweł Albert.

Podobnie jest z dostarczaniem zasobów 
infrastruktury do konsumentów – użyt-
kowników końcowych, w tym właścicie-
li aplikacji biznesowych. Model usługowy 
„IT as a service”, zyskuje na znaczeniu 
i staje się coraz popularniejszy. W przy-
padku elastycznych modeli konsumpcji, 
ważne są również elastyczne modele roz-
liczeniowe „pay as you grow”, w których 
klient płaci za tyle zasobów, ile udało mu 
się wykorzystać. Jednocześnie, gdyby jego 
zapotrzebowanie nagle wzrosło, dostęp do 
kolejnych rezerw powinien być zapewnio-
ny od ręki – na żądanie. Są to mechanizmy 
doskonale znane z  chmur publicznych, 
jednak od pewnego czasu podobne mode-
le obecne są w ofertach niektórych dostaw-
ców infrastruktury dla lokalnych centrów 
danych. Niewątpliwie zapewniają one du-
żą elastyczność oraz efektywność koszto-
wą w procesie organizacji środowisk IT we 
własnych DC.

Jeśli mamy do czynienia z usługą, w ra-
mach której z całej oferty rozwiązań klient 
wybiera potrzebne komponenty i z nich 
buduje środowisko we wskazanym przez 
siebie miejscu, należy uwzględniać zmia-
ny zapotrzebowania na ogólnie rozumia-
ną moc obliczeniową przez instalowanie 
komponentów nadmiarowych (w  ilości 
ustalonej z użytkownikiem). Pozostają one 
w pełnej gotowości do uruchomienia i pod-
jęcia zwiększonego obciążenia, a całość 
konfiguracji jest wyceniana w umownych 
jednostkach rozliczeniowych. Z końcem 
każdego miesiąca wyniki pomiaru poziomu 
wykorzystania środowiska, wyrażone we 
wspomnianych jednostkach rozliczenio-
wych, stają się podstawą do wystawienia 
miesięcznej faktury. Warunki przewidują 
stały cennik wartości poszczególnych jed-
nostek rozliczeniowych przez cały okres 
trwania usługi. Obowiązuje opłata mini-
malna definiowana najmniejszym zapo-
trzebowaniem na zasoby infrastruktury. 
Ważne jest także to, że gdy klient wyko-
rzystuje coraz więcej jednostek rozlicze-
niowych, ich cena spada. 

– Usługa udostępniania mocy oblicze-
niowej powinna łączyć w  sobie trzy  

Marek Okularczyk, 
Business 
Development 
Executive, Lenovo 
DCG Poland

Urszula 
Fijałkowska, 
Senior Partner 
Account 
Manager Poland 
& Baltics, Vertiv

Cezary Gutowski, 
kierownik 
wsparcia 

sprzedaży, 
Secure Power, 

Schneider Electric

n MAREK OKULARCZYK Następuje ewolucja rynkowych modeli korzystania z ICT w kierunku śro-
dowisk wysokowydajnych, dynamicznie skalowalnych, łatwo i szybko adaptujących się do nowych 
potrzeb. Takich, które realizuje się coraz częściej w formule hybrydowej, a przy tym są bezpieczne 
i efektywne kosztowo, na zasadzie „płacę tylko za to, czego używam”. Do tego wszystkiego musi 
dostosować się branża. Żeby zgodnie ze postępującymi zmianami lepiej zaspokajać potrzeby na-
szych klientów, wdrażamy więc kolejne „inteligentne” rozwiązania, obejmujące łańcuch dostaw, ob-
sługę klienta i procesy serwisowe. 

n CEZARY GUTOWSKI W dobie postępującej cyfryzacji, integracji środowisk IT i OT oraz rozwoju 
Internetu rzeczy coraz większą rolę będą odgrywać rozwiązania typu micro data center. To wstęp-
nie skonfigurowane, przetestowane i zintegrowane miniaturowe centra danych, zamknięte w bez-
piecznej obudowie, które można szybko implementować na brzegu sieci, by obsługiwały aplikacje 
wymagające małych opóźnień w komunikacji i dużych przepustowości. Realizowany w taki sposób 
model edge computing odpowiada na potrzeby przede wszystkim sektora handlowego, ochrony 
zdrowia i produkcji.

n URSZULA FIJAŁKOWSKA Mimo że przetwarzanie w chmurze nadal pozostaje ważną częścią 
strategii IT większości przedsiębiorstw, to jednak wyraźnie widać postępującą zmianę w ich podej-
ściu. Przede wszystkim starają się dostosować swoje środowisko IT do potrzeb użytkowanych apli-
kacji. Staje się jasne, że firmowe centra danych mają się dobrze, ewoluując w kierunku środowisk 
hybrydowych. Przedsiębiorstwa dostrzegają też pilną potrzebę przeniesienia przetwarzania części 
danych na brzeg sieci. Jesteśmy więc świadkami pojawienia się zupełnie nowego segmentu rynku, 
stymulowanego potrzebą umieszczenia rozwiązań przetwarzających dane bliżej ich użytkowników. 

Zdaniem specjalisty 
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kluczowe dla firm cechy: prostotę i przej-
rzystość rozliczenia, elastyczność in-
frastruktury oraz ekonomiczność, co 
umożliwia model rozliczenia bazujący na 
mierzonym poziomie wykorzystania infra-
struktury – podsumowuje Miłosz Błasiak, 
Support Solution Architect w HPE. 

Miniaturowe centra danych 
na brzegu sieci
Przedsiębiorstwa coraz częściej decydu-
ją się na hybrydowy model przetwarzania 
danych, będący połączeniem chmury pu-
blicznej i prywatnej. Stawiają też na roz-
budowę zasobów na brzegu sieci, wokół 
jej zmodyfikowanego szkieletu. Wykorzy-
stanie architektury hybrydowej zapewnia 
firmom zachowanie kontroli nad danymi 
wrażliwymi, jednocześnie zaspokajając 

potrzeby związane ze stale rosnącym wo-
lumenem informacji i koniecznością prze-
twarzania ich bliżej konsumenta. 

– W takim nowym ekosystemie danych 
kluczowe jest zagwarantowanie łączności 
w środowisku IT i dostępności informacji. 
Konieczne staje się więc zwrócenie więk-
szej uwagi na bezproblemową komunikację 
między rdzeniem sieci, jej brzegiem i chmurą 
– mówi Urszula Fijałkowska, Senior Part-
ner Account Manager Poland & Baltics 
w firmie Vertiv.

Na brzegu sieci będzie funkcjonować 
coraz więcej rozwiązań Internetu rzeczy. 
Rośnie też potrzeba przetwarzania tam da-
nych i wykorzystania usług analitycznych 
w czasie rzeczywistym. W 2020 r. i na-
stępnych latach będzie przybywać aplika-
cji wymagających obliczeń dokonywanych 

jak najbliżej użytkowników końcowych. 
W  rezultacie niezmiennie rośnie rola  
modelu edge computing.

Według szacunków Gartnera do 2022 r. 
aż 75 proc. danych generowanych przez 
przedsiębiorstwa będzie tworzonych 
i przetwarzanych poza tradycyjnym cen-
trum danych lub chmurą (w porównaniu 
z mniej niż 10 proc. w 2018 r.). To wła-
śnie edge computing zapewnia podsta-
wowe funkcje obliczeniowe w określonej 
lokalizacji – tam, gdzie są one potrzebne. 
A potrzeba ta coraz częściej dotyczy brze-
gu sieci. Fala nowych technologii – od 5G, 
przez Internet rzeczy, po sztuczną inteli-
gencję – przyniesie jeszcze więcej danych, 
które będą musiały być przetwarzane w po-
bliżu miejsca ich powstawania. Przełoży się 
to na wzrost zapotrzebowania klientów na 
małe centra przetwarzania danych.

Integratorom stwarza to możliwość 
dostarczania, wdrażania, a także obsłu-
giwania centrów danych w skali mikro na 
brzegu sieci. Tego rodzaju infrastruktu-
ra jest tworzona dla aplikacji, które ( jako 
wrażliwe na opóźnienia lub wymagają-
ce dużych przepustowości) nie nadają 
się do obsługi w hiperskalowalnych cen-
trach danych chmury publicznej, a nawet 
w średniej wielkości lokalnych obiektach 
kolokacyjnych. W  przeciwieństwie do 
tradycyjnych placówek  mikro- i minicen-
tra danych są budowane, konfigurowane 
i testowane w fabryce producenta, a na-
stępnie w całości dostarczane do klien-
ta. Ich skala zapotrzebowania na energię 
będzie się wahać od kilku do kilkuset kW 
i można się spodziewać na rynku coraz 
bogatszej oferty tego typu systemów.  n

TRENDY

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Equinixa wśród osób decydujących o in-
frastrukturze IT w firmach wynika, że 45 proc. z nich oczekuje, by ich infrastruktu-
ra informatyczna była zrównoważona pod względem ekologicznym. Nic dziwnego, 
że większość producentów zwraca coraz większą uwagę na ochronę środowiska, 
głosząc potrzebę tworzenia bardziej przyjaznych dla przyrody centrów danych, 
w tym wykorzystywania energooszczędnych rozwiązań. W tym celu stosowane są 
innowacyjne systemy chłodzenia cieczą albo powietrzem z zewnątrz czy zaawan-
sowane narzędzia do monitorowania centrów danych. Od dłuższego czasu właści-
ciele największych centrów danych, jak Facebook, Google czy Microsoft, chwalą 
się wysokimi wskaźnikami wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obecnie, 
wobec konieczności jak najbardziej efektywnego gospodarowania energią oraz 
wymogów regulacyjnych, również mali operatorzy będą w coraz większym stopniu 
stawiać na „zieloną energię”, uzyskiwaną ze słońca, z wody czy biomasy.

Odnawialne źródła energii w centrum danych

Zdaniem integratora
nPiotr Kuczmarski, prezes zarządu, Infrastructure & Business Consulting Group
Wdrażamy rozwiązania, w których dostarczana infrastruktura centrum danych staje się wła-

snością klienta. Większość projektów dotyczy sektora publicznego i bankowego, gdzie inny 

model finansowania sprzętu niż jego zakup najczęściej nie wchodzi w grę. Rzeczywiście po-

jawiają się na rynku oferty usługowe polegające na tym, że właścicielem infrastruktury pozo-

staje dostawca, a serwery lub macierze są wstawiane do klienta na zasadach leasingu. Nasi 

klienci nie są jednak zainteresowani wynajmem. W ich przypadku problemem mogłyby być 

kwestie związane chociażby z własnością dysków z danymi. Bardzo często do standardo-

wej gwarancji dokupowana jest taka opcja, że nośniki pamięci masowej, ze względów bez-

pieczeństwa, nigdy nie opuszczają firmy klienta. Jeśli korzystano by z modelu usługowego, 

w którym firma nie jest właścicielem sprzętu, to ten problem musiałby być jakoś rozwiązany. 

Pozostają też kwestie księgowe i związane z planowaniem budżetów. W tym przypadku du-

żo musiałoby się zmienić, żeby klienci zaczęli kupować usługę, zamiast inwestować w sprzęt. 

Oczywiście taki model funkcjonuje od dawna w przypadku chociażby samochodów, więc 

można go sobie wyobrazić także w odniesieniu do infrastruktury centrum danych. Być może 

łatwiej go zastosować w mniejszych firmach, których raczej nie obsługujemy.



Micro Data Center firmy Schneider Electric to sposób na szybsze, 
łatwiejsze i bardziej ekonomiczne budowanie i wdrażanie 
miniaturowych centrów danych dla środowisk edge computingu.

Jeszcze nie tak dawno uważano, że 
to chmura zapewni najlepszą ob-
sługę danym generowanym przez 

miliardy urządzeń podłączanych do sie-
ci w ramach Internetu rzeczy. Była ona 
postrzegana jako jedyne, docelowe roz-
wiązanie do komunikacji, przetwarzania 
i składowania całej tej masy informacji. 
Okazuje się teraz, że – owszem – chmu-
ra doskonale sprawdza się w przypad-
ku pewnych typów aplikacji, jak poczta 
elektroniczna, program finansowo-księ-
gowy czy serwis społecznościowy, ale ma 
też swoje wady. Chociażby nie za bardzo 
nadaje się do tych zastosowań, w których 
istotne są jak najmniejsze opóźnienia 
transmisji, duża przepustowość czy re-
gulacje prawne wnoszące ograniczenia 
odnośnie do lokalizacji przechowywa-
nych danych.

W rezultacie najbardziej optymalnym 
sposobem na tworzenie nowoczesnego 
środowiska IT staje się zdecentralizowa-
ny model hybrydowy, w którym to, co moż-
na, przenosi się do chmury, a to, co trzeba 
– z uwagi na wcześniej wymienione ogra-
niczenia –  uruchamia lokalnie. Z  zało-
żenia jak najbliżej miejsca powstawania 
danych, czyli na brzegu sieci.

Na tym właśnie polega edge com-
puting, który stanowi pomost między 

chmurą a  lokalną aplikacją. Jego reali-
zację znakomicie ułatwiają rozwiązania 
określane jako Micro Data Center, które 
oferują nawet bardzo małym środowi-
skom IT wszystko to, co może zapewnić 
duże profesjonalne centrum danych. Są 
to konfigurowalne, bezpieczne rozwiąza-
nia umieszczone w specjalnej obudowie 
z obsługą wszystkich niezbędnych kom-
ponentów informatycznych, wykorzystu-
jące często infrastrukturę konwergentną 
lub hiperkonwergentną. Są wyposażone 
w dystrybucję i ochronę zasilania, chło-
dzenie, a także oprogramowanie do za-
rządzania i  monitorowania warunków 
środowiskowych.

Wstępnie skonfigurowane, przetesto-
wane i zintegrowane rozwiązania Micro 
Data Center z oferty Schneider Electric 
rozwiązują kluczowe problemy w two-
rzeniu wydajnego i ekonomicznego lo-
kalnego środowiska IT. Wymagają one 
niewiele miejsca na instalację (mogą funk-
cjonować nawet na ścianie albo suficie), 
a czas ich uruchomienia jest ograniczo-
ny do minimum. Kompaktowe centrum 
danych w bezpiecznej obudowie, wdra-
żane na zasadzie plug and play, to dosko-
nałe rozwiązanie dla zdalnych lokalizacji, 
w których najczęściej brakuje personelu 
technicznego.

Prostota wdrożenia, obsługi i utrzyma-
nia będzie miała wielkie znaczenie m.in. 
dla klienta z dużą siecią placówek handlo-
wych, który będzie chciał zaimplemento-
wać wiele centrów danych w skali mikro. 
Nie będzie potrzebować do tego zespołu 
specjalistów, którzy konfigurowaliby każ-
de rozwiązanie na miejscu. Stworzone dla 
niego Micro Data Center z identycznymi 
ustawieniami może być łatwo dostarczone 
i uruchomione w każdym sklepie. Wystar-
czy w tym celu dostęp do sieci i zasilania.

Taką konfigurację integrator, który jest 
partnerem Schneider Electric, może ła-
two stworzyć przy użycia narzędzia Local 
Edge Configurator (LEC). Dzięki niemu 
ma szybki dostęp do gotowych i najlep-
szych w przypadku konkretnego zasto-
sowania zestawów. W sytuacji zaś, gdy 
klient wymaga mniej typowego systemu, 
integrator może też precyzyjnie zaplano-
wać i dobrać komponenty dla miniaturo-
wego centrum danych. 

Do wyboru są rozwiązania do różnych 
zastosowań. Seria S sprawdzi się dosko-
nale w obsłudze środowisk IT, seria C ide-
alnie wpasuje się w przestrzeń biura czy 
sklepu, a modele z serii R poradzą sobie 
z trudnymi warunkami środowiskowymi. 
Na szczególną uwagę zasługuje pierwsze 
na rynku Micro Data Center o wymiarach 
6U – do zamontowania na ścianie (co za-
pewnia oszczędność miejsca), zapro-
jektowane do uruchamiania większych 
serwerów obsługujących aplikacje na 
brzegu sieci.   n

Schneider Electric: tam, gdzie 
chmura nie może

ADVERTORIAL

Przełomowym rozwiązaniem wpisującym się w wymagania edge com-
putingu są miniaturowe centra danych – małe, kompaktowe szafy, które 
składają się z kluczowych podzespołów i są możliwe do zamontowa-
nia nawet na ścianie. Co istotne, rozwiązanie oferowane przez Schneider 

Electric, czyli Micro Data Center 6U, ma zaimplementowane pełne wyposażenie infrastruktu-
ralne – zasilanie gwarantowane, monitoring i mechaniczne zabezpieczenie dostępu.

Małgorzata Kasperska
Vice President Secure Power MEE, Schneider Electric
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Infrastruktura teleinformatyczna stała się na tyle skompliko-
wana, że człowiekowi coraz trudniej efektywnie nią zarzą-
dzać. Dlatego przyszłość tego obszaru należy do rozwią-
zań bazujących na sztucznej inteligencji, które nadzorują 
pracę tysięcy systemów IT rozsianych po całym globie.

Zachowanie ciągłości pracy syste-
mów IT staje się dziś niemal tak 
samo istotne jak dostęp do energii 

elektrycznej. Sprawia to, że działy infor-
matyczne muszą cały czas trzymać rękę 
na pulsie, by móc gasić ewentualne „po-
żary”. Nie jest to komfortowa sytuacja, 
gdyż w najlepszym przypadku skutkuje 
niezadowoleniem użytkowników i prze-
rzucaniem odpowiedzialności między 
zespołami zarządzającymi pamięciami 
masowymi, środowiskiem wirtualnym, 
siecią i aplikacjami. W najgorszym scena-
riuszu dochodzi do przestojów i urucho-
mienia procedur awaryjnych.

Analityka w chmurze
– W optymalnej sytuacji, zamiast zajmo-
wać się usuwaniem awarii, specjaliści IT 
mogliby wykonywać bardziej ambitne za-
dania, np. tworzyć potrzebne firmie aplika-
cje. To zmieniłoby nie tylko ich stosunek do 
pracy, lecz także sposób postrzegania dzia-
łów IT przez pozostałych pracowników 
przedsiębiorstw. Najczęściej są one trakto-
wane jako generatory kosztów, a przecież 
mają szansę stać się komórkami efektyw-
nie zwiększającymi przewagę konkurencyj-
ną firmy – tłumaczy Marcin Tymieniecki, 
HPE Business Development Manager 
w ALSO Polska. 

Wsparciem dla zapracowanych oraz 
sfrustrowanych administratorów IT mo-
że być specjalistyczne oprogramowanie. 
Większość takich produktów służy jed-
nak do monitorowania konkretnych roz-
wiązań i  radzenia sobie z cząstkowymi 
problemami, które mają związek z  jed-
ną częścią infrastruktury. Zdecydowanie 
więcej możliwości w tym obszarze oferu-
je analityczna platforma chmurowa HPE 
InfoSight. System wykorzystuje mechani-
zmy uczenia maszynowego do prowadze-
nia globalnego wglądu w infrastrukturę IT 
(m.in. serwerów, pamięci masowych oraz 
zwirtualizowanych zasobów) i jej analizy. 

W ciągu dekady platforma przeanali-
zowała dane z kilkuset bilionów punktów 
i pozwoliła zaoszczędzić działom IT oko-
ło 1,5 mln godzin pracy. InfoSight, dzięki 
dostępowi do wielkiej bazy danych, znacz-
nie upraszcza zarządzanie infrastrukturą, 
przewidując problemy i zapobiegając im 
oraz optymalizując wydajność aplikacji. 

Początkowo platforma była oferowa-
na wyłącznie z macierzami dyskowymi  
Nimble Storage. Począwszy od marca 
2017 r., a więc daty przejęcia start-upu 
przez HPE, narzędzie to stało się dostęp-
ne również dla innych rozwiązań: HPE 
Primera, HPE SimpliVity, HPE 3PAR, 
HPE ProLiant DL, HPE ProLiant ML, 
HPE ProLiant BL, HPE Apollo Systems 
oraz HPE Synergy. Podłączenie platfor-
my do posiadanego urządzenia nie jest 
obligatoryjne, jednak rezygnując z  tej 
opcji, klient musi samodzielnie nadzo-
rować system. Są to jednak rzadkie przy-
padki. Zwykle dotyczą instytucji sektora 
publicznego, realizujących restrykcyjną 
politykę bezpieczeństwa. 

 

Działy IT w rozmaity sposób próbują upo-
rać się z brakiem dostępu do aplikacji lub 
ich nieprawidłowym działaniem. Nieza-
leżnie od zastosowanych metod, rozwią-
zanie tego problemu nie jest trywialne, 
tym bardziej że gros przedsiębiorstw ko-
rzysta z kilku systemów pochodzących 
od różnych producentów. Centra da-
nych składają się z wielu warstw sprzętu 
i oprogramowania, w tym sieci, serwerów, 
pamięci masowych, hypervisorów, syste-
mów operacyjnych i aplikacji. W obrębie 

InfoSight, czyli AI 
w centrum danych
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każdej warstwy może znajdować się wie-
le pojedynczych komponentów kilku róż-
nych marek. 

– Wiem z własnego doświadczenia, że 
wykrycie usterki w większości przypad-
ków zajmuje mnóstwo czasu. Najczęściej 
wiąże się to ze zbieraniem i analizą logów, 
a następnie z wydaniem rekomendacji. Ta-
ki proces może ciągnąć się nawet dwa tygo-
dnie, a finał jest zazwyczaj bardzo podobny. 
Otóż działy IT dochodzą do wniosku, że na-
leży zwiększyć wydajność systemu przez 
dodanie kolejnych nośników flash i nieste-
ty, często jest to nieprawidłowa diagnoza 
– tłumaczy Marcin Tymieniecki.

Z badań przeprowadzonych przez spe-
cjalistów HPE wynika, że ponad 90 proc. 
problemów powodujących nieefektyw-
ne działanie aplikacji powstaje poza pa-
mięcią masową. Przeczy to obiegowym  
teoriom, że macierz dyskowa jest naj-
częstszą przyczyną nieprawidłowego 
działania aplikacji. 

– Unikatowe podejście do gromadze-
nia i analizy danych HPE InfoSight wy-
kracza poza możliwości innych narzędzi 
analitycznych, a także zespołów ludzkich. 
Zastosowanie platformy chroni przed po-
pełnianiem błędów, a tym samym niepo-
trzebnymi inwestycjami w  nowy sprzęt 
bądź nośniki. Według wyliczeń HPE koszty 
związane z użytkowaniem pamięci maso-
wych spadają dzięki temu o blisko 80 proc. 
– wyjaśnia Marcin Tymieniecki.

Diagnoza i zapobieganie 
Platforma rejestruje co sekundę dane te-
lemetryczne z systemów, podsystemów 
i otaczającej je infrastruktury IT, działa-
jących w różnych częściach świata. HPE 
InfoSight cały czas uczy się na podstawie 
gromadzonych danych i rozumie potrze-
by idealnego środowiska operacyjnego dla 
rozmaitych rodzajów obciążeń i dowolnej 
aplikacji biznesowej. Zaawansowane ucze-
nie maszynowe udoskonala predykcyjne 
mechanizmy analityczne i silnik rekomen-
dacji. Platforma wykrywa potencjalne pro-
blemy na podstawie wzorców zachowania 
i konfiguracji każdego systemu.

Dzięki dostępowi do danych zebranych 
w dużej populacji HPE InfoSight zapew-
nia stworzenie linii bazowej dla konkret-
nego środowiska, którą wykorzystuje do 
identyfikacji obszarów o niskiej wydajno-

Dodatkowe informacje: 
MARCIN TYMIENIECKI,  

HPE BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER,  
ALSO POLSKA,  

MARCIN.TYMIENIECKI@ALSO.COM
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z nich może znajdować się wiele pojedyn-

czych elementów. Teoretycznie wszystkie 

komponenty powinny być zaprojektowane 

w taki sposób, żeby ze sobą współpraco-

wały. Niemniej mamy do czynienia z du-

żą  złożonością spowodowaną ogromną 

liczbą składników i zachodzącymi między 

nimi interakcjami. Te czynniki oraz fakt, że 

najwolniejszy komponent ogranicza wydaj-

ność aplikacji, stanowią główną przyczynę 

jej nieefektywnego działania. Trudno nad 

tym zapanować, stosując jedynie klasyczne 

podejście, polegające na budowaniu wśród 

pracowników kompetencji dotyczących za-

rządzania każdym elementem składowym 

centrum danych – oprogramowaniem, in-

frastrukturą fizyczną jak i narzędziami do 

monitorowania. 

3Na ile HPE InfoSight pomaga w sprzedaży 
macierzy i serwerów HPE?

Żaden z producentów macierzy dyskowych 

nie oferuje takiego rozwiązania jak HPE  

InfoSight. Jego szczególnym wyróżnikiem 

jest rozbudowany silnik, bazujący na ogrom-

nej ilości danych. Co ważne, klient kupują-

cy sprzęt HPE kompatybilny z platformą 

analityczną, otrzymuje ją w standardzie. 

Atuty HPE InfoSight dostrzegają zarów-

no integratorzy, jak i ich klienci. Ci ostatni 

często korzystają z wersji demonstracyj-

nych, a  także realizują wdrożenia typu 

proof of concept.

1Czy autonomiczne narzędzia do moni-
toringu i zarządzania infrastrukturą IT 

lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem pro-
blemów niż pracownicy działu IT? 
Użytkownicy biznesowi oczekują natychmia-

stowego dostępu do danych, cały czas i bez 

przerwy. Jednak w rzeczywistości nie zawsze 

można spełnić te oczekiwania. Droga danych 

do aplikacji potrafi być długa i skomplikowa-

na. Wymaga stałego nadzoru i reagowania 

na ewentualne sytuacje awaryjne, które ma-

ją wpływ na wydajne działanie aplikacji. To 

zmusza działy IT do przyjęcia reaktywnej 

roli. Oczywiście można zatrudniać zespo-

ły wysoce wykwalifikowanych specjalistów 

wyłącznie w celu poprawy poszczególnych 

procesów zachodzących w centrach danych. 

Jednak optymalizacja wydajności pozosta-

je wyzwaniem nawet dla najlepiej zorga-

nizowanych działów IT. Alternatywą może 

być wykorzystanie analizy danych i ucze-

nia maszynowego. Takie narzędzia, jak HPE  

InfoSight, zbierają dane telemetryczne z ty-

sięcy punktów w każdym miejscu centrum 

danych i są zdecydowanie bardziej skutecz-

ne aniżeli najlepsi specjaliści IT, którzy ma-

ją dostęp do małego wycinka infrastruktury.

2Czy to oznacza, że świat nowych techno-
logii stał się zbyt skomplikowany nawet 

dla ludzi doskonale obeznanych z branżą IT? 
Centra danych składają się z wielu warstw 

sprzętu i oprogramowania. W obrębie każdej 

Trzy pytania do…
Marcina Tymienieckiego, 

HPE Business Development Managera, ALSO Polska

ści. Co istotne, narzędzie dostarcza jed-
nocześnie środki zaradcze. Producent nie 
dopuszcza do tego, by raz zdiagnozowany 
problem powtórzył się u innych klientów. 
System tworzy więc reguły mające na ce-
lu zapobieganie występowaniu określonej 
usterki lub przystępuje do automatycznej 
naprawy. 

Wykorzystanie zaawansowanej analizy 
danych i uczenia maszynowego stanowi 
optymalną metodę wykrywania anoma-
lii i potencjalnych problemów występują-
cych w centrach danych. Platforma HPE 

InfoSight nieustannie gromadzi infor-
macje i wyciąga na ich podstawie wnio-
ski, dzięki czemu użytkownicy nie tracą 
czasu na poszukiwanie usterek. Rozwią-
zanie toruje drogę autonomicznej infra-
strukturze. Takiej, która samodzielnie się 
zarządza, leczy i optymalizuje. 



Ochrona środowiska IT nie może być ograniczona tylko do komputerów 
z systemem Windows. Dlatego Ivanti umożliwia zabezpieczenie 

heterogenicznych środowisk za pośrednictwem narzędzia Patch for Linux, Unix, Mac. 

Celem około 60 proc. ataków na fir-
mową infrastrukturę IT są urzą-
dzenia końcowe. Pozostałe 40 proc. 

dotyczy systemów znajdujących się w ser-
werowniach i centrach danych, których 
właściwe zabezpieczenie należy do głów-
nych obowiązków wszystkich firmowych 
działów bezpieczeństwa i administrato-
rów. Brak skutecznego narzędzia do łata-
nia w powiązaniu z brakiem odpowiednich 
reguł polityki bezpieczeństwa oznacza dla 
firmy nieuchronną katastrofę.

Tymczasem ręczne wdrażanie aktuali-
zacji oprogramowania może być wyczer-
pujące – przede wszystkim ze względu na 
powtarzalny i de facto bezproduktywny, 
nieprzynoszący zysków charakter tego 
działania. Rośnie przy tym ryzyko popeł-
nienia błędu (w tym pominięcia ważnej 
aktualizacji), szczególnie że administra-
torzy korzystają z wielu narzędzi do łata-
nia swoich heterogenicznych środowisk.  

Z powyższych względów Ivanti oferu-
je narzędzie Patch for Linux, Unix, Mac, 
które ułatwia rozwiązanie tego proble-
mu. Zapewnia ono sprawne realizowanie 
zapisów reguł polityki bezpieczeństwa 
związanych z łataniem tych kilku syste-
mów operacyjnych dla komputerów oso-
bistych i serwerów oraz przeznaczonych 
dla nich tysięcy aplikacji od setek dostaw-
ców. Umożliwia szybkie wykrywanie luk 
w firmowym środowisku IT i automatycz-
nie instaluje profesjonalnie przetestowa-
ne poprawki. Udostępnia jedną konsolę 
z wbudowanym modułem automatyzacji 
podejmowanych działań, dzięki czemu 
ryzyko popełnienia błędu ludz-
kiego jest minimalizowane.

Łatania systemów IT nie moż-
na sprowadzić do prowadzonych 
od czasu do czasu działań. Jest 
to nieustannie trwający proces, 
który musi być zaplanowany  
w  inteligentny sposób, objęty  
harmonogramem, według którego 
będą wykonywane konkretne czynności, 
by z  jednej strony zminimalizować ry-
zyko ataku, a z drugiej – nie paraliżować 
pracy firmy. Kryteria te zostały wzięte 
pod uwagę przez projektantów Patch for 
Linux, Unix, Mac. Nieustannie są w nim 
aktualizowane informacje o nowych po-
prawkach, a  także jest automatycznie 
prowadzona ocena, czy powinny zostać  
one zainstalowane i na ile jest to pilne. Przy 
czym administratorzy nadal mogą sprawo-
wać nadzór nad przebiegiem wdrożenia, 
by mieć pewność, że naprawa jest wyko-
nywana bez zakłócania pracy użytkowni-
ków i infrastruktury krytycznej.

Rozwiązanie Patch for Linux, Unix, Mac 
może być zintegrowane z systemami bez-
pieczeństwa informacji i zarządzania zda-
rzeniami (SIEM). Kolejną ważną zaletą tego 
narzędzia jest ułatwienie procesu zapew-
nienia zgodności z przepisami i wewnętrz-
nymi regulacjami w przedsiębiorstwach, 

głównie tymi dotyczącymi bezpieczeństwa 
środowisk IT (także RODO). Ułatwia ono 
również wymianę informacji oraz współ-
pracę między działami IT, DevOps i oso-
bami odpowiedzialnymi za całościowe 
bezpieczeństwo w firmie. Do dyspozycji 
wszystkich tych zespołów są informacje ze 
zintegrowanych raportów podsumowują-
cych aktualny stan ochrony poszczególnych 
obszarów i zawierających ocenę potrzeby 
wdrożenia kolejnych aktualizacji.

Autoryzowanymi dystrybutorami 
oprogramowania Ivanti w Polsce są: 
Alstor SDS, Prianto i Veracomp. 

Nie tylko Windows wymaga łatania

Dodatkowe informacje: 
BOGDAN LONTKOWSKI,  

DYREKTOR REGIONALNY NA POLSKĘ,  
CZECHY, SŁOWACJĘ I KRAJE BAŁTYCKIE, IVANTI,  

BOGDAN.LONTKOWSKI@IVANTI.COM

Kluczowe funkcje opro-
gramowania Ivanti Patch 

for Linux, Unix, Mac
  Jedna konsola dostępna w przeglądar-

ce, ze zintegrowanym raportowaniem 

i ostrzeganiem

  Scentralizowane instalowanie łatek

  Ocena potrzeby instalacji łatek, wdra-

żanie ich i konfiguracja na bazie reguł 

polityki bezpieczeństwa

  Raportowanie w czasie rzeczywistym, 

dostosowane do potrzeb klienta

  Obszerny katalog łatek

Łatanie luk w opro-
gramowaniu to głów-
ny element w strategii 
zabezpieczania syste-

mów teleinformatycznych przed atakami 
– jasno podkreślają to zarówno eksper-
ci z branży, jak i instytucje zajmujące się 
utrzymaniem porządku publicznego, 
w tym FBI. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na aktualizowanie nie tylko stacji 
roboczych, ale też wszystkich systemów 
w firmowych centrach danych, które sta-
nowią „układ nerwowy” środowiska IT. 
W Polsce sytuację komplikuje fakt, że 
w centrach obliczeniowych mamy do czy-
nienia z heterogenicznym środowiskiem, 
złożonym z bardzo różnych platform  
– od Windows Servera, przez systemy 
Unix i Solaris, po różne wersje Linuxa.

Bogdan Lontkowski
dyrektor regionalny Ivanti na Polskę, 

Czechy, Słowację i kraje bałtyckie
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Scentralizowane czy rozproszone?
Jedno z pytań, które zadaliśmy podczas opra-
cowywania pierwszego raportu Data Center 
2025, brzmiało: „Czy centra danych skon-
centrują się w regionach o niskich kosztach 
energii elektrycznej i chłodnym klimacie, czy 
też decyzje o lokalizacji będą zależeć od odle-
głości od użytkownika?”. Innymi słowy: czy 
przetwarzanie danych będzie scentralizowa-
ne, czy rozproszone? Prawidłową odpowie-
dzią są oczywiście oba stwierdzenia.

Od 2014 r. obserwujemy powstawanie 
coraz większych obiektów chmurowych. 
Wyłoniła się klasa obiektów o hiperskali, 
opartych na różnych, innowacyjnych ar-
chitekturach. Jednocześnie coraz większa 
liczba danych powstaje i jest konsumowa-
na na obrzeżach sieci. Zjawisko to wymusza 
przenoszenie mocy obliczeniowej oraz ma-
sowej pamięci bliżej użytkowników i urzą-
dzeń. W ten sposób powstają centra danych 
w skali mini i mikro.

Uczestnicy nowego wydania badania Data 
Center 2025 nieco skorygowali swoje pro-
gnozy, co do skali przetwarzania chmuro-
wego. Oznacza to, że obecnie branża ma 
lepsze rozeznanie co do aplikacji pracują-
cych efektywniej w chmurze. Panuje ogólne 
przekonanie, że chmura będzie odgrywać 
dominującą, ale nie wyłączną rolę, w przy-
szłości ekosystemu centrum danych.

Sieć brzegowa nie jest niczym nowym, 
ale ulega ciągłej ewolucji i się powiększa.
Prawie każda branża donosi o ogranicze-
niach w obsłudze użytkowników i nowych 
technologii wynikających ze scentralizo-
wanych infrastruktur IT.
Największym źródłem generowanych da-
nych są czujniki mobilne i powstająca sieć 
5G, która umożliwia wydajniejszą i efek-
tywniejszą transmisję w obu kierunkach.

Wielkość tego zjawiska odzwierciedla 
odpowiedź udzielona w 2019 r. na pyta-
nie: „Ile obiektów obliczeniowych obecnie 
utrzymuje Państwa fi rma, a ile progno-
zuje obsługiwać w roku 2025?”. 20% re-
spondentów spodziewa się wzrostu rzędu 
400% lub więcej. Ale tak dramatycznie du-
że zmiany nie powinny zaskakiwać. Dane 
i aplikacje są coraz bardziej dostępne dla 
użytkownika końcowego i obsługiwane 
przez wiele niewielkich i wydajnych urzą-
dzeń edge. 

Szokującym wynikiem badania Data Cen-
ter 2025 była to, że zaledwie 56% uczest-
ników zamierzało kontynuować pracę 
w branży w 2025 r.
Pięć lat później liczby są bardziej obie-
cujące, ale mamy do czynienia z krót-
szą perspektywą. Niemniej zjawisko to 
wzbudza obawy związane z brakiem od-

powiedniego dostosowywania się fi rm do 
szeregu wymogów zmieniającej się tech-
nologii, co skutkuje brakiem elastycz-
ności i wrażliwości na potrzeby rynku. 
Zaskoczeniem jest korzyść wynikająca 
z problemów związanych z personelem 
– jest nią tendencja do opracowywania 
znormalizowanych konstrukcji oraz sto-
sowanie szybkich we wdrażaniu konfi -
guracji, których realizacja i obsługa nie 
wymaga od fi rm posiadania dużego kapi-
tału intelektualnego.

Konfi guracja, wdrażanie i zarządzanie roz-
wijającą się siecią obiektów może spowo-
dować „przemęczenie” pracowników IT 
i stanowić ogromną szansę dla partnerów 
handlowych. Będą oni wspierać przedsię-
biorstwa we wprowadzaniu standaryzowa-
nych rozwiązań ze zdalnym zarządzaniem 
i w ten sposób obniżać zapotrzebowanie 
na wsparcie techniczne w miejscu instalacji.
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W 2014 r. przeprowadziliśmy badanie z udziałem 800 profesjonalistów z obszaru
centrów danych z całego świata. Chcieliśmy poznać ich opinie na temat rozwoju 
trendów rynkowych i technologicznych, które ukształtują przyszłość branży. Po pięciu 
latach postanowiliśmy porozmawiać ponownie z uczestnikami i poznać ich obecną 
perspektywę. Dowiedzieliśmy się wielu istotnych rzeczy.

Widok znad krawędzi:
Jak zmienia się branża 
centrów przetwarzania 
danych i w jakich obszarach stwarza 
szanse rozwoju dla resellerów?

Zainteresował cię ten tekst? 
Subskrybuj magazyn 
Vertiv Channel Continuum:
https://bit.ly/subskrybuj-CC
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Rozwiązania KVM, konsole szeregowe i listwy PDU dla centrów danych konsolidują 
zarządzanie złożonymi środowiskami IT w firmach z najróżniejszych branż.

ATEN: pełna kontrola  
nad centrum danych

Więcej informacji: 
ATEN, TEL. 514 120 220, OFFICE@PL.ATEN.COM, WWW.ATEN.PL

Wykorzystanie w cen-
trum danych roz-
wiązań KVM/serial 

over IP marki ATEN przyno-
si przedsiębiorstwom wiele 
korzyści. Przede wszystkim 
gwarantują dostęp w  czasie 
rzeczywistym do firmowych 
systemów o znaczeniu krytycz-
nym i umożliwiają reagowanie 
z dowolnego miejsca na każdą 
sytuacją awaryjną. Co ważne, są 
przy tym bardzo elastyczne, bo 
doskonale radzą sobie w środo-
wiskach data center, w których 
wdrożono serwery różnych 
marek. Na schemacie obok po-
kazujemy najważniejsze zalety 
rozwiązań ATEN przeznaczo-
nych do wykorzystania w cen-
trach danych i serwerowniach.

 
 

Produkty ATEN-a umożliwiają administratorom IT pełną zdal-
ną kontrolę nad centrami danych i wieloma oddziałami firm. 
W wyniku połączenia możliwości przełączników KVM over IP, 
serwerów konsoli szeregowej, listew PDU i oprogramowania 
do zarządzania powstaje bezpieczne i scentralizowane rozwią-
zanie do administrowania środowiskiem data center, które za 
pośrednictwem jednego portalu zapewnia kontrolę nad całym 
sprzętem IT.

Rozwiązania KVM dla centrów danych oferują wysoki poziom 
bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu sprawdzonych branżo-
wych standardów i protokołów bezpieczeństwa, w tym: uwie-
rzytelniania z wykorzystaniem RADIUS, LDAP, LDAPS i Active 
Directory; szyfrowania danych w oparciu o TLS 1.2, 2048-bi-
towy RSA, 236-bitowy AES i FIPS 140–2; filtrowania adresów 
IP/MAC w dostępie do sieci. Jeśli chodzi o kontrolę dostępu, 
można konfigurować uprawnienia pojedynczych użytkowni-

ków i ich grup. Ponadto oprogramowanie ATEN CCVSR dodaje 
jeszcze jedną warstwę bezpieczeństwa, co jest bardzo istotne 
ze względu na zgodność z przepisami. Dodatkowo rejestruje 
wszystkie operacje w ramach zdalnego dostępu, zapewniając 
automatyczne i niezależne całodobowe monitorowanie infra-
struktury centrum danych.

Specjaliści ATEN-a zaprojektowali rozwiązania KVM tej marki 
w taki sposób, żeby zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie za-
pewniały najwyższy poziom niezawodności centrum danych. 
Przykładowo, z myślą o redundancji w przełącznikach KVM  
over IP zastosowano podwójne zasilacze i karty sieciowe. Z kolei 
we wdrożeniu platformy administracyjnej CC2000 stosuje się ar-
chitekturę serwera głównego i zapasowego (primary-secondary), 
co zabezpiecza transmisję informacji oraz zapewnia uaktualnia-
nie baz danych w czasie rzeczywistym i automatyczne tworzenie 
kopii zapasowych.

3 RODZAJE ROZWIĄZAŃ ATEN  
DLA CENTRÓW DANYCH I SERWEROWNI

1 
Scentralizowany  
dostęp i kontrola 
nad serwerami 2 

Scentralizowany  
dostęp i kontrola  
nad serwerami  
i przełącznikami 3 

Scentralizowany dostęp  
i kontrola nad serwerami  
i przełącznikami  
+ zarządzanie zasilaniem

KVM  
over IP 
Switch

KVM  
over IP 
Switch

KVM  
over IP 
Switch

CC2000/  
CCVSR

CC2000/  
CCVSR CC2000

Serial  
Console 
Server

PDU/eco 
Sensors/ 

eco DCCat 5 KVM
Switch/

LCD KVM
Cat 5 KVM

Switch/
LCD KVM

Cat 5 KVM
Switch/

LCD KVM
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Lenovo i SAP HANA:   
perfekcyjne połączenie

SAP HANA, czyli baza danych in-
-memory, zapewnia znaczne zwięk-
szenie wydajności w porównaniu 

z tradycyjnymi bazami wykorzystującymi 
macierze dyskowe. Umożliwia przyspie-
szenie procesów i uzyskanie określonych 
wartości biznesowych z posiadanych da-
nych, co dla wielu przedsiębiorstw staje 
się kluczowe dla dalszego rozwoju.

Co istotne, SAP od lat rozwija rozwiąza-
nie HANA, głównie we współpracy z Le-
novo. Dzięki temu platforma sprzętowa 
producenta jest natywnie zoptymalizowa-
na pod kątem bazy danych i certyfikowana 
w tym zakresie. Należy przy tym podkre-
ślić, że większość zmian w SAP HANA jest 
przed wdrożeniem testowanych na plat-
formie Lenovo (obecnie to systemy bazu-
jące na serwerach Lenovo SR950). Zdobyte 

przez Lenovo doświadczenie w pracach 
nad przygotowywaniem projektów, a tak-
że ich konfiguracją, wdrożeniem i utrzy-
maniem zapewnia partnerom i klientom 
łatwiejsze budowanie zintegrowanych 
systemów, składających się z serwerów, 
wewnętrznego storage’u, systemu opera-
cyjnego oraz samej platformy SAP HANA. 

Lenovo dostarczyło na rynek ponad 
12 tys. systemów z SAP HANA i pod tym 
względem jest światowym liderem. Co 
istotne, serwery producenta cechuje wy-
soka niezawodność. Dzięki solidnej bazie 
sprzętowej i ścisłej współpracy specjali-
stów Lenovo i SAP-a, powstają systemy 
o  najwyższym poziomie niezawodności 
i funkcjonalności.

– Mamy w Polsce bardzo dużą bazę sys-
temów z SAP HANA. Są to rozwiązania 
różnej wielkości, od mniej więcej 192 GB 
pamięci nawet do 4–6 TB w formie scale-
-up. Mamy także wdrożone klastry SAP 
HANA (tzw. scale-out) o wielkości wie-
lu terabajtów. Dzięki temu dysponujemy 
największym na rynku doświadczeniem 
i kompetencjami w obszarze tych systemów 
– podkreśla Łukasz Borkowski, DCG Se-
nior Sales Engineer w Lenovo.

Przypomina przy tym, że na etapie przy-
gotowania projektu najbardziej istotne jest 
poznanie potrzeb klienta, by wiedzieć, jak 
systemy z SAP będą u niego wykorzystywa-
ne. Zapewnia to przygotowanie optymal-
nego rozwiązania – zarówno pod kątem 
wydajności oraz niezawodności, jak i ceny.

Możliwych scenariuszy wykorzystania 
jest tyle, ile potrzeb związanych z dany-
mi. Typowym zastosowaniem SAP HANA 
jest analiza danych z  systemu ERP lub 
działanie samego systemu. Platforma mo-
że znacznie przyspieszyć pracę i zmniej-
szyć koszty działu HR lub księgowości. 
Przykładowo, w dużej firmie lub urzędzie 

rozliczanie faktur na koniec każdego mie-
siąca może trwać nawet 24 godziny. Tym-
czasem z pomocą SAP HANA cały proces 
liczy się w minutach. Kolejnym przykła-
dem jest generowanie analiz praktycznie 
w czasie rzeczywistym.

Lenovo oferuje dwie ścieżki rozwoju SAP 
HANA. Pierwsza – SAP HANA Appliance 
– jest najbardziej optymalna dla klientów. 
Wszystkie komponenty rozwiązania po-
chodzą od Lenovo – certyfikowany serwer 
z dyskami, system operacyjny oraz usługa 
świadczona przez inżyniera producenta, 
który weryfikuje prawidłowość działania 
systemu i dba o to, by pracował bezproble-
mowo i tak, jak tego oczekiwali klient oraz 
dostawca aplikacji SAP. Co istotne, firma 
SAP dzięki temu zapewnia jeden punkt 
wsparcia dla całego rozwiązania.

Z kolei w ramach opcji TDI (Tailored 
Datacenter Integration) zamiast jednego 
zintegrowanego certyfikowanego rozwią-
zania Lenovo natywnie zgodnego z SAP 
HANA wykorzystuje się różne elementy 
infrastruktury. To ma sens chociażby w sy-
tuacji, kiedy to klient korzysta z wydajnej 
macierzy dyskowej i nie chce z niej zre-
zygnować. Opcja TDI daje klientom i in-
tegratorom większą swobodę wyboru, ale 
konfiguracja i utrzymanie platformy mo-
gą być bardziej skomplikowane. Ponadto 
klient nie ma wówczas jednego miejsca 
wsparcia systemu SAP i  jest odpowie-
dzialny za prawidłowe i wydajne działanie 
wszystkich komponentów infrastruktury.

– Nasz zespół może wspierać partnerów 
SAP HANA, którzy nie mają kompetencji 
sprzętowych. Jeżeli zaś partner Lenovo ma 
odpowiednie kompetencje tego typu, a nie 
ma ich w zakresie SAP HANA, to najlepiej, 
by nawiązał współpracę z doświadczonym 
partnerem SAP-a w celu realizacji wdrożeń 
– radzi Łukasz Borkowski.

Lenovo we współpracy z SAP od lat rozwija systemy 
zoptymalizowane dla bazy danych HANA. Z czasem 
producent stał się liderem tego segmentu rynku.
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Główne zalety 
Lenovo z SAP
1  Platforma Lenovo jest natywnie zgodna 

i certyfikowana pod SAP HANA oraz roz-
wijana wspólnie ze specjalistami SAP-a.

2  Powstała w oparciu o najwyższej jakości 
sprzęt Lenovo (numer jeden pod wzglę-
dem niezawodności w badaniu ITIC).

3  Lenovo dysponuje bardzo dużą bazą 
systemów z SAP HANA i ma bogate do-
świadczenie na rynku w tym zakresie.

4  Użytkownik w ramach jednego rozwią-
zania otrzymuje: sprzęt, system ope-
racyjny, usługi, wsparcie producenta 
infrastruktury – zatem kompletną plat-
formę SAP HANA. 

5  Specjaliści Lenovo świadczą pełne wspar-
cie podczas wdrożenia rozwiązania.

6  Platforma po wdrożeniu u klienta jest 
aktualizowana na bieżąco.

7  Platformę Lenovo z SAP HANA można 
dostosować do potrzeb każdego klienta 
niezależnie od wielkości i branży. 
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BAJKI ROBOTÓW

Wirus,
czy  

produkt?  

Dlaczego  
ransomware działa
Na cyberprzestępczym rynku pojawił się nowy wirus typu ransomware. 
Nazywa się Ekans (lub Snake) i specjalizuje się w atakowaniu systemów 
przemysłowych. Specjaliści mówią, że jest najgroźniejszy z dotychczas 
znanych. Właściwie już teraz można się zastanawiać, czy zarobi dla swo-
ich autorów więcej, czy mniej milionów dolarów niż poprzednicy, tacy 
jak Gpcode, CryptoLocker albo Petya. Jednak mnie ciekawi, jak to się sta-
ło, że blokowanie komputerów i szyfrowanie plików z żądaniem okupu 
w ogóle jest skuteczne.

Damian Kwiek

Ekans został zarejestrowany jeszcze 
w  grudniu –  poinformowali o  nim 
eksperci z firm Dragos i SentinelOne. 

Wirus ten trafia do miejsc, które są obsłu-
giwane przez źle skonfigurowany proto-
kół RDP, web injection, exploitów i e-maili. 
W systemach przemysłowych korzystają-
cych z Windows potrafi zakończyć procesy 
związane z produkcją (SCADA) i zdalnym 
zarządzaniem, a przede wszystkim szyfru-
je pliki – jak twierdzą twórcy malware’u 
– z użyciem algorytmów poziomu wojsko-
wego (AES-256, RSA-2048). 

Na razie pewne jest, że Ekans zdą-
żył uderzyć w systemy firm paliwowych.
Trudno na razie powiedzieć, czy zbliży 
się rozpoznawalnością i  skutecznością 
do CryptoLockera i Petyi, ale specjaliści, 
którzy go wykryli, przekonują, że jest naj-
groźniejszym ransomware’em, jaki do-
tychczas napisano. Jak wspominałem, nie 
tylko szyfruje dane, lecz także zatrzymu-
je procesy w systemach przemysłowych.

A tak naprawdę ransomware pojawił 
się dużo wcześniej. Pierwsze przypad-
ki historia informatyki odnotowuje na 
przełomie lat 80. i 90. Najpierw kompu-
terom dokuczał program AIDS/PC Cy-
borg, później bardziej zaawansowane 
Gpcode i Troj.Ransom.A. Pamiętam, że 
kiedy usłyszałem o takich metodach wy-
muszeń, nieco naiwnie zakładałem, że nie 
mogą działać. Myślałem sobie, że gdyby 
ktoś zaszyfrował dane w moim kompute-
rze, to nawet gdybym nie zrobił kopii za-
pasowej i miał w urządzeniu ważne pliki, 

których utrata byłaby w jakikolwiek spo-
sób kłopotliwa, to przecież nie mam żad-
nej gwarancji, że po zapłaceniu okupu 
przestępca odszyfruje mój dysk (prześle 
narzędzie lub klucz). Nie ma też żadnej 
pewności, że nawet po wpłaceniu pienię-
dzy i odszyfrowaniu nie padnę ofiarą tego 
samego ataku ponownie. 

Tym, czego nie wziąłem pod uwagę, jest 
obiekt ataku. Zwykły użytkownik ryzyku-
je, że straci dane istotne dla niego z przy-
czyn sentymentalnych, a ponadto trochę 
przydatnych dokumentów lub coś zawodo-
wego gromadzonego w prywatnym urzą-
dzeniu. W każdym razie najpewniej strata 
będzie możliwa do zaakceptowania. Z kolei 
w korporacji atak może oznaczać ogrom-
ne straty, ryzyko wizerunkowe, relacyjne, 
wstrzymanie produkcji, a nawet – w skraj-
nych przypadkach – upadek firmy. I wtedy 
zasada o nienegocjowaniu z terrorystami 
trafia w tryby biznesowej Realpolitik. Dla-
tego właśnie CryptoLocker zarobił dla swo-
ich twórców 27 mln dol. (szacunki ZDNet), 
a grupa wirusów ransomware bazujących 
na wyłudzaniu opłat w kryptowalutach ge-
neruje rocznie przychód przekraczający 
miliard dolarów (według specjalistów Bit-
defendera). 

A skoro mowa o przychodzie, autorzy 
Ekansa piszą do ofiar: „Jeśli jesteś zaintere-
sowany zakupem narzędzia odszyfrowu-
jącego, prosimy o kontakt” – tu pada adres 
e-mailowy czegoś na kształt biura obsługi 
klienta. A zatem to nie wirus, tylko zwy-
czajny cyfrowy produkt?
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34 Projektory: laserowe przyspieszenie 
 Warto oferować kompleksowe rozwiązania

42 Nieśmiertelne LCD  
 Popyt przesuwa się w kierunku wydajniejszych urządzeń

48 Monitory interaktywne: narodziny gwiazdy 
 Godziwa marża i dodatkowy zarobek na usługach 

52  Digital signage: rosną wymagania klientów 
Znaczne zróżnicowanie sektora DS otwiera możliwości 
działania na tym rynku różnego typu integratorom

56 Koncepcja i oprogramowanie, nie ekrany  
 Rozmowa z Bartłomiejem Skorczykiem, Head of Business  
 Development w Nedilo

W każdym segmencie rynku obrazu, czy są to monitory, projektory, 
czy systemy digital signage, trwa nieprzerwany wyścig technologiczny. 

Coraz większą rolę zaczynają w nim odgrywać duże formaty, 
interaktywność, sztuczna inteligencja, a także funkcje sterowania głosem. 
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Wkolejnych miesiącach z  ro-
snącym popytem na projek-
tory powinniśmy mieć do 

czynienia ze strony muzeów, galerii, te-
atrów, w sektorze HoReCa oraz w edu-
kacji –  tak producenci przypuszczali 
jeszcze na przełomie lutego i marca br., 
gdy przygotowywaliśmy ten tekst. Jed-
nak z powodu epidemii sytuacja radykal-
nie się zmieniła – popyt w tych ważnych 
dla dostawców projektorów segmentach 
z pewnością będzie niższy. Dziś nie spo-
sób przewidzieć, kiedy rynek powróci 

do normalności. Wiadomo jedynie, że 
większe zakupy projektorów związane 
z piłkarskimi mistrzostwami Europy, na 
które dostawcy liczyli w bieżącym roku, 
dojdą do skutku najwcześniej za rok.

Producenci i  dystrybutorzy zgodnie 
podkreślają, że rośnie zainteresowanie 
modelami laserowymi, które wyraźnie 
potaniały. Dotychczas ceny takich urzą-
dzeń były często pięciocyfrowe (i wię-
cej), przy czym dominowały wśród nich 
droższe modele o wysokiej jasności. Te-
raz pojawiły się urządzenia o jasności spo-

tykanej w modelach lampowych, a więc 
od 4 do 6 tys. ANSI lumenów, o różnych 
rozdzielczościach (od Full HD po UHD), 
a także z różnego typu obiektywami (ultra- 
krótkimi, standardowymi). 

W bieżącym roku projektory laserowe 
o jasności ok. 4 tys. ANSI lumenów moż-
na kupić już za mniej więcej 6 tys. zł. Do-
datkowo do klientów przemawiają niskie 
koszty użytkowania, które wcześniej, ze 
względu na wysoką cenę zakupu, nie 
były aż tak istotne. Według producen-
tów laserowe modele mogą działać bez- 

W ostatnich kwartałach wyraźnie wzrosło zapotrzebowanie na projektory laserowe. 
Z drugiej strony dostawcy musieli pogodzić się ze spadkiem sprzedaży zarówno w sektorze 
 edukacji, jak i wśród użytkowników korporacyjnych, u których na popularności zyskują 
za to monitory interaktywne.

n Krzysztof Pasławski
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laserowe 
przyspieszenie

Projektory: 



(tani lampowy projektor można kupić już 
za mniej więcej 300 zł), a jakość projekcji, 
wytrzymałość, niskie koszty użytkowania 
nie są najważniejsze, chociażby dlatego, 
że urządzenia są używane sporadycznie. 
Nic dziwnego, że wszyscy znaczący pro-
ducenci utrzymują asortyment zarówno 
modeli laserowych, jak i lampowych jako 
tańszej alternatywy. Jeżeli jednak użyt-
kownik potrzebuje urządzenia o  dużej  
jasności, to naturalnym wyborem staje się 
model wyposażony w laser, zwłaszcza że 
jest bardziej ekonomiczny.

– Od kilku lat obserwujemy systematycz-
ny wzrost sprzedaży projektorów o wysokiej 
jasności, przekraczającej 5 tys. ANSI lume-
nów. Coraz więcej producentów powyżej 
tej granicy ogranicza asortyment urządzeń 
bazujących na lampach –  mówi Maciej 
Drobina, kierownik działu zarządzania 
produktami w ViDiS-ie. 

awaryjnie przez 20, a nawet 30 tys. go-
dzin, czyli przez wiele lat (przykładowo 
8 godzin pracy codziennie oznacza w su-
mie 3 tys. godzin rocznie). W tym czasie 
urządzenia praktycznie nie wymagają 
serwisowania, a w modelach lampowych 
trzeba wymieniać filtry, lampy (zwykle 
co 2–3 tys. godzin), a są one kosztowne 
w porównaniu z ceną całego urządzenia.

– W ubiegłym roku w regionie EMEA 
wśród projektorów przeznaczonych dla 
biznesu, czyli tych o jasności większej lub 
równej 4 tys. ANSI lumenów, modele lase-
rowe stanowią ponad 50 proc. sprzedaży. 
W Polsce ten odsetek wynosi około 30 proc. 
i rośnie – mówi Aneta Żygadło, Country 
Manager Poland w Optoma Europe.

Wciąż wadą wielu projektorów lase-
rowych jest powolny, ale systematyczny 
spadek jasności (co widać po kilku latach), 
głównie z  powodu zakurzenia układu 

optycznego. Są już jednak dostępne mo-
dele ze szczelnym układem, w których 
ten problem został wyeliminowany. Dla 
klientów biznesowych zaletą są funkcje 
komunikacji bezprzewodowej (Wi-Fi, 
Miracast).

Modele lampowe zapewne wciąż będą 
często wybierane przez publiczne placów-
ki edukacyjne, a także małe firmy, w któ-
rych o zakupie zazwyczaj decyduje cena, 
a koszty eksploatacji, serwisu czy wymia-
ny lamp znajdują się na drugim planie. 
Także w kinach domowych takie modele 
wciąż dominują, choć prawdopodobnie 
będą stopniowo wypierane przez urządze-
nia laserowe. Ogólnie lampowy sprzęt jest 
i będzie kupowany wszędzie tam, gdzie 
klient nie dysponuje dużym budżetem 

CYFROWY OBRAZ 
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Kino domowe: od lampy do 4K
Na rynku konsumenckim zwiększa się zapotrzebowanie na modele laserowe, a także 4K 
oraz urządzenia o ultrakrótkim rzucie, które zapewniają wyświetlanie dużego obrazu nawet 
w niewielkich pomieszczeniach. Nadal jednak dominuje sprzęt lampowy ze względu na  
niższe koszty zakupu. Przybywa projektorów z funkcją Smart TV, czyli możliwością urucha-
miania aplikacji i serwisów streamingowych bezpośrednio na urządzeniu. Klienci pytają też 
o komunikację bez kabli, a wraz z rosnącym zainteresowaniem Netflixem także praktyczne 
schowki w obudowie projektora na urządzenia do streamingu online. Alternatywą dla in-
stalacyjnych „kinowych” urządzeń są bezprzewodowe projektory LED, które również mają 
wbudowaną łączność z serwisami streamingowymi. Specjaliści zwracają poza tym uwagę 
na małe urządzenia, które łączą w sobie funkcje projektora i głośnika bezprzewodowego.

Zdaniem integratora
nCezary Maron, kierownik zespołu instalacji AV, RGBS
Sprzedajemy już praktycznie tylko projektory laserowe, które ostatnio znacząco pota-

niały. Przykładowo urządzenie o jasności 5 tys. ANSI lumenów z funkcją lens shift moż-

na kupić obecnie za mniej więcej 8 tys. zł, podczas gdy w zeszłym roku była to kwota na 

poziomie 10 tys. zł. Klientów do zakupu takich urządzeń zachęcają również praktycznie 

zerowe koszty utrzymania. Laserowe źródło światła wystarczy spokojnie na kilka lat, po 

których i tak zwykle wymienia się sprzęt. Co do rozdzielczości to najpopularniejsza jest 

WUXGA, nie widać jednak zainteresowania 4K. W przypadku projektorów mamy do czy-

nienia z dużą bazą klientów. Takie urządzenia zamawiają zarówno uczelnie, jak i przedsię-

biorstwa oraz instytucje publiczne. Czasem są instalowane w nowych miejscach, czasem 

zastępują starsze urządzenia. Nie ma na to reguły. Większość przychodów, przeciętnie 

ok. 75 proc., pochodzi ze sprzedaży sprzętu, a mniej więcej jedna czwarta z usług instala-

cyjnych. W Europie Zachodniej te proporcje wynoszą w przybliżeniu 50:50, czyli bardziej 

ceniony niż u nas jest wkład pracy instalatora lub integratora i myślę, że w tym kierunku bę-

dziemy zmierzać. Wpływy z usług utrzymania, takich jak przeglądy, są niewielkie. Korzysta 

z nich tylko wąska grupa najbardziej świadomych klientów. Przychody mamy podobne jak 

w ubiegłym roku, ale rosną koszty (materiały, koszty pracy).

Projektorów  
i monitorów 
nie powinno 
się traktować 
jako produk-
tów konku-
rencyjnych.



Można się również spodziewać, że wraz 
ze spadającymi cenami modeli laserowych 
pojawią się szanse sprzedażowe związane 
z wymianą projektorów lampowych. Doty-
czy to zwłaszcza sprzętu, w którym lampy 
wymieniano kilkakrotnie.

– Bardziej uzasadniona, zarówno ekono-
micznie, jak i jakościowo, będzie wymiana 
starego lampowego projektora na nowy, la-
serowy. Ta technologia jest tańsza od kon-
wencjonalnej, w której przypadku trzeba 
uwzględnić dodatkowe koszty w postaci 
ceny wymiany lamp – przekonuje Anna 
Belczyk, Product Manager w Veracompie.

Symbioza zamiast 
konkurencji
W segmencie biznesowych sal spotkań 
z projektorami rywalizują monitory in-

teraktywne. Są coraz częściej zamawiane 
do małych pomieszczeń, w których wy-
starczy panel wielkości około 60 cali lub 
mniejszy. To zresztą bardzo perspekty-
wiczny rynek dla branży AV, ponieważ na-
wet duże korporacje tworzą i wyposażają 
niewielkie sale spotkań. Z kolei projektory 
wydają się nadal bezkonkurencyjne, gdy 
potrzebne jest uzyskanie bardzo dużego 
obrazu o wysokiej jakości (nawet 300 cali). 
Ich zaletą jest też duża elastyczność i ska-
lowalność. Rozmiar obrazu można łatwo 
dopasować do wielkości pomieszczenia 
lub liczby uczestników spotkania. Ponadto 
monitor jest zainstalowany na stałe, a pro-
jektor, nawet instalacyjny, można schować 
w suficie, a ekran zwinąć.

– Decydując się na monitor, np. 75-ca-
lowy, na zawsze jesteśmy ograniczeni jego 

przekątną. Takie rozwiązanie w salkach, 
w  których spotyka się więcej niż sześć 
osób, zapewnia zbyt mały obraz, który jest 
nieczytelny dla wszystkich uczestników 
– przekonuje Andrzej Bieniek, Business 
Account Manager w Epsonie.

Na korzyść projektorów przemawia ce-
na i mobilność oraz uniwersalność, gdyż 
możliwe jest przesłanie i wyświetlanie 
jednocześnie obrazu nawet z  czterech 
urządzeń mobilnych. W sytuacji, gdy jest 
potrzebny obraz większych rozmiarów, 
projektor zawsze okaże się tańszy niż 
ściana LED. 

– Projektory jeszcze długo będą naj-
bardziej opłacalne, jeśli wziąć pod uwa-
gę stosunek ceny do wielkości obrazu. Taki 
o przekątnej 90–120 cali to dla projekto-
rów standard, który jeszcze długo będzie 

n ANETA ŻYGADŁO Rok 2020 będzie czasem kontynuacji wdrażania technologii  
laserowego źródła światła w projektorach, wykraczającego poza dotychczasowe 
aplikacje Pro AV. Znajdzie ona zastosowanie zarówno w salach lekcyjnych, jak i kon-
ferencyjnych. W ujęciu ilościowym rynek konsumencki ma największy potencjał do 
testowania i wdrażania nowości, takich jak lasery 4K do kina domowego – czyli pro-
jektorów standardowych, a także ultrakrótkiego rzutu, zastępujących telewizory. 
W korporacjach i muzeach szala również zaczyna przechylać się w stronę rozwiązań 
laserowych. Projektor to urządzenie najbardziej elastyczne w instalacji, bardzo kom-
paktowe i dobre narzędzie zarówno dla przedstawicieli handlowych, którzy na spotka-
niach nie zawsze mogą liczyć na wyposażenie sali, jak i wówczas, gdy chcemy uzyskać 
obraz powyżej 86 cali w dużych salach konferencyjnych, na eventach, koncertach, 
w salach lekcyjnych. Projektory sprawdzą się też tam, gdzie mamy ciekawy pomysł 
(np. hologramy).

n ANDRZEJ BIENIEK Nie ma branż, w których projektor nie ma zastosowania, bo 
w każdej firmie odbywają się spotkania lub prezentacje. Bazując na aktualnych danych 
o sprzedaży, największego wzrostu zainteresowania tymi urządzeniami można się spo-
dziewać ze strony instytucji kultury, rozrywki, HoReCa i biur projektowych. Nie maleje 
również popyt w sektorze edukacji. Ogromnym polem rozwoju dla integratorów jest  
rynek szkoleniowy, w którym zastosowanie znajdują różne rodzaje sprzętu, od ultra- 
mobilnych projektorów z komunikacją bezprzewodową po modele laserowe wyświetla-
jące obraz interaktywny, a także modele z opcją łączenia obrazów, tworzenia notatek 
i rozesłania e-mailem czy drukowania ich bezpośrednio z projektora.

n JACEK SMAK Świadomość zalet technologii laserowej jest bardzo wysoka u integra-
torów, a wśród klientów końcowych zadowalająca. Laser podbija rynek dzięki stale spa-
dającej cenie, długiej żywotności oraz brakowi kosztów serwisu i eksploatacji. Projektory 
laserowe i laserowe 4K są atrakcyjne przede wszystkim dla sektora rental, w firmach na 
potrzeby dużych sal konferencyjnych, w szkolnictwie wyższym do auli oraz do instalacji 
muzealnych. Zaskakujące, że odbiorcą projektorów laserowych i 4K są gminne ośrodki 
kultury. Przy relatywnie niewielkim budżecie próbują one w ten sposób tworzyć minisa-
le kinowe. Coraz więcej zapytań o projektory laserowe mamy również z sektora edukacji 
– nie tylko wyższej, lecz także podstawowej i średniej.

Aneta Żygadło, 
Country Manager 
Poland, Optoma 
Europe

Jacek Smak, 
dyrektor 
handlowy 
w Polsce, 
NEC Display 
Solutions 
Europe

Andrzej Bieniek, 
Business Account 
Manager, Epson

Zdaniem producenta
(wypowiedzi z lutego br.) 
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nieosiągalny dla monitorów w podobnych 
cenach – mówi Maciej Drobina. 

Z drugiej strony monitory i projekto-
ry nie wykluczają się wzajemnie, a nie-
rzadko są traktowane jako rozwiązania 
uzupełniające się i jednocześnie wyko-
rzystywane podczas prezentacji.

– Projektorów i monitorów nie powin-
no się traktować jako produktów konku-
rencyjnych. Przygotowując rozwiązania 
audiowizualne dla klientów, zawsze do-
radzamy integrację tych narzędzi. Coraz 
częściej użytkownicy oczekują komplek-
sowego rozwiązania dotyczącego wyposa-
żenia wszystkich pomieszczeń biurowych, 
systemów rezerwacji sal, rozwiązań AV. 
Niejednokrotnie klienci korzystający 
z  monitorów interaktywnych podczas  
prezentacji wyświetlają obraz również 

z projektora – mówi Cezary Mąka, Pro-
duct Manager w Ricohu.

Dla integratorów ważnym rynkiem jest 
sektor korporacyjny, w którym projektory 
są nadal wykorzystywane w średnich i du-
żych salach konferencyjnych. Coraz więk-
sze możliwości wdrożeń powinny być 
w handlu, przede wszystkim w dużych 
sklepach i  centrach handlowych, któ-
re instalacjami multimedialnymi starają 
się przyciągnąć uwagę klientów. Kolej-
ną obiecującą grupą odbiorców są muzea 
i placówki organizujące różne wystawy, 
ale to bardzo wymagający klienci.

– Muzea ze swoimi nowoczesnymi in-
stalacjami to niezmiernie trudny poligon 
pracy dla integratorów, co bardzo często 

wynika z  ograniczonego budżetu, jakim  
te instytucje dysponują – uważa Anna  
Belczyk. 

Zdaniem przedstawicielki Veracom-
pu to właśnie w instalacjach muzealnych 
projektory mogą i powinny prezentować 
wszystkie swoje możliwości – począw-
szy od edge blendingu (obrazy z dwóch 
projektorów stapiają się w jeden), przez 
hologramy, aż po mapping. 

Jeśli chodzi o  dodatkowe, ciekawe 
funkcje, to z kolei użytkowników z sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw 
warto zainteresować modelami z wbudo-
wanym Androidem, co umożliwia prezen-
tację bez laptopa. Oczywiście, gdzie tylko 
się da, warto koncentrować się na ofero-
waniu kompleksowych rozwiązań, a nie 
jedynie samego urządzenia. n

CYFROWY OBRAZ 
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n ANNA BELCZYK W tym roku, tak jak w poprzednich latach, będzie wzrastać sprzedaż 
projektorów o laserowym źródle światła. Oferta w tej grupie produktowej jest nieustannie 
rozwijana i powiększana przez producentów. Urządzenie laserowe to już nie tylko mocne 
i drogie projektory instalacyjne z wymienną optyką. Obecnie to wiele rozmaitych modeli 
o stałej optyce różniących się jasnością. Prekursorem wdrażania nowych rozwiązań wyda-
je się obecnie handel. Walka o klienta, przyciągnięcie jego uwagi, skłonienie go do wejścia 
do określonego sklepu – to m.in. zadanie multimediów stosowanych w retailu. Największy 
spadek sprzedaży projektów jest zauważalny w edukacji i częściowo w segmencie kor-
poracyjnym. W edukacji jest on spowodowany przede wszystkim wzrostem popularności 
i spadkiem ceny monitorów dotykowych. Na rynku korporacyjnym zmniejsza się wielkość 
sal konferencyjnych, w których na ogół wystarczy monitor o przekątnej 55–65 cali.

n ADAM ALBIŃSKI W segmencie projektorów dla firm widoczny jest wzrost zapotrze- 
bowania na urządzenia o większej jasności i funkcjonalności. Kilka lat temu standardem  
jasności lamp w prostych modelach biznesowych było 2–2,5 tys. ANSI lumenów, obecnie 
jest to zwykle co najmniej 3–4 tys. ANSI lumenów. Klienci poszukują modeli umożliwiających 
odtwarzanie treści multimedialnych z pamięci USB. Rośnie również sprzedaż projektorów 
4K. W 2019 r. zwiększyła się o blisko 20 proc. w porównaniu do zanotowanej rok wcześniej, 
głównie w segmencie kina domowego. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach istotnie 
zwiększy się zapotrzebowanie na modele laserowe i LED. Tracą na popularności urządze-
nia typu „pico” o niskiej jasności, a kolejni producenci wprowadzają na rynek LED-owe pro-
jektory o wysokiej jasności. W najbliższych latach w znacznym stopniu zastąpią one modele 
lampowe. Od początku 2020 r. ceny projektorów rosną, co jest spowodowane problemami 
z dostępnością części do ich produkcji.

n TOMASZ KRAWCZYK Obszarem do rozwoju biznesu związanego z projektorami jest 
sektor korporacyjny, edukacja i branża HoReCa. Wszystkie te rynki wykazują największą 
dynamikę wzrostu nakładów na IT. W projektorach do domu będzie istotna jakość obrazu 
i bezawaryjna eksploatacja nawet po gwarancji. Sądzę, że w bieżącym roku popularność 
mogą zyskać modułowe projektory laserowe, które dostosowują moc światła do rozmiaru 
ekranu, zapewniając wykorzystanie tego samego projektora w przypadku mniejszej i więk-
szej widowni. Jeśli chodzi o standard Full HD, zwiększa się popularność rozwiązań 4K, co 
obok dobrych parametrów jest podyktowane ich coraz bardziej przystępną ceną. 

Anna Belczyk, 
Product Manager, 
Veracomp

Tomasz 
Krawczyk, 
Product 
Manager, Action

Adam Albiński, 
właściciel, Inter 

Alnet

Zdaniem dystrybutora
(wypowiedzi z lutego br.)



Partnerzy Epsona, którzy mają w ofercie projektory 
z logo tej firmy, są w stanie spełnić potrzeby odbiorców 
z każdego sektora rynku.

Klienci biznesowi potrzebują nowo-
czesnych, wygodnych w obsłudze 
narzędzi do prezentacji i komunika-

cji. We wszelkiego rodzaju przestrzeniach 
–  typowo biurowych, konferencyjnych, 
wystawowych, handlowych, salach za-
baw czy restauracjach i pubach – ze wzglę-
dów ergonomicznych i  ekonomicznych 
wciąż niezastąpione są projektory. Przede 
wszystkim dlatego, że umożliwiają wy-
świetlanie obrazu, który można skalować 
w zależności od bieżących potrzeb. Wio-
dącym trendem, który wpływa na wybór 
projektora przez odbiorcę biznesowego, 
staje się interaktywność. Klienci coraz 
częściej szukają rozwiązań, które zapew-
nią im funkcje usprawniające komunikację 
i współpracę grupową – również zdalną. 
Nie mniej istotne są: rozdzielczość Full 
HD, wysoka jasność obrazu i laserowe źró-
dło światła. Firmy, decydując o zakupie te-
go czy innego rozwiązania, nauczyły się też 
brać pod uwagę współczynnik TCO. 

Na każdą z powyższych, a także inne po-
trzeby użytkowników biznesowych, odpo-
wiadają projektory z logo Epson. Firmowe 
środowisko pracy znakomicie usprawni za-
awansowany technologicznie, a jednocze-
śnie intuicyjny w obsłudze interaktywny 
model EB-1485Fi z ultrakrótkim rzutem. 
Projektor wyświetla obraz Full HD o prze-
kątnej do 120 cali. Jasność 5 tys. lume-
nów gwarantuje efektywne korzystanie 
z projektora nawet w nasłonecznionych 
miejscach (salach spotkań, klasach, czy 
witrynach sklepowych). Laserowe źródło 
światła ma żywotność 20 tys. godzin, co 
oznacza, że w biurze urządzenie może pra-
cować 5 dni w tygodniu po 8 godzin przez 
10 lat, a w muzeum lub galerii handlowej 
7 dni w tygodniu po 12 godzin przez 5 lat. 

Co ważne, każdy użytkownik EB-1485Fi 
ma do dyspozycji funkcje interaktywne 

i komunikacyjne. Na potrzeby wideokon-
ferencji czy zdalnej współpracy na wspól-
nych dokumentach może łączyć obrazy 
pochodzące z interaktywnych projekto-
rów działających w różnych lokalizacjach. 
Istnieje przy tym możliwość rzutowania 
wprost na ścianę i nanoszenia notatek na-
wet za pomocą palców. Warto podkreślić, 
że projektor współpracuje bezprzewo-
dowo z  urządzeniami mobilnymi. Po-
łączenie kilku (maksymalnie czterech) 
projektorów EB-1485Fi umożliwia wy-
świetlenie olbrzymiego interaktywnego 
obrazu (np. na terenie placówki eduka-
cyjnej, muzeum, w przestrzeni retailo-
wej) lub interaktywnej witryny w sklepie. 
Uzyskamy to dzięki wyjściu HDMI, które 
pozwala przesyłać obraz tylko do jedne-
go projektora. W uchwycie ściennym jest 
miejsce gdzie może być umeszczony kom-
puter typu NUC, z którego może pocho-
dzić wyświetlany materiał. Samo źródło 
obrazu jest zabezpieczone i niewidoczne 
dla zwiedzających.

Z kolei model EB-1795F to urządzenie 
ultramobilne o małych rozmiarach i lek-
kiej obudowie (projektor można zmieścić 
w jednej torbie z laptopem). Kompakto-
wość urządzenia idzie w parze z doskonałej 
jakości obrazem o przekątnej nawet do 300 
cali. Łączność za pomocą kabla i bezprze-
wodowa, szybka konfiguracja, a także wiele 
funkcji (m.in. Wi-Fi Miracast, NFC, Gestu-
re Presenter) czynią z EB-1795F ważne na-
rzędzie biznesowe w mobilnych czasach. 

Krajobraz po Aktywnej  
Tablicy
Program Aktywna Tablica niewątpliwie 
przekonał klientów z  sektora edukacji 
do zalet stosowania multimediów w na-
uczaniu. Wśród projektorów, które w ra-
mach programu trafiły do szkół w latach  

2017–2019, udział urządzeń z logo Epson 
wynosi ponad 40 proc. Szkoły doceniły 
zalety sprzętu japońskiego producenta, 
o których wcześniej pozytywnie wypo-
wiadali się klienci biznesowi. Zarówno dla 
samego Epsona, jak i jego partnerów skut-
kuje to nawiązaniem wielu rokujących 
na przyszłość kontaktów handlowych.  
Mimo formalnego zakończenia programu 
zapotrzebowanie na projektory ze stro-
ny szkół nadal rośnie, co daje partnerom  
Epsona możliwość kontynuowania dzia-
łań w tym sektorze. 

W salach lekcyjnych doskonale spraw-
dzą się modele EB-680 i  EB-685W, 
z ultrakrótkim rzutem i szerokimi moż-
liwościami instalacyjnymi. Podobnie jak 
we wszystkich projektorach Epsona za-
stosowano w  nich technologię 3LCD, 
zapewniającą świetne odwzorowanie 
kolorów. W przypadku EB-680 przekąt-
na obrazu sięga 93 cali w rozdzielczości 
XGA, a przy zastosowaniu EB-685 W jest 
to 100 cali dla WXGA (czyli HD). Projek-
tory mogą być dodatkowo wyposażone 
w moduł łączności bezprzewodowej. 
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Warto podkreślić, że wszystkie projek-
tory Epson dla biznesu i edukacji są objęte 
pięcioletnią gwarancją. Żywotność lampy 
w trybie ekonomicznym wynosi 10 tys. go-
dzin, przy czym koszt nowej lampy to jedy-
nie 320 zł brutto (ceny rozwiązań innych 
firm to 800–1500 zł). 

Do domu, zamiast telewizora
Rynek konsumenckich projektorów 
wciąż się rozwija. Urządzenia do zasto-
sowań domowych charakteryzują się co-
raz wyższymi rozdzielczościami i… coraz 
niższymi cenami. Użytkownicy, którzy 
decydują się na zakup projektora, czę-
sto traktują go jako alternatywę dla od-
biornika telewizyjnego. Takie podejście 
sprawdza się w przypadku urządzeń z lo-
go Epson, m.in. z uwagi na wspomnianą 
już technologię 3LCD, która zapewnia 
jednakowe natężenie światła białego 
i kolorowego a także obraz przyjazny dla 
oczu. W efekcie projekcja jest możliwa 
nawet w jasnych pomieszczeniach. Do-
mowe modele projektorów bardzo często 
są wykorzystywane do gier wideo. Jed-

nym z atutów w tym przypadku jest duży, 
nawet ponadstucalowy ekran potęgujący 
wrażenia graczy. 

W domowej rozrywce sprawdzi się lase-
rowy model projektora Epson EH-LS500 
(w wersji czarnej lub białej) z ultrakrót-
kim rzutem, działający w rozdzielczości 
4K PRO-UHD1 z wysokim współczynni-
kiem kontrastu oraz jednakowo wysoką 
mocą światła białego i kolorowego. Zapew-
nia jasność i żywotność telewizora, przy 
czym wyświetlany obraz może mieć prze-
kątną długości od 65 do 120 cali. Projektor 
jest intuicyjny w użyciu, ma trzy wejścia 
HDMI i miejsce na urządzenia do przesy-
łania strumieniowego. Treści można wy-
świetlać codziennie przez 10 lat. Laserowe 
źródło światła zapewnia żywotność liczą-
cą 20 tys. godzin w trybie eko.

Z kolei model EH-TW650 to projektor 
entry level, o rozdzielczości Full HD, jas- 
ności 3,1 tys. lumenów i  kontraście 
15 tys.:1. Wyposażono go w  funkcje 
umożliwiające łatwą konfigurację, np. 
korekcję geometrii, i dwa wejścia HDMI 
(pozwalają podłączyć odtwarzacze DVD 

Epson zagospodarował rynek  
projektów od A do Z: począwszy 

od urządzeń entry level dla użytkow- 
ników domowych, a skończywszy  
na skomplikowanych superprofesjonal-
nych instalacjach. Reseller, korzystając 
z oferty producenta, może więc obsłu-
giwać klientów z różnych segmentów 
rynku i o różnych potrzebach.

 Reseller, który angażuje się w part-
nerstwo z Epsonem jako dostaw-

cą projektorów, wypracowuje wolumen 
sprzedaży, uprawniający do korzysta-
nia z lepszych warunków współpracy 
i wsparcia technicznego.

 W projektorach Epson zastosowano 
autorską technologię 3LCD, która 

zapewnia jednakowo wysokie natężenie 
światła białego i barwnego, co gwaran-
tuje wierne odwzorowanie kolorów. 

 Projektory Epsona charakteryzuje 
korzystny współczynnik TCO,  

co klienci już nauczyli się doceniać. 

Wszystkie urządzenia dla bizne-
su i edukacji są objęte pięcioletnią 

gwarancją. Jeśli po pięciu latach ko-
nieczne będzie kupienie lampy, jej ce-
na (rzędu 320–450 zł w zależności od 
modelu) stanowi ułamek wartości no-
wego urządzenia.

Coraz bogatsza oferta projektorów 
Epson z laserowym źródłem świa-

tła dla klientów oznacza bezpieczeń-
stwo, a resellerom umożliwia działanie 
według zasady „zainstaluj i zapomnij”.

Kluczowe korzyści   
dla resellerów  
i klientów końcowych 

czy konsole do gier). Projektorem moż-
na sterować bezpośrednio z urządzenia  
mobilnego za pomocą aplikacji iProjec-
tion oraz wbudowanego Wi-Fi. Na koniec 
ciekawostka obrazująca kwestię żywot-
ności sprzętu – korzystając z niego, moż-
na oglądać po jednym filmie każdego dnia 
przez 11 lat.
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Japoński producent od lat 
szczyci się opinią innowatora 
i ma najbogatsze portfolio 
produktowe na rynku. Wiele 
milowych kroków w historii 
NEC pozostawiło trwały 
ślad na rynku rozwiązań 
do wyświetlania obrazu.

Już w 1984 r. NEC jako pierwszy zasto-
sował w swoich monitorach techno-
logię automatycznej synchronizacji 

obrazu, potem stworzył pierwszy profesjo-
nalny monitor wielkoformatowy (2002), 
projektor o najkrótszym dystansie projek-
cji (2004) i pierwszy projektor laserowy 
DCI (2014). W 2016 r. NEC zintegrował 
swoje monitory wielkoformatowe z kom-
puterem Raspberry Pi, a w 2017 r. wprowa-
dził na rynek pierwszy projektor z laserem 
czerwono-niebieskim. Ostatnia premiera to 
najcichszy projektor biznesowy na świecie.

Wśród monitorów desktopowych cieka-
wą propozycją dla biur i korporacji, a tak-
że użytkowników domowych są monitory 
z serii MultiSync E, EA oraz EX, o przekąt-
nych od 17 do 34 cali. Szczególnie cieka-
wą propozycją są modele EA wyposażone 
w profesjonalne panele IPS z 10-bitową ko-
rekcją krzywej gamma. Monitory te dyspo-
nują wieloma inteligentnymi czujnikami 
i zapewniają zdecydowanie ponadprze-
ciętną ergonomię i jakość wyświetlanego 
obrazu. Wyższą półkę reprezentują mo-
nitory profesjonalne z serii MultiSync P 
oraz PA. Rozwiązania te są przeznaczone 
dla wymagających użytkowników domo-
wych, amatorów fotografii, grafiki kompu-
terowej oraz instytucji, takich jak centra 
kryzysowe, banki, centra finansowe, w któ-
rych jest wymagana praca monitora nawet 
całą dobę.

W segmencie modeli wielkoformato- 
wych NEC ma równie bogate portfolio. 
MultiSync E to najbardziej podstawowa 
seria (przekątne 32–65 cali) –  typowo 
przetargowa i stworzona jako konkuren-
cja telewizorów. MultiSync C to monitory 
przeznaczone do bardziej profesjonalnych 
zastosowań, w których przypadku nadal 
znacząca jest niska cena. Mają bardzo ko-
rzystny współczynnik ceny do jakości i moż-
liwości. Seria oznaczona literą V to modele  
(od 32 do 98 cali) z wieloma praktycznymi 
rozwiązaniami – profesjonalnym panelem 
przeznaczonym do pracy 24/7, metalową 
obudową, funkcją replikowania sygnału wi-
deo, gniazdem rozszerzeń zgodnym ze stan-
dardem OPS, sprzętową kalibracją kolorów 
i zaawansowanym systemem ochrony przed 
przegrzaniem. Do jeszcze bardziej wymaga-
jących zastosowań NEC proponuje serię P, na 
którą składają się modele (od 40 do 80 cali) 
gotowe do pracy 24/7, wyposażone w nie-
spotykane nigdzie indziej rozwiązania, np. 
czujnik obecności użytkownika i NFC.

Interaktywna seria NEC CB została  
zaprojektowana z myślą o huddle roomach. 
Zapewnia prostą, intuicyjną prezentację 
treści, bezprzewodowe przesyłanie sygnału 
wideo i pracę jako biała tablica. Ofertę NEC 
zamykają monitory do budowy ścian wideo. 
Seria XUN to urządzenia (46, 49 i 55 cali) 
z obszarem nieaktywnym między dwoma 
ekranami o szerokości jedynie 1,8 mm! 

Ofertę projektorów otwierają bardzo 
korzystne cenowo modele z serii MC prze-
znaczone do najprostszych instalacji zarów-

no w domu, jak i małej salce konferencyjnej. 
NEC stawia na najwyższą jakość wykona-
nia połączoną z możliwościami i atrakcyjną 
ceną produktu. W trend ten zdecydowa-
nie wpasowuje się seria multimedialnych, 
sieciowych projektorów ME. W  ofercie 
producenta znajdują się też produkty przy-
stosowane do pracy z tablicą interaktyw-
ną – seria UM. Dla bardziej wymagających 
użytkowników NEC przygotował semi-
-profesjonalne projektory P z jasnością do 
6000 ANSI lumenów, funkcją lens shift 
i laserowym źródłem światła. Najbardziej 
profesjonalne serie to produkty instalacyj-
ne i rentalowe PA/PX/PH, wśród których 
znajdziemy specjalistyczne urządzenia 
o najbardziej zaawansowanej funkcjonal-
ności. W skład tych serii wchodzą projek-
tory o  mocy światła od 6500 do nawet 35 tys.  
ANSI lumenów (w  przypadku projekcji 
z jednego źródła) i umożliwiające wyświe-
tlanie obrazu o jasności do 70 tys. ANSI lu-
menów za pomocą funkcji stacking. 

Ofertę NEC zamykają moduły LED prze-
znaczone do instalacji indoor i outdoor, 
w rozmiarze piksela od 1,2 mm. Prócz mo-
dułów w formacie 16:9 i 1:1 producent ofe-
ruje gotowe do zaimplementowania ściany 
LED wideo w rozmiarach od 137 cali. 

CYFROWY OBRAZ 

Dodatkowe informacje: 
BARTLOMIEJ.PLUCIENNIK@NEC-DISPLAYS-PL.COM

JACEK.SMAK@NEC-DISPLAYS-PL.COM 
PRZEMYSLAW.SIEMASZKO@NEC-DISPLAYS-PL.COM

RAFAL.WOJCIK@NEC-DISPLAYS-PL.COM

ANDRZEJ.HABRAT@NEC-DISPLAYS-PL.COM

PAWEL.KOLODZIEJCZYK@NEC-DISPLAYS-PL.COM
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Wkażdym raporcie dotyczącym 
rynku monitorów, których naj-
większą część stanowią bez 

wątpienia wyświetlacze przeznaczone dla 
komputerów PC (zarówno stacjonarnych, 
jak i coraz częściej przenośnych), stawia-
my pytanie, kiedy panel LCD zostanie za-
stąpiony przez inny typ wyświetlacza. Na 
początku ubiegłej dekady było niemal ja-
sne, że uwolnione w 2014 r. od ostatnich 
patentów konstrukcje OLED szybko staną 
się nowym standardem. Użytkownicy byli 
wówczas zmęczeni, a co najmniej rozcza-
rowani dalekimi od doskonałości wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, które po 
sukcesie związanym z produkcją na skalę 
masową matryc bez martwych pikseli, zda-
wały się nie mieć już wiele do zaoferowania. 
Jednak kilka lat później okazało się, że na 

zmianę warty trzeba jeszcze poczekać, a jej 
perspektywa z każdym rokiem, zamiast być 
coraz bliżej – oddalała się. W zeszłorocz-
nym raporcie postawiliśmy nawet tezę, że 
matryce OLED nigdy nie zastąpią LCD.

Tymczasem wyświetlacze ciekłokry-
staliczne, bez zagrożenia wyparcia z ryn-
ku, podlegały przez lata mniejszym lub 
większym modyfikacjom, ale ich kluczo-
we parametry pozostawały do niedaw-
na praktycznie takie same. Konstrukcje 
o przekątnej 24 cale i rozdzielczości Full 
HD są standardem już od ponad 10 lat! Po-
dobną próbę czasu w przypadku sprzętu 
komputerowego, który jest przecież sy-
nonimem zmian, wytrzymał jeszcze chy-
ba tylko standard obudowy ATX (który 
zresztą praktycznie odszedł już do lamu-
sa) i może stacja dyskietek FDD. Od kilku 

lat na rynku są dostępne monitory o wyż-
szych rozdzielczościach i większych prze-
kątnych (w tym ultrapanoramiczne), ale 
ich udział w sprzedaży był minimalny. Być 
może byłoby tak do dziś, gdyby nie OLED. 

OLED?
Wspomniana ewolucja LCD odbywa się od 
lat w kilku wymiarach i dotyczy nie tylko 
rozdzielczości i przekątnych. Monitory zy-
skują nowe funkcje i ulepszenia, jeśli cho-
dzi o jakość wyświetlanego obrazu, dzięki 
czemu mniej męczą wzrok. Jednak w przy-
padku wielkości i proporcji obrazu i jego  
gęstości zmiany następowały powoli. Pro-
ces ten raptownie przyspieszył w zeszłym 
roku na tyle, że konstrukcje o wysokich 
rozdzielczościach, ultrapanoramiczne 

Dzięki rosnącemu popytowi na sprzęt gamingowy, w ubiegłym roku rynek monitorów 
wzrósł zarówno wartościowo, jak i ilościowo. Co ważne, specjalnie dla graczy powstał 
nowy typ matrycy, dzięki której era LCD będzie trwała jeszcze długo. Bardzo też  
wzrosło zainteresowanie ekranami ultrapanoramicznymi.

n Artur Kostrzewa
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oraz o przekątnych 27 cali i większych, 
przestały być niszą. Mało tego, na rynku 
pojawił się innowacyjny typ wyświetla-
cza, który łączy w sobie zalety matryc TN 
i IPS, co było marzeniem każdego gracza. 

Dlaczego akurat w zeszłym roku byliśmy 
świadkami takich zmian? W przypadku 
rozdzielczości, proporcji czy przekątnych 
odpowiedź jest oczywista – bo potania-
ły. Powstaje jednak pytanie, dlaczego tak 
się stało akurat w zeszłym roku, w którym 
w zasadzie nic nie taniało. Tymczasem wła-
śnie wtedy na rynku pojawiły się pierwsze 
monitory z wyświetlaczami OLED. Przypa-
dek? Może tak, a może nie. Być może to wła-
śnie producenci LCD poczuli na plecach 
oddech nowej ery i ukazanie się monitora 
OLED było swoistym katalizatorem w kon-
struowaniu lepszych, większych i tańszych 
LCD? W każdym razie fakty są takie, że 
LCD o dużych przekątnych i rozdzielczo-
ściach są coraz lepsze i tańsze, a jednocze-
śnie mogą dalej cieszyć się hegemonią, bo 
okazało się, że w obecnych konstrukcjach 
OLED wypalają się piksele. 

– Matryce OLED mogą być stosowane 
w telewizorach. W monitorach kompute-
rowych pojawiają się niezwykle rzadko ze 
względu na spore ryzyko wypalania pikseli 
– mówi Dorota Latoch, Category Manager, 
HP Inc Polska. 

Nie jest to opinia odosobniona wśród 
dostawców monitorów. 

– Na rynku już w 2019 r. zaczęły poja-
wiać się gamingowe monitory z matryca-
mi OLED. Wcześniej wprowadzono  

CYFROWY OBRAZ 
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Rok 2019 oczami analityka
nMaciej Piekarski, Client Business Partner IT & Telecom, GfK Polonia
Według danych GfK Polonia liczba sprzedanych monitorów w 2019 r. wzrosła o 17 proc. 

w porównaniu z zanotowaną rok wcześniej. Jeszcze lepiej rynek prezentuje się w ujęciu 

wartościowym, gdyż pod tym względem wzrost sięgnął 20 proc. Zeszły rok był więc bar-

dzo udany zarówno dla producentów, jak i sprzedawców. Dwucyfrowy wzrost był obser-

wowany praktycznie we wszystkich segmentach polskiego rynku. Głównym czynnikiem 

nakręcającym koniunkturę były w tym przypadku monitory pozycjonowane przez pro-

ducentów jako gamingowe. Segment ten zwiększył się o ponad połowę w porównaniu 

z 2018 r. i stanowi już 40 proc. całego rynku. Na tym tle słabiej wygląda rynek monitorów 

tradycyjnych, którego wielkość nie uległa zmianie.

Jakie parametry powinien mieć monitor gamingowy? Kluczowa wydaje się wielkość 

ekranu, która dla użytkowników ma kolosalne znaczenie. W tym segmencie 24 cale to 

absolutne minimum. Wciąż ponad połowa urządzeń do grania ma wyświetlacze mniejsze 

niż 27 cali. Największą dynamikę sprzedaży, na poziomie 75 proc., zanotowały wyświetla-

cze 27-calowe, które stanowią już ponad 40 proc. rynku. Dla porównania wzrost wśród 

monitorów biurowych wyniósł niespełna 20 proc.

Na popularności zyskują modele z zakrzywionym ekranem. W segmencie gamingo-

wym stanowią już prawie 30 proc. wszystkich kupionych urządzeń (wzrost sprzedaży 

o 100 proc. w porównaniu z 2019 r.!). Obserwujemy, że również monitory z zakrzywiony-

mi ekranami „do domu i biura” szybko zwiększają sprzedaż, choć wciąż jeszcze stanowią 

jedynie kilka procent rynku.

Tym, co wyróżnia monitory do grania od pozostałych, jest też rozdzielczość ekranu. Po-

woli standardem staje się format 4K. Modele o rozdzielczościach od 2560 na 1080 po 

5120 na 2880 pikseli stanowią już 25 proc. rynku i notujemy dwukrotny wzrost ich sprze-

daży w ujęciu rok do roku. Taki parametr pojawia się również często w profesjonalnych 

urządzeniach, przeznaczonych do edycji grafiki i wideo, stąd w segmencie non-gaming 

stanowią one już ponad 10 proc. 

Podsumowując: obserwujemy, że popyt przesuwa się w kierunku wydajniejszych urzą-

dzeń, gdyż są one coraz tańsze. Dla przykładu ceny monitorów 27-calowych i większych 

spadły o 6 proc. w skali roku, a modeli z zakrzywionymi ekranami aż o 11 proc. 

Jednak tym, co głównie napędza rynek, jest moda na gaming. Obserwujemy wzrost zna-

czenia urządzeń pozycjonowanych jako te „do grania” we wszystkich kategoriach – po-

cząwszy od komputerów, przez monitory, aż po akcesoria komputerowe. 

Ź
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modele dla profesjonalistów, ale te są obecnie 
bardzo drogie i przez to niszowe. Poza tym 
w tak krótkim czasie trudno ocenić ich po-
datność na wypalanie pikseli, na co w przy-
padku PC matryce te są szczególnie narażone 
– podkreśla Mariusz Kuczyński, szef pol-
skiego oddziału iiyama.

Rok wzrostów
Rok 2019 z pewnością upłynął pod znakiem 
wzrostu na rynku monitorów –  zarów-
no w przypadku wielkości, jak i wartości. 
W obu przypadkach było to możliwe dzięki 
bardzo dużemu popytowi na konstrukcje ga-
mingowe. Jaka jednak była dokładnie skala 
wzrostu, nie sposób ocenić. Jedni twierdzą, 
że liczba sprzedanych wyświetlaczy w po-
równaniu do 2018 r. była wyższa o 6 proc., 
inni – że bliżej 10 proc., a według danych GfK 
Polonia było to aż 17 proc. Problem stanowi 
też uzyskanie informacji o dokładnej liczbie 
monitorów sprzedanych 
w  2018  r., która byłaby 
punktem odniesienia do 
obliczenia wzrostów. 

Z informacji CRN Pol-
ska wynika, że w 2018 r. 
krajowy rynek wchłonął 
1,22 mln monitorów LCD, 
a  w  2019 r. –  1,36  mln 
sztuk, co oznacza po-
nad 11-proc. wzrost. O ile 
jest to fakt godny odnotowania w związku 
z dużo mniejszymi wzrostami w przypad-
ku sprzętu komputerowego, to z pewnością 
ważniejszy dla dostawców i sprzedawców 
jest wzrost wartości rynku wyświetlaczy, 
który wynosi – według danych GfK Polonia 
– aż 20 proc. Czy to możliwe, jeśli weźmie-
my pod uwagę, że – tu znowu powołujemy 
się na dane GfK Polonia – w 2019 r. w seg-
mencie sprzętu przeznaczonego na rynek 
biznesowy nie odnotowano wzrostu sprze-
daży pod względem ilości? Tak, bowiem 
klienci instytucjonalni coraz częściej się-
gają po ekrany o coraz większych przekąt-
nych i o coraz wyższych rozdzielczościach. 

Resellerzy z wieloletnim stażem pamiętają 
z pewnością, że w przeszłości bezsprzecz-
nie dominowały dwie marki – LG i Samsung 
– do których należała co najmniej połowa 
rynku monitorów. Jeszcze kilka lat temu by-
li to najwięksi gracze, a marki takie jak Dell  

i HP znajdowały się gdzieś w połowie pe-
letonu, z udziałami 7–9 proc. Z czasem sy-
tuacja zaczęła się zmieniać i  koreańscy 
giganci tracili udziały, a zyskiwały marki 
znane z rynku komputerów. Obecnie naj-
większym dostawcą monitorów, do które-
go należy jedna czwarta rynku, jest Dell, a na 
drugim miejscu, z ponad 13-proc. udziałem, 
plasuje się HP. Co ciekawe, popularność dzi-
siejszych liderów nie wynika z ich bardzo 
dobrej pozycji w segmencie komputerów. 
Dell podał, że jedynie co trzeci monitor tej 
marki został sprzedany w komplecie z kom-
puterem. Bardzo dobre wyniki osiągają też 
niezmiennie od kilku już lat Philips i AOC. 

– Marki Philips i AOC zajmują obecnie 
odpowiednio drugą i trzecią pozycję, jeśli 
chodzi o udział w rynku monitorów w Pol-
sce. Philips zanotował wzrost sprzedaży 
o 10 proc. rok do roku i jego udział w ryn-
ku wynosi 11,1 proc. Z kolei AOC uzyska-

ło wzrost sprzedaży aż 
o  52,4  proc. rok do ro-
ku i ma taki sam udział 
w rynku – mówi Paweł 
Ruman, Country Sales 
Manager Poland – AOC 
& Philips LCD Monitors.

HP, które uplasowa-
ło się na drugim miejscu 
w 2019 r., podało, że tyl-
ko na rynku biznesowym 

sprzedało 150 tys. monitorów (według na-
szych szacunków całkowita sprzedaż obej-
mująca także kanał detaliczny była o blisko 
10 proc. wyższa). Niezmiennie od lat świet-
nie radzi sobie w Polsce iiyama, która z roku 
na rok systematycznie zwiększa udziały, co 
ważne, również w segmencie biznesowym. 

– Ubiegły rok zamknęliśmy wzrostem 
w wysokości 18 proc. rok do roku, dostar-
czając na polski rynek ponad 50 tys. moni-
torów biznesowych –  zaznacza Mariusz 
Kuczyński.

Rozmiar ma znaczenie
Z całą pewnością 2019 r. można uznać za 
okres dużych zmian w segmencie moni-
torów. Wprawdzie zauważalne tenden-
cje, takie jak wzrost popularności ekranów 
ultrapanoramicznych i tradycyjnych, ale 
o dużych przekątnych i dużych rozdziel-
czościach, są obserwowane już od kilku 
lat, jednak w ubiegłym roku bardzo przy-
brały na sile. 

Przykładem takiej zmiany jest właśnie 
rosnąca popularność modeli o dużych prze-
kątnych. Według GfK Polonia w 2017 r. ekra-
ny o przekątnej powyżej 24 cali stanowiły 
niespełna 18 proc. sprzedaży, a w zeszłym 
roku było to już 31,5 proc. W przypadku nie-
których producentów, jak chociażby BenQ, 
udział monitorów o przekątnych powyżej 
24 cali jest jeszcze większy i sięgnął w ubie-
głym roku 35 proc. Dostawcy zwracają uwa-
gę, że istnieje granica wielkości ekranów, 
zwłaszcza w przypadku zastosowań biz-
nesowych, i właśnie się do niej zbliżamy.

– Trend popularyzacji przekątnych 24 
i 27 cala, notowany od lat, postępował rów-
nież w 2019 r., ale taka tendencja nie utrzyma 
się w nieskończoność z uwagi na ograniczoną 
przestrzeń na biurku – twierdzi Wojciech 
Kosek, Field Sales Engineer Central South 
East Europe w polskim oddziale NEC-a.

Warto przy tym zaznaczyć, że w  po-
przednim tysiącleciu, gdy stosowano moni-
tory CRT, graniczną przekątną było 19 cali. 
W przypadku większych monitorów nie 
starczało bowiem miejsca na biurku, ale 
nie wszerz, ale w jego głąb… Wracając do 
współczesności, należy zaznaczyć, że wraz 
z dużymi przekątnymi rośnie liczba moni-
torów o dużych rozdzielczościach. 

– Nadal najwięcej jest sprzedawanych 
urządzeń wyposażonych w matryce FHD, bo 
niemal 70 proc., jednak monitory o rozdziel-
czościach QHD i UHD wybiera już co trzeci 
użytkownik, co stanowi wzrost w stosunku 
do 2018 r. o ponad 50 proc. – mówi Krzysz-
tof Kunicki, Product Marketing Manager 
w Samsungu.

Także rozdzielczość wyświetlacza, choć 
właśnie wychodzi ze standardu Full HD, 
wydaje się mieć pewną zdroworozsądkową 
granicę, którą jest UHD, zwane powszech-
nie – choć nie do końca słusznie – 4K. 

– Na pierwszy rzut oka różnica między 
4K i 5K może wydawać się niezbyt znaczą-
ca. Jednak spojrzenie na sumaryczną liczbę 
pikseli w każdej z tych rozdzielczości lepiej 
obrazuje różnicę. Otóż 4K to prawie 8,3 mln 
pikseli, a 5K to 14,7 mln, czyli ponad połowę 
więcej – mówi Paweł Ruman.

Nowy typ matrycy
Na rynku monitorów AD 2019 koniecz-
nie trzeba odnotować powstanie nowego 
typu matrycy, która może stanowić swo-
istą rewolucję. Zwłaszcza w przypadku 
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rozwiązań dla bardzo prężnie rozwijają-
cego się segmentu produktów dla graczy. 
Jak wiadomo, o ile w przypadku zastoso-
wań biznesowych i profesjonalnych naj-
lepszym typem matrycy jest IPS, to gracze 
wybierają gorsze pod wieloma względa-
mi wyświetlacze TN, na których moż-
na uzyskać odświeżanie rzędu nawet 
240 Hz. W zeszłym roku LG wprowa-
dziło do oferty rozwiązanie Nano IPS, 
które łączy zalety obu technologii. 

– Matryce te zostały wyposażone w do-
datkową warstwę nanocząsteczek, które 
zapewniają wygenerowanie czystych ko-
lorów z rozszerzonej przestrzeni barwowej 
DCI-P3. Tę technologię można by uznać za 
jeszcze jeden krok w rozwoju matryc IPS, 
gdyby nie przełomowa zmiana w czasie 
reakcji matrycy. Nowe konstrukcje LG są 
w stanie wykonać przejście GtG w cza-
sie poniżej jednej milisekundy – pod-
kreśla Grażyna Krukowska, IT Sales 
Team Leader w LG.

Oznacza to zrównanie czasu reakcji 
z szybkimi matrycami TN, w których ta 
szybkość była okupiona niską jakością 
reprodukcji kolorów i  wąskimi kątami 
widzenia. To dyskwalifikowało tę kon-
strukcję z wszelkich zastosowań, w któ-
rych liczyła się jakość kolorów. Grażyna 
Krukowska zaznacza, że z nowymi matry-
cami LG Nano IPS stało się możliwe kon-
struowanie prawdziwie uniwersalnych 
monitorów łączących zalety szybkości 
TN i jakości IPS.

Powyższa propozycja jest adre-
sowana przede wszystkim do graczy. 
Z kolei użytkownicy biznesowi z pewno-
ścią zwrócą uwagę na inną innowację, jaką 
jest wzbogacenie listy złącz w monitorze 
o USB-C.

– W  ubiegłym roku zaobserwowali-
śmy wzrost zainteresowania monitorami 
z wbudowanym złączem USB-C. Zapew-
niają one użytkownikom wiele możliwości, 
w tym podłączenie monitora jednym kablem 
oraz, w przypadku monitorów Dell, ładowa-
nie od 65 do 100 W, co umożliwia rezygnację 
z dodatkowego kabla zasilającego do note- 
booka – mówi Joanna Konarczak, Display 
&  Client Peripherals Specialist w  Dell 
Technologies. 

Jej zdaniem takie rozwiązania, w któ-
rych minimalizuje się liczbę kabli i zysku-
je dodatkową przestrzeń (np. montując  

mini-PC w stopce monitora i łącząc urzą-
dzenia właśnie złączem USB-C), cieszą się 
coraz większą popularnością w inteligent-
nych biurach, tzw. smart offices. 

Jeśli przyjąć, że pojawienie się pierw-
szych konstrukcji OLED stało się kataliza-
torem ewolucji LCD, to pozostaje życzyć 
inżynierom sukcesu w zaprojektowaniu 
wyświetlacza OLED pozbawionego wad. 
W takim bowiem przypadku dostawcom 
tradycyjnych monitorów nie pozostanie 
nic innego, jak zachęcić klientów do pozo-
stania przy LCD. Jakich argumentów będą 
musieli użyć, gdy wyświetlacz ciekłokry-

staliczny osiągnie już graniczne parame-
try pod względem rozdzielczości, jakości 
obrazu i  funkcjonalności? Jednym bę-
dzie radykalne obniżenie ceny produktu. 
Niemożliwe? No cóż, pamiętajmy, że gdy 
standardem stawały się monitory 24-calo-
we o rozdzielczości Full HD, kosztowały 
niewiele ponad połowę tego, co dziś. Ktoś 
powie, że dzisiejsze modele są dużo lepsze 
pod każdym względem – stąd wzrosty cen. 
To prawda, ale… wszystkie produkty są lep-
sze, od procesorów po samochody, ale ich 
ceny pozostają na podobnym poziomie.  
Na tym polega rozwój… n
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Przyszłość monitorów ultrapanoramicznych 
i zakrzywionych zdaniem…

…producenta
nMariusz Kuczyński, szef polskiego przedstawicielstwa iiyama
Monitory ultrapanoramiczne zyskują na popularności, bo kuszą ceną. Pod 

koniec 2019 r. w naszej ofercie pojawił się np. model 34-calowy o propor-

cjach 21:9 w cenie o 1 tys. zł niższej od poprzednika. Coraz większym zain-

teresowaniem cieszą się też zakrzywione panele. Według IDC w ubiegłym 

roku ich globalna sprzedaż była przeszło o 40 proc. wyższa niż zanotowana 

w 2018 r. Z racji właściwości zakrzywionych ekranów preferowane są tu większe roz-

miary, od 27 cali. Istotny jest również promień zakrzywienia i w ostatnim czasie odnotować 

można wzrost popularności urządzeń z większym zakrzywieniem, 1000R.

…integratora 
nMaciej Marciniak, współwłaściciel Computer Group Pakt

Wśród użytkowników biznesowych rośnie potrzeba korzystania z wię-

cej niż jednego monitora. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem 

jest podłączenie co najmniej dwóch cyfrowych wyświetlaczy. Często jest 

to jednak niemożliwe z bardzo prozaicznego powodu, czyli braku dwóch 

wyjść sygnałowych wideo, zwłaszcza w laptopach. W takim przypadku ide-

alnym rozwiązaniem jest zastosowanie monitora o proporcjach ekranu 21:9, 

czy wręcz 32:9. Dlatego popularność takich modeli będzie rosnąć. Nie spodziewałbym 

się dużego popytu na monitory zakrzywione, gdyż są droższe od swoich płaskich odpo-

wiedników. Na rynku instytucjonalnym, zwłaszcza w przetargach, wygrywa cena, a aspekt 

zakrzywienia trudno uzasadnić w tym przypadku względami funkcjonalnymi.

…użytkownika
nDorota Skrzyniecka, Area Manager Poland w Biodevas

Monitora używam i do celów prywatnych, i do biznesowych. Wystarczyło mi kilka 

dni pracy na ekranie o proporcjach 21:9, by stało się jasne, że powrót do trady-

cyjnego rozwiązania jest niemożliwy. Praca na ekranie rozszerzonym w po-

ziomie daje komfort i ergonomię, która wprost przekłada się na redukcję 

czasu koniecznego do wykonania poszczególnych działań służbowych. Mo-

nitor kosztował około 1 tys. zł więcej od zwykłego panoramicznego, co przy 

założeniu korzystania z niego przez trzy lata oznacza tylko dodatkową zło-

tówkę dziennie. Ułatwienia, jakie daje, jest z pewnością warte więcej… Ponadto 

po godzinach jest to idealny ekran do oglądania filmów wyświetlanych w formacie kinowym.
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EIZO od lat sukcesywnie rozwija ofertę profesjonalnych pa-
neli na potrzeby wielu różnych segmentów rynku i do wy-
jątkowo różnorodnych zastosowań. Są wśród nich modele 

przemysłowe, a także przeznaczone do obsługi ruchu lotnicze-
go, a nawet zaprojektowane do wymagającej pracy na statkach.

Po serii monitorów z wbudowanym konwerterem sygnału IP 
EIZO zaprezentowało wolnostojące urządzenie dekodujące  
DuraVision DX0211-IP. Dekoder pracuje z monitorami innych 
firm, o różnych rozmiarach i rozdzielczościach, stanowi więc 
świetną wybór dla integratorów rozbudowujących istniejącą 
infrastrukturę. Urządzenie łączy się bezpośrednio ze switchem 
obsługującym kamery IP. Nie potrzebuje komputera PC, opro-
gramowania ani żadnego innego sprzętu, co znacznie upraszcza 
instalację, zapewniając oszczędność czasu i pieniędzy. Jedno-
cześnie takie rozwiązanie istotnie zmniejsza ryzyko awarii, gdyż 
eliminuje dużą ilość sprzętu potrzebnego w typowych konfi-
guracjach, by zarządzać obrazem. Umożliwia dekodowanie 
i kompresję wielu strumieni wideo z kamer IP i wyświetlanie 
ich w czasie rzeczywistym (można skonfigurować do 64 róż-
nych kamer IP, w tym 4K).

Monitory EIZO są wykorzystywane na wieżach kontroli lotów 
i stanowiskach obsługi naziemnej na wielu lotniskach, w tym 
polskich. Analiza obrazu w środowiskach ATC ma charakter 
krytyczny, dlatego tak ważne są urządzenia transmitujące sy-
gnał o wysokiej rozdzielczości. Jedną z nowości EIZO jest 
dwukanałowe urządzenie do bezstratnego kodowania i stru-
mieniowania wideo. Re/Vue Pro Duo to pierwszy tego typu 
produkt na rynku – zapewnia kodowanie i strumieniowanie 
dwóch sygnałów wideo w rozdzielczości 4K.

Re/Vue Pro Duo charakteryzuje się najwyższym współczynni-
kiem bezstratnej kompresji wśród urządzeń tego typu – od 10 000:1 
do 40 000:1 dla typowych danych ATC. Dzięki wysokiej kompre-
sji zmniejsza się przepustowość potrzebna do przesyłania danych 
w sieci i ilość miejsca wymagana do ich przechowywania. Produkt 
z łatwością strumieniuje wideo z prędkością 60 klatek na sekun-
dę (fps). W razie potrzeby tę wartość można ustawiać w zależno-
ści od tego, czy ważniejsza jest jakość obrazu, czy rozmiar danych.

Urządzenie można bez trudu zintegrować z rozwiązaniami in-
nych producentów, np. integratorów systemów ATC i dostawców 
systemów nagrywających. Jest całkowicie niezależne od systemu 
operacyjnego i karty graficznej, dzięki czemu ewentualne zmia-
ny systemu w żadnym stopniu nie wpływają na jego działanie.  
Re/Vue Pro Duo można ponadto używać w parze z EIZO Safe-
Guard, czyli rozwiązaniem do przechwytywania danych i zarzą-
dzania treścią, tworząc tym samym bezpieczny, kompleksowy 
system dostosowany do potrzeb użytkowników, jeśli chodzi o za-
rządzanie, analizę i dystrybucję danych na wieżach kontroli lotu, 
w centrach dowodzenia i ośrodkach szkoleniowo-symulacyjnych.

System Caliop zapewnia zaawansowane zarządzanie dokumen-
tacją pacjenta i archiwum plików wideo z sali operacyjnej. Opro-
gramowanie CuratOR Caliop jest instalowane na komputerze 
zintegrowanym z panelem CuratOR Surgical. Składa się z dwóch 
elementów funkcjonujących niezależnie od siebie. CuratOR Ca-
liop vm to system zarządzania wideo, dzięki któremu użytkow-
nik może z łatwością wybierać spośród podłączonych źródeł 
sygnału i korzystać z różnych urządzeń wyjściowych, takich 
jak monitory i sprzęt nagrywający. Z kolei CuratOR Caliop doc 
zapewnia zbieranie i dokumentowanie obrazów z wszystkich 
źródeł sygnału wideo obsługiwanych przez CuratOR Caliop 
w celach szkoleniowych, ubezpieczeniowych itp.

Z kolei CuratOR Alipe to rozwiązanie, które można połączyć 
z oprogramowaniem Caliop, umożliwiające dostęp do wszyst-
kich obrazów wideo z dowolnego miejsca. Składający się z kodera 
i dekodera system zapewnia prędkość transmisji wideo 10 GB/s. 
Służą do tego światłowody optyczne, które przesyłają dane na 
odległość do 10 km, dzięki czemu można połączyć z sobą nie 
tylko pomieszczenia, lecz także całe budynki. 

W ofercie EIZO są również urządzenia do obsługi sygnału wideo 
na salach operacyjnych, takie jak konwertery, rozdzielacze i roz-
wiązania umożliwiające transmisję sygnału wideo na dalsze od-
ległości bez utraty jakości. Każde z nich wykorzystuje istniejące 
okablowanie sieciowe CAT 6 UTP bądź światłowód.

Marka EIZO jest kojarzona z zaawansowanymi monitorami 
do wąskich zastosowań, głównie na potrzeby grafiki oraz 
medycyny. Wielu resellerów i użytkowników nie zdaje sobie 
sprawy, że portfolio producenta jest o wiele bogatsze.

EIZO stawia na 
komplementarność oferty

Więcej informacji: KAROLINA TROJANOWSKA, 

DYREKTOR MARKETINGU, ALSTOR, K.TROJANOWSKA@ALSTOR.COM.PL, WWW.EIZO.PL
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M arzeniem każdego resellera jest 
produkt, na którym –  mówiąc 
kolokwialnie i dosadnie – moż-

na dobrze zarobić. Najlepiej, by nie by-
ło przy nim dużo zachodu. Sprzedawcy 
z wieloletnim stażem pamiętają z pew-
nością transformację rynku monitorów 
z CRT na LCD. 19-calowy monitor, ciężki 
i w gigantycznym pudle, kosztował zaled-
wie kilkaset złotych, a niskiej cenie towa-
rzyszyła nędzna marża. Sytuacja zmieniła 

się radykalnie, gdy upowszechniły się mo-
nitory ciekłokrystaliczne – wielokrotnie 
mniejsze i  lżejsze, w wysokich cenach 
uwzględniających satysfakcjonujący 
zysk. I właśnie teraz wygląda na to, że sta-
re dobre czasy mogą wrócić, bo na rynku 
coraz lepiej poczyna sobie typ wyświetla-
cza, po którym można sobie jeszcze wiele 
obiecywać.

Choć pierwsze monitory interaktywne 
(w pełnym tego słowa znaczeniu) poja-

wiły się na początku dekady, bo w oko-
licach 2012 r., to eksplozja popytu na te 
urządzenia nastąpiła dopiero pod koniec 
2017 r. Popularność takich rozwiązań ro-
śnie wraz z coraz lepszymi parametrami 
i niższymi cenami.

– Według firmy konsultingowej Future-
source polski rynek w 2016 r. wchłonął nie-
całe 1,5 tys. monitorów interaktywnych, 
a w 2019 r. było to już 11 tys. sztuk – mó-
wi Marcin Stefanow, dyrektor marketingu 

Popyt na monitory interaktywne rośnie błyskawicznie – w ciągu ostatnich trzech lat 
ponad siedem razy. Urządzenia te są coraz lepsze i tańsze, co dodatkowo napędza 
koniunkturę. Jeśli wierzyć deklaracjom producentów, są wdzięcznym przedmiotem  
handlu dla resellerów, bo godziwa marża jest liczona od dość wysokiej ceny produktu.

n Artur Kostrzewa
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jedną szkołę w  trzy 55-calowe monito- 
ry interaktywne FHD, a w 2019 r. były to 
już trzy monitory interaktywne 65 ca-
li w rozdzielczości 4K – mówi Mariusz  
Kuczyński.

We wcześniejszych latach głównymi 
odbiorcami takich urządzeń byli odbior-
cy biznesowi, którzy potrafili docenić ich 
zalety. Jak podkreśla Jan Tarnawski, Pro-
duct & Marketing Manager w polskim 
oddziale Samsunga, decydowała o tym 
potrzeba lepszego zarządzania spotka-
niami i  możliwości finansowe. Sektor 

edukacji dołączył do 
grona klientów wraz ze 
wspomnianym już star-
tem programu Aktywna 
Tablica. Przedstawiciel 
Samsunga zwraca uwa-
gę, że pozytywnym i cie-
kawym efektem tego 
programu jest to, że za-
interesowanie monito-

rami interaktywnymi nie skończyło się 
wraz ze wstrzymaniem dofinansowania 
od państwa.

– Wiele szkół, widząc korzyści, jakie 
dają takie rozwiązania, decydowało się 
na zakup kolejnych sztuk już z własnych 
środków. Przewagi nad klasyczną tablicą 
interaktywną pozwalają zrekompensować 
początkową różnicę w cenie – podkreśla 
Jan Tarnawski.

Z  danych, zarówno światowych, jak 
i krajowych, wynika, że to właśnie sek-
tor edukacyjny w najbliższych latach bę-
dzie głównym odbiorcą takich ekranów, 
choć dynamika wzrostu ma być najwięk-
sza w sferze biznesu.

– Według przewidywań analityków (do-
stępnych na początku roku – przy red.)  
w 2020 r. w Europie na potrzeby edukacji 
zostanie sprzedanych 250 tys. monitorów 
interaktywnych, a w ciągu następnych czte-
rech lat rynek będzie rósł przeciętnie 7 proc. 
rocznie do poziomu 330 tys. wyświetlaczy 
w  2024  r. Użytkownicy biznesowi kupią  
80 tys. sztuk w 2020 r., a w 2024 r. około  
151 tys. monitorów interaktywnych, co ozna-
cza, że w ciągu czterech lat popyt ulegnie  
niemal podwojeniu – mówi Robert Pusz.

Dlaczego tak dużo łatwiej pozyskać 
odbiorców w  sferze edukacji, która 
– jak wiadomo – nie może się pochwa- 
lić zasobną sakwą, a nie w biznesie,  

w ViDiS-ie (dystrybutorze takich marek, 
jak: Avtek, LG, ViewSonic i CTouch).

Czy takie wyświetlacze będą niczym 
gwiazdy i zaświecą pełnym blaskiem na 
nieboskłonie wygasających pod wzglę-
dem opłacalności produktów? Zoba-
czymy. W każdym razie marka Newline 
w  nazwie urządzeń, które będą miały 
premierę w bieżącym roku, wykorzysta… 
gwiazdy. Ale po kolei.

Ewolucja dotykowych 

W przeszłości na rynku dominowały kon-
strukcje o przekątnej 55 cali i rozdzielczo-
ści Full HD. Obecnie standardem stają się 
ekrany 65-, 75-calowe, a nawet większe, 
o rozdzielczości UHD.

Niewątpliwie największa zmiana, jaka 
nastąpiła w rozwoju monitorów interak-

tywnych dotyczy technologii ich wy-
twarzania. Wcześniej między panelem 
a grubą szybą była przerwa (tzw. optical 
bonding). W nowych konstrukcjach szy-
ba jest cieńsza i zintegrowana z wyświe-
tlaczem, co daje bardzo wiele korzyści.

– Dzięki takiemu zespoleniu nie istnieje 
problem pojawiającej się pary wodnej mię-
dzy ekranem a taflą szkła, nie występuje 
problem paralaksy, zwiększeniu uległy ką-
ty widzenia, a cały monitor jest dużo lżej-
szy – wylicza Robert Pusz, Sales Manager 
w Newline na obszar Europy Środkowo-
-Wschodniej. 

Zmieniła się również me-
toda realizowania funkcji 
dotyku. Tradycyjna pojem-
nościowa jest zastępowana 
przez nową – efektywniej-
szą i jednocześnie tańszą.

– IR dzięki technologii In-
Glass (advanced IR) zaczyna 
powoli dorównywać techno-
logii pojemnościowej w szybkości reakcji na 
dotyk i wrażeń z pisania. Dodatkowo dzięki 
korzystniejszej cenie są to najlepiej sprze-
dające się produkty – mówi Jan Tarnawski, 
Product Manager Smart Signage, LED, 
Hospitality Display w Samsungu.

Stale rośnie również funkcjonalność 
monitorów interaktywnych, co ma bar-
dzo praktyczny wymiar.

– Dzisiaj dla bardzo, bardzo wielu za-
stosowań nie potrzeba komputera: jeśli 
dana funkcja nie jest dostępna w systemie 
„Android prosto z pudełka” to zazwyczaj 
można doinstalować odpowiednie opro-
gramowanie, by ją uzyskać –  twierdzi 
Marcin Stefanow.

Gigantyczny wzrost sprzedaży sprzętu 
został odnotowany po 2017 r. i był spo-
wodowany wprowadzeniem w  życie 
programu rządowego Aktywna Tabli-
ca, w którego ramach były finansowane 
do poziomu 17 tys. zł zakupy monitorów 
interaktywnych dla szkół. Mariusz Ku-
czyński, szef polskiego oddziału iiyama, 
wskazuje, jak bardzo zmieniły się podsta-
wowe parametry i ceny monitorów w cza-
sie trwania rządowego programu.

– W  ramach budżetu maksymalnej  
dotacji w 2018 r. można było wyposażyć 
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który – jak sama nazwa wskazuje – dyspo-
nuje funduszami, a do tego bardzo dobrze 
wie, że odpowiednie narzędzia pomagają 
w ich pomnażaniu? Według specjalistów 
nauczyciele, ze względu na specyfikę swo-
jej pracy, wyjątkowo szybko przekonali się 
do zalet, którymi charakteryzują się mo-
nitory interaktywne.

– W biznesie jest trochę inaczej, gdyż 
trudniej przekonać do nich klienta, któ-
ry wcześniej nie miał zwykle do czynienia 
z  tablicami interaktywnymi. Obserwu-
jemy jednak dość wyraźny trend zmie-
rzający do korzystania z dotykowych 
monitorów w średnich i małych salach 
spotkań – mówi Barbara Stasiak, dyrek-
tor marketingu w Agrafie (dystrybutorze 
monitorów Newline).

W  edukacji monitory mają zastoso-
wanie na każdym etapie nauki dziec-
ka, począwszy od przedszkola (zabawa 
dotykiem, rysowanie, poznawanie liter, 
słówek itd.) po edukację w szkołach pod-
stawowych, liceach i na studiach. 

– Z podobnie różnorodnym zastosowa-
niem mamy do czynienia w biznesie, gdzie 
w przemyśle mamy chociażby monitory 
dotykowe w dziale produkcji czy na liniach 
testujących, a w handlu działają jako in-
teraktywne punkty informacyjne, punkty 
handlowe do samodzielnego zamawia-
nia (np. kioski McDonald’s), punkty POS 
czy kasy sprzedażowe. Nie można też za-
pomnieć o salach konferencyjnych, szkole-
niowych i bankach – podkreśla Mariusz 
Kuczyński.

Dotykowy przedmiot 

O ile było jasne, że w związku z inicjaty-
wą MEN-u producenci mają zapewniony 
zbyt, to pozostawało pytanie, kto na rzą-
dowym programie zyska najwięcej. Nie 
trzeba być wizjonerem, by wiedzieć, że 
wygra ten, kto skuteczniej wypromuje 
swój produkt. Dobrze to zrozumiał i wy-
korzystał Samsung.

– Ponieważ to same szkoły decydowa-
ły o tym, jaki sprzęt i jakiego producenta 
wybiorą, to naszym zadaniem było prze-
konanie ich do zakupu naszych rozwiązań. 
Uruchomiliśmy szeroką akcję promocyj-
no-informacyjną, na którą składały się 
spotkania z  nauczycielami, webinaria, 
artykuły w prasie oraz specjalny landing 

page, na którym zainteresowani mogli do-
wiedzieć się więcej o naszych produktach 
– wspomina Jan Tarnawski.

NEC prowadzi podobne działania, ale 
zorientowane nie tyle na konkretny typ 
odbiorcy, ile na uaktywnianie kanału 
sprzedaży. Według japońskiego produ-
centa, choć rośnie liczba klientów, którzy 
świadomie wybierają pożądane produkty, 
to ciągle duża część popytu może zostać 
wykreowana przez dalszą, systematycz-
ną edukację.

– Nie jest to zadanie proste i wymaga 
dużego zaangażowania zarówno ze stro-
ny integratora, jak i produ-
centa. Przekonanie klienta 
końcowego do wyboru mo-
nitora interaktywnego, 
dajmy na to serii CB czy 
w  szczególności najbar-
dziej zaawansowanych 
modeli InfinityBoard, bez 
uprzedniej analizy jego po-
trzeb, konsultacji i prezentacji produktu nie 
ma szans powodzenia – podkreśla Jacek 
Smak, dyrektor handlowy NEC Display 
Solutions.

Dlatego producent uruchomił właśnie 
oficjalnie Program DEMO dla korporacji 
i klientów biznesowych. Trwa również 
promocyjna akcja DEMO na monitory in-
teraktywne, którą NEC kieruje do swoich 
partnerów i w której mogą oni na prefe-
rencyjnych warunkach kupić egzemplarz 
demonstracyjny monitora z serii interak-
tywnej CB. 

Wszyscy producenci zgodnie twier-
dzą, że monitor interaktywny to bardzo 
wdzięczny przedmiot handlu dla reselle-
rów. Przede wszystkim dlatego, że moż-
na go sprzedać z bardzo dobrym zyskiem. 
Nieoficjalnie mówi się nawet o 20-proc. 
marżach na sprzęcie, którego cena wyno-
si kilka tysięcy złotych. A to nie wszystko, 
bo można dodatkowo zarobić na usługach 
i sprzedaży dodatkowych akcesoriów.

– Podstawową usługą jest montaż. Dru-
gą najczęściej zamawianą są szkolenia, bo 
monitory często mają więcej funkcji, niż na 
pierwszy rzut oka widać, i edukacja nowe-
go użytkownika to dla niego realna wartość 
– mówi Marcin Stefanow. 

Przedstawiciel ViDiS-a dodaje, że re-
seller może też zaoferować dostosowa-
nie monitora do potrzeb użytkownika 

– zainstalować potrzebne aplikacje lub 
zalogować klienta na konta chmuro-
we czy e-mailowe. Ponadto użytkownik 
może w późniejszym czasie myśleć o do-
kupieniu akcesoriów: specjalnego kom-
putera, wizualizera lub kamery. Monitor 
interaktywny to podstawa, którą można 
mocno rozbudować zarówno o  hard- 
ware, jak i software. 

Jak widać, producenci starają się wykre-
ować rynek, który wydaje się mieć bar-
dzo duży potencjał. Pozostaje pytanie: 

jak duży? Według części 
specjalistów należy spo-
dziewać się być może 
stosunkowo powolnego, 
ale za to systematyczne-
go wzrostu popytu, i  to 
w bardzo różnych sekto-
rach rynku.

– Monitory interaktyw-
ne bardzo dobrze sprawdzą się u użytkow-
nika praktycznie każdego typu. Już teraz 
są doceniane na rynku edukacji, gdzie po-
woli stają się standardem. Przekonanie do 
nich sfery biznesu korporacyjnego wydaje 
się kwestią czasu, a pierwsze oznaki zain-
teresowania już widać. Niewykluczone też, 
że za kilka lat nie tylko w sektorze MŚP, lecz 
także w gospodarstwach domowych moni-
tor interaktywny zastąpi tablicę korkową, 
podobnie jak dziś w szkole zastąpił tablicę 
interaktywną – mówi Katarzyna Mroczek, 
Product Manager w NTT System (dystry-
butorze marki własnej monitorów inte-
raktywnych NTTview).

Czy rzeczywiście ziści się ta bardzo 
optymistyczna prognoza? Jak wspo-
mnieliśmy, w najbliższych latach najwię-
cej monitorów interaktywnych trafi do 
szkół. Ich absolwenci będą prędzej czy 
później klientami, którzy zadecydują 
o wyborze rozwiązań komunikacyjnych 
do miejsc pracy i domów. Jakie urządze-
nia na pewno wezmą pod uwagę? Takie, 
które bardzo dobrze znają z doświad-
czenia. To powszechnie znany mecha-
nizm. Każdy producent aut marzy, by 
jego marka była stosowana przez firmy 
prowadzące naukę jazdy, bo to zwiększa 
szanse na pozyskanie klienta. Być może 
tak samo będzie w przypadku monitorów  
interaktywnych. n
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Globalne prognozy dla rynku digi-
tal signage są bardzo optymistycz-
ne. Niespełna kilka miesięcy temu 

analitycy MarketsandMarkets ocenili je-
go obecną wartość na prawie 21 mld dol., 
a w 2024 r. ma ich zdaniem wzrosnąć do 
blisko 30 mld dol., co oznaczałoby średni 
roczny wzrost na poziomie 7,3 proc. Z ko-
lei przewidywania Grand View Research 
zakładają 8-proc. dynamikę wzrostu aż do 
poziomu 32 mld dol. w 2025 r. Tak dobre 
wyniki mają być rezultatem skuteczno-
ści cyfrowego marketingu, który docie-
ra do coraz większej grupy odbiorców. Tę 
skuteczność doceniają głównie retailerzy, 

a także użytkownicy z sektorów: HoReCa, 
finansowego i biurowego. Zdaniem ana-
lityków mają przy tym coraz większą 
wiedzę na temat sposobów oddziaływa-
nia za pomocą rozwiązań digital signage 
na klientów końcowych oraz innych ko-
rzyści, które niosą z sobą wdrożenia te-
go typu systemów. Przyczyniły się do tego 
zarówno lata edukacji prowadzonej przez 
producentów i integratorów, jak i sam roz-
wój technologii DS i przybierający na sile 
trend cyfrowej transformacji.

– Rynek DS w Polsce można już nazwać 
dojrzałym. Jeszcze kilka lat temu wiele firm 
z tych, które chciały wpisać się w trend di-

gital transformation, nie wiedziało, z jakich 
technologii chcą skorzystać i czego potrze-
bują. Obecnie nasza rola z „ewangelizatora” 
zmieniła się na eksperta, który pomaga zre-
alizować ściśle określony cel przez zastoso-
wanie odpowiedniego rozwiązania – mówi 
Paweł Jakubowski, New Business Deve-
lopment Director w M4B.

Mimo że w  rynku digital signage ro-
śnie udział bardziej złożonych wdrożeń, 
specjaliści zwracają uwagę na tendencje 
wzrostowe w obszarze prostych, jedno- 
lub kilkumonitorowych instalacji. Jest ich 
siłą rzeczy najwięcej i mogą stanowić źró-
dło przychodu dla integratorów, którzy 

Na rynku DS łączenie różnorakich kompetencji pozwala integratorowi zaoferować 
rozwiązania skalowalne, bezpieczne i co najistotniejsze – uzasadnione pod względem 
biznesowym. Kluczem do sukcesu jest także dojrzałość oprogramowania, wprost 
powiązana z bezpieczeństwem systemu.

n Karolina Marszałek

DI
GI

TA
L 

SI
GN

AG
E

 
wymagania 
klientów

RAPORT 360o

52 CRN nr 3/2020



strzeniom handlowo-usługowym i  ich 
użytkownikom. Sam wybór ekranów czy 
urządzeń stanowi pewien niewielki ele-
ment układanki.

Ważnym elementem rynku rozwią-
zań digital signage, coraz powszechniej 
wprowadzanym do przestrzeni handlo-
wych, są także kioski i kasy samoobsługo-
we. Systemy self-service i self-checkout 
odpowiadają na wiele potrzeb, ale przede 
wszystkim rozładowują kolejki. Specjaliści 
wskazują na szczególny bonus związany 
z implementacją rozwiązań self-service. 
Klienci, którzy z nich korzystają, często 
kupują więcej, niż zamierzali, bo sugeru-
ją się zwizualizowanymi podpowiedziami 
odnośnie do kolejnych produktów. Ponad-
to, stojąc przy kiosku samoobsługowym, 
mają więcej czasu na wybór. 

– Custom experience związany z kioska-
mi rośnie. Klienci oczekują od nas coraz 
bardziej innowacyjnych rozwiązań. Żeby 
temu sprostać, projektujemy nowe kształ-
ty kiosków, a  także eksperymentujemy 
z wielkościami ekranów i nakładkami pry-
watyzującymi. Dokładamy przy tym kolejne 
technologie, jak RFID i NFC, a dla odbior-
ców coraz istotniejsza staje się powłoka an-
tyseptyczna. Warto dodać, że najnowsze 
modele kiosków są przeznaczone do insta-
lacji na blacie czy półce kasowej, dzięki cze-
mu nie trzeba ingerować w strukturę mebli 
– mówi Paweł Jakubowski.

dopiero zdobywają doświadczenie na tym 
rynku, by potem ewentualnie rozwijać się 
wraz z biznesem klienta.

– Postęp edukacyjny, jaki nastąpił we 
wdrażaniu prostych systemów, napraw-
dę cieszy. Jeszcze do niedawna w małych 
punktach handlowych lub w sektorze health  
& beauty częściej spotykaliśmy telewizory  
niż odpowiednie nośniki digital signage. 
Obecnie znajdziemy w  takich miejscach 
profesjonalne produkty DS – mówi Mariusz 
Orzechowski, dyrektor polskiego przedsta-
wicielstwa NEC Display Solutions Europe.

Zwraca przy tym uwagę na przeciętny 
rozmiar nośnika DS. Instalacje bazują co-
raz częściej na 65-, 75- czy nawet 98-ca-
lowych monitorach, co wynika ze spadku 
cen. Z kolei Tomasz Paradowski, dyrektor 
Działu Systemów Audiowizualnych w Ve-
racompie, zwraca uwagę na szybki wzrost 
udziału instalacji złożonych z monitorów 
4K w przypadku urządzeń o mniejszych 
przekątnych. Na ekranach zaś, których 
rozmiary wykraczają poza 75 cali, coraz 
częściej pojawia się obraz 8K.

Zarówno systematyczne spadki cen 
modułów LED, jak i elastyczność w pro-
jektowaniu systemów DS bazujących na 
tej technice wpłyną na zwiększenie tem-
pa adopcji tych rozwiązań, głównie w pro-
jektach retailowych.

– Kolejnym obszarem rozwoju systemów 
DS będą rozwiązania typy way-finding, 
które ułatwiają poruszanie się i komunika-
cję w centrach handlowych, na lotniskach 
czy dużych biurach. Integracja z systemem 
parkingowym, aplikacją mobilną bądź sys-
temem lokalizacji wykorzystującym, dajmy 
na to, beacony, może być źródłem przewa-
gi konkurencyjnej integratorów i budować 
ich unikatową pozycję na rynku – podkreśla 
Tomasz Paradowski. 

Na ciekawy aspekt rozwoju sektora 
digital signage zwraca uwagę Dariusz  
Sobczak, członek zarządu i współzałoży-
ciel Nanovo. W jego opinii jest nim regla-
mentacja ilości papieru w obiegu.

– Potrzeba cyfrowej komunikacji wpisu-
je się w globalny nurt paperless. Papier ma 
krótką żywotność, a  koszty jego produk-
cji i dystrybucji są coraz mniej opłacalne. 
W  obliczu zmian technologicznych i  na-
wyków konsumenckich zmniejsza się tak-
że skuteczność marketingowa tradycyjnych 
środków – mówi Dariusz Sobczak.

Współzałożyciel Nanovo dodaje, że 
w najbliższych latach we wdrożeniach 
digital signage główny nacisk będzie kła-
dziony na proces automatyzacji treści 
i badanie efektywności przekazów.

Digital signage już od dawna stanowi do-
skonałą odpowiedź na coraz bardziej zło-
żone potrzeby odbiorców retailowych. 
Zaczynają oni to doceniać, inwestując we 
wdrażanie rozwiązań wychodzących da-
lece poza jedynie proste wyświetlanie ob-
razka na ekranie monitora. Dowodem na to 
jest ostatni sukces Nanovo. W lutym br. pol-
ska firma otrzymała prestiżową statuetkę 
Digital Signage Awards w kategorii „Retail, 
banking and HoReCa” za projekt instalacji 
do salonów E-obuwie. Celem projektu było 
przeniesienie marki działającej w segmen-
cie e-commerce do przestrzeni tradycyj-
nych placówek handlowych.

– Dzięki wdrożeniu cyfrowych kana-
łów komunikacji podmiot typu internet 
pure-player zaistniał z  dużym sukcesem 
w obszarze sprzedaży stacjonarnej. Inte-
raktywne stanowiska zastąpiły tradycyjne 
półki z butami i akcesoriami – mówi współ-
założyciel Nanovo.

Jak tłumaczy specjalista, komplemen-
tarność rozwiązań i wyjście poza trady-
cyjne ramy digital signage są tym, czego 
faktycznie potrzeba nowoczesnym prze-
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Źródło: Sharp, badanie przeprowadzone wśród partnerów  
z grupy Sharp Open Architecture Platform, sierpień 2019 r.
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LED: zalety i ograniczenia
W rozwiązaniach DS na potrzeby reta-
ilu, a także w większych salach konferen-
cyjnych coraz częściej wykorzystuje się 
technologię LED. Zwłaszcza tam, gdzie 
jest bardzo jasno, ewentualnie gdy klien-
ci nie życzą sobie widocznych ramek na 
ścianie wideo. Wzrost popytu na takie roz-
wiązania notuje m.in. M4B, które w cią-
gu ostatnich dwóch lat sprzedało ponad 
10 tys. mkw. paneli LED. Z tą technologią 
wiążą się jednak pewne ograniczenia. 

Do słabych stron zalicza się w tym przy-
padku brak możliwości patrzenia na nośnik 
z niewielkiej odległości. Tę przeszkodę mo-
gą niwelować do pewnego stopnia moduły 
o bardzo małej diodzie. Ich zastosowanie 
podnosi jednak cenę całego rozwiązania 
do poziomu, który jak na razie okazuje się 
nieakceptowalny dla większości odbiorców 
biznesowych, szczególnie z sektora retail. 
Poza tym zastosowanie paneli wymaga od 
integratorów innych kompetencji odno-
śnie do instalacji, przygotowania produktu, 
a następnie jego serwisowania niż w przy-
padku monitorów. Dlatego bardzo ważne 
jest źródło pochodzenia modułów i tym sa-
mym pomoc, którą w trudnych sytuacjach 
może zapewnić integratorowi producent.

DS: z recepcji na „salony”
Jeśli chodzi o  instalację digital signa-
ge w przestrzeniach biurowych, jeszcze 

kilka lat temu uwaga integratorów i ich 
klientów skupiała się głównie na recep-
cjach. Zresztą ze zrozumiałej przyczy-
ny, skoro mowa o miejscu, które muszą 
„zaliczyć” wszyscy goście (nie licząc pra-
cowników). Wraz z rozwojem oprogra-
mowania dla systemów DS 
i lepszym zrozumieniem ro-
li, jaką może odgrywać di-
gital signage w  korporacji, 
integratorzy mają szansę 
rozmawiać z klientami bizne-
sowymi o projektach, w któ-
rych –  podobnie jak to się 
dzieje w przypadku odbior-
cy retailowego – coraz waż-
niejszą rolę odgrywa hasło 
experience. Przy czym tym razem cho-
dzi o employee experience.

– Jeżeli rozwiązania DS są właściwie za-
projektowane, wdrożone i wkomponowane 
w środowisko pracy, mogą być dodatkowym 
narzędziem dla działów HR i marketingu, 
wspierającym komunikację w korporacji, 
wymianę wiedzy i budowanie kultury or-
ganizacyjnej – mówi Tomasz Paradowski 
z Veracompu.

Digital signage w korporacyjnej komu-
nikacji może służyć do rozpowszechnia-
nia zarówno bieżących informacji, jak 
i utrwalania wartości oraz zasad funkcjo-
nowania firmy. Sieć ekranów, planowo 
rozmieszczonych w przestrzeni biuro-

wej, doskonale uzupełnia funkcje intra- 
netu, który obecnie wiele firm wykorzy-
stuje do komunikacji z  pracownikami. 
Wyświetlacze podnoszą efektywność 
przekazów zamieszczanych w wewnętrz-
nej sieci. Oprócz tego mogą pełnić funkcje 

dashboardów, przekazując 
informacje adresowane do 
poszczególnych działów. 
W tym przypadku szczegól-
nie liczą się funkcje opro-
gramowania pozwalające na 
zarządzanie z osobna każdym 
wyświetlaczem w całej sieci. 
Dodatkowe funkcjonalno-
ści software’u pozwalają na 
podział ekranów monitorów 

tak, by przeplatać informacje ukierunko-
wane z tymi „ogólnokorporacyjnymi”. 

W związku z rosnącym zainteresowa-
niem klientów korporacyjnych rozwią-
zaniami IT/AV na potrzeby firmowych 
meeting roomów warto rozmawiać z od-
biorcami biznesowymi o  dodatkowym 
wykorzystaniu monitorów lub elektro-
nicznych flipchartów zainstalowanych 
w salach spotkań jako nośników digital  
signage. W tego typu przestrzeniach prze-
bywają nie tylko pracownicy, lecz także 
klienci firmy, co powinno mieć wpływ 
na decyzję o  wyświetlanych treściach. 
W przekazywaniu informacji ważnych 
dla samych pracowników istotną ro-
lę mogą też odegrać małe wyświetlacze 
umieszczone przy wejściach do meeting 
roomów. 

Przykłady wykorzystania digital signage 
w korporacji można mnożyć. W tym wy-
padku ostatnim niech będzie zastosowa-
nie wyświetlaczy do wdrażania nowych 
procedur i szkoleń pracowników, a także 
sprawdzania ich wiedzy (np. dotyczącej 
BHP) za pomocą testów, bez konieczno-
ści zapewniania dostępu do komputerów. 
Tu niezbędnym elementem będą dotyko-
we interfejsy ekranów i np. zintegrowany 
moduł RFID, który posłuży zweryfikowa-
niu osób biorących udział w szkoleniu lub 
teście.

Jak podkreślają specjaliści Nedilo, 
wprowadzanie tak nowoczesnego środka 
przekazu, jakim jest digital signage w ko-
munikacji korporacyjnej, może odbywać 
się stopniowo. Choć warto już na wstępie 
mieć wizję końcowego rozwiązania i po-

Zdaniem użytkownika
nJakub Grzelak, dyrektor sprzedaży i inwestycji, CCC
Jesteśmy wymagającym partnerem, ale jeśli dostawca spełnia nasze wymagania, współ- 

pracujemy długoterminowo. Od systemów DS oczekujemy elastyczności, trwałości i gwaran-

cji, a także zmniejszonej konsumpcji energii, zapewniającej obniżenie wskaźników emisji.  

Po pierwsze, chcemy mieć możliwość elastycznego zarządzania wyświetlanymi treścia-

mi, czyli każdy ekran w razie takiej potrzeby powinien być zarządzany niezależnie od innych 

i bez względu na umiejscowienie. Dodatkowo liczy się dla nas szybkość działania systemu, to 

znaczy możliwość wyświetlania treści w czasie rzeczywistym. Niezbędna jest też integracja 

z systemami i bazą danych CCC. Po drugie, wymagamy odpowiedniej trwałości systemów 

i okresu gwarancyjnego połączonego z szybkim serwisem. Po trzecie, zwracamy uwagę na 

wskaźniki związane z konsumpcją energii. Jednym z celów jest stopniowe zmniejszanie jej zu-

życia. Chcemy to zrobić przez zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych.

Wybraliśmy technologię LED przede wszystkim ze względu na jej elastyczność. W przy-

padku ekranów LCD wielkość obrazu jest uwarunkowana ich rozmiarem, a w sieci kilku 

ekranów na jednej powierzchni – jak to jest w przypadku naszych sklepów – nie ma gwa-

rancji, że obraz będzie miał ten sam kontrast i kolor. Ponieważ chcemy, żeby nasze sklepy 

stacjonarne jeszcze lepiej łączyły świat offline i online, wprowadzamy do salonów skanery 

esize.me, a także planujemy zastosowanie kiosków internetowych i kas samoobsługowych.
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stawić na odpowiednią liczbę wyświetla-
czy oraz wysokiej klasy oprogramowanie, 
to jednak trzeba uważać, by nie przytło-
czyć pracowników nadmiarem informacji. 
Wraz z upływem czasu użytkownik pozna-
je system komunikacji wizualnej coraz le-
piej i jest też w stanie coraz efektywniej go 
wykorzystywać. Wtedy można np. podzie-
lić ekrany na strefy kontrolowane przez za-
rząd, marketing czy HR i dać im wszystkim 
autonomię w zarządzaniu swoją strefą.

„Integrator kompletny”
Znaczne zróżnicowanie sektora DS otwie-
ra możliwości działania na tym rynku róż-
nego typu integratorom. Z jednej strony 
coraz więcej firm podejmuje się instala-
cji bazujących na podstawowym systemie 
CMS i wyświetlaczu. Z kolei realizacje zło-
żone, nowatorskie są obecnie realizowane 

przez wąskie grono integratorów, którzy 
wybrali taki kierunek rozwoju biznesu, po-
święcając dużo czasu na wypracowanie so-
bie pozycji na tym rynku. Ich działalność 
jest związana z wysokim poziomem wie-
dzy dotyczącej analizy danych, sensoryki 
i doboru treści digital signage dla danego 
odbiorcy. Dzięki temu mogą oferować roz-
wiązania szyte na miarę. Często wymaga-
ją one integracji z systemem CRM klienta, 
rozwiązaniami omnichannel, systemami 
typu lift and learn, porównywania cen czy 
też opinii zamieszczanych w social me-
diach. Finalnie umożliwiają też analizę 
i ocenę skuteczności kampanii DS. 

Podczas rozmów ze specjalistami można 
się spotkać z określeniem „integrator kom-
pletny”, a więc uwzględniający wiele roz-
maitych potrzeb, na które ma odpowiadać 
system digital signage, i stosujący do tego 

różnorodne techniki. Łączenie różnora-
kich kompetencji zapewnia oferowanie 
rozwiązań skalowalnych, bezpiecznych 
i co najistotniejsze – uzasadnionych pod 
względem biznesowym.

Kluczem do sukcesu integratora jest 
także dojrzałość oprogramowania, wprost 
powiązana z bezpieczeństwem systemu di-
gital signage. Operowanie całym systemem 
cyfrowej komunikacji wymaga stabilnego, 
prostego w obsłudze software’u, który jed-
nak daje możliwość ciągłego rozwoju w ra-
zie takiej potrzeby.

– Nie chodzi bowiem o stworzenie ko-
lejnej aplikacji biznesowej, lecz rozwój 
funkcji multimedialnych, u których pod-
staw stoi automatyzacja. Dziś te działania 
dopiero nabierają tempa, ale jestem prze-
konany, że zdominują przyszłość – podsu-
mowuje Dariusz Sobczak.  n

n TOMASZ PARADOWSKI Wraz ze zmianą modelu wprowadzania nowoczesnych roz-
wiązań do przedsiębiorstwa i ścisłego ich powiązania z celami i procesami biznesowymi 
rośnie rola integratorów, którzy potrafią połączyć ekspercką wiedzę produktową z rolą 
doradcy biznesowego. Na rynku będą wygrywać ci, którzy rozumieją procesy biznesowe 
klienta, trafnie identyfikują wyzwania i problemy, wspólnie szukają rozwiązań, są otwarci 
i skutecznie pokazują swoją wartość jako doradcy i proponowanych rozwiązań technolo-
gicznych. Właściwie zaprojektowane, wdrożone i utrzymywane rozwiązania IT, w tym 
digital signage, powinny wspierać osiąganie celów biznesowych i być możliwie precyzyj-
nie wpisane w kontekst biznesowy firmy.

n MARIUSZ ORZECHOWSKI Na naszych oczach realizuje się scenariusz digital signa-
ge 3.0. Obserwuje się coraz większą synergię sensoryki, inteligentnej personalizacji oraz 
różnych technologii wyświetlania obrazu. Dzisiaj inwestorzy i użytkownicy oczekują 
możliwości analizy i badania skuteczności systemów DS, badania zachowań konsumen-
ta, odpowiedzi na, wydawałoby się, proste pytanie: czy i w jakim stopniu dany przekaz 
spowodował zmianę ścieżki zakupowej klienta? Na znaczeniu będą zyskiwać rozwiązania 
zapewniające ujednolicenie systemów DS funkcjonujących na wielu różnych nośnikach. 
Obecnie, przy większych projektach, spotykamy się z problemem rozwiązań bazujących 
na monitorach różnych producentów, w których przypadku vendor CMS nie jest w stanie 
w prosty sposób wyświetlić kontentu na wszystkich nośnikach, bo jego wersja oprogra-
mowania nie współpracuje z jednym z zastanych standardów hardware’owych.

n PAWEŁ JAKUBOWSKI Na branżę digital signage zauważalny wpływ ma trend eko-
logicznego podejścia do rozwiązań stosowanych w firmach. Tym samym istotne jest, że 
ekrany LED będą pobierać coraz mniej energii, a świecić lepiej i wyraźniej. Już coraz ła-
twiej je zamontować i serwisować, wystarczy niewielka wiedza z tego zakresu – to duża 
zmiana w porównaniu z tym, co było kiedyś. Dzięki temu, że bariera wejścia spadła, inte-
gratorzy coraz chętniej sięgają po technologię LED i proponują ją klientom. Systemy DS 
odpowiadają na różnorakie potrzeby klientów biznesowych, od lepszego przekazania 
treści wyświetlanych na ekranach zaczynając, a na integracji z wszystkimi możliwymi sys-
temami i pełnej automatyzacji kończąc. W tym kontekście możemy zastąpić wiele analo-
gowych procesów technologią DS oraz jej pokrewnymi. Dla jednego z klientów wdrażamy 
w tej chwili system do zarządzania ekranami oparty na mechanizmach pełnej automatyki.
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cjalnego klienta skle-
pu, punktu usługowego, 
ośrodka kultury itp., 
przy czym ważne jest, 
by dana osoba zainte-
resowała się wyświe-
tlaną treścią przez 
czas dłuższy niż 
kilka sekund. Ma 
to istotny wpływ 
na siłę oddziały-
wania przekazu 
i efekt, który chce-
my osiągnąć, a  jest 
nim wejście klienta do 
strefy wewnętrznej. Kie-
dy już znajdzie się, dajmy na 
to, w  sklepie odzieżowym, 
system digital signage stwa-
rza jego właścicielowi wie-
le możliwości promocji produktów, a nade 
wszystko budowania pozytywnego custo-
mer experience. Wyobraźmy sobie, że kon-
sument staje przy tradycyjnym manekinie 
ubranym w marynarkę. W takim przypadku 
doświadczymy tylko jednej inspiracji wy-
nikającej z aranżacji wnętrza. Jeśli zaś ma-
nekina zastąpimy wyświetlaczem, to nie 
tylko możemy pokazać produkt, lecz także 
możemy go zaprezentować w różnych od-
słonach: biznesowej, casualowej, podczas 
garden party czy niedzielnej przechadzki.

To już nie jest promocja w najprostszym 
rozumieniu tego słowa. 
I tu wracam do roli oprogramowania. Nie 
da się zaprojektować i wykorzystać takiej 
właśnie instalacji, jeśli nie mamy możliwo-

CRN Ponad dekadę temu napisałam 
pierwszy w CRN-ie tekst o rynku digi-
tal signage. Nosił tytuł „Wyświetlacz 
zamiast plakatu”. Takie ujęcie tej pro-
blematyki w tamtym czasie zdawało się 
wystarczać. Obecnie to byłoby ogromne 
uproszczenie. Na jakim etapie rozwoju 
znajduje się obecnie ten rynek? 
BARTŁOMIEJ SKORCZYK Żeby opisać rynek 
DS w Polsce, posłużę się metaforą: widać 
już szczyt, ale jeszcze musimy go zdobyć. 
Wciąż funkcjonuje na rynku mnóstwo in-
stalacji pozbawionych, by tak rzec, cech  
enterprise’owych. Działają więc faktycz-
nie na zasadzie zastąpienia jednego papie-
rowego plakatu kilkoma elektronicznymi. 
Mamy zatem ekran LED lub LCD, na któ-
rym wyświetla się w pętli materiał zała-
dowany za pomocą pendrive’a. Podkreślę 
nawet, że uważam za błędne nazywanie 
takich instalacji systemami digital signage. 
Tymczasem możliwości „prawdziwych” 
systemów DS ciągle rosną, ponieważ fun-
damentalną rolę odgrywa w nich oprogra-
mowanie. To dzięki rozwojowi software’u 
systemy te stają się zaawansowanymi na-
rzędziami do komunikacji wizualnej.

Jak może wyglądać taka komunikacja?
W zaawansowanym systemie DS, składa-
jącym się nawet z kilku tysięcy wyświetla-
czy, kluczowe jest zarządzanie tak złożoną 
strukturą z uwzględnieniem miejsca i ro-
li oddziaływania. Tę z kolei dzieli się na 
dwie podstawowe strefy: zewnętrzną i we-
wnętrzną. W strefie zewnętrznej treści pre-
zentowane na wyświetlaczu mają za zadanie 
przykuć uwagę przechodnia lub poten-

ści podzielenia rozległej sieci wyświetla-
czy na składowe, którymi można zarządzać 
autonomicznie, nawet każdym pojedyn-
czym ekranem z osobna.

Jak wiele takich współczesnych insta- 
lacji działa na polskim rynku?
Jesteśmy w przededniu realizowania takich 
scenariuszy. Na razie jeszcze klienci często 
nie do końca wykorzystują możliwości za-
awansowanych systemów, ze szczególnym 
uwzględnieniem budowania customer 
experience w obecnym rozumieniu tego 
słowa. Niemniej rynek dojrzewa do tego, by 
wykorzystywać digital signage jako interak-
tywne narzędzie stające się istotnym wspar-
ciem dla działów marketingu i sprzedaży, 
które muszą dzisiaj iść w parze. I właśnie 

„Integrator musi znaleźć miejsce dla innowacyjnego 
zastosowania digital signage na potrzeby konkretnego 
klienta, by pomóc mu się wyróżnić na rynku, zbudować 
markę czy też umożliwić lepszy kontakt z odbiorcami  
i pracownikami” – mówi Bartłomiej Skorczyk, 
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT W NEDILO.

Koncepcja i oprogramowanie,
NIE EKRANY
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materiał, np. że był przeznaczony dla kobiet 
lub mężczyzn. Jeśli połączymy tę informa-
cję z liczbą osób, które weszły do salonu, 
a  takie dane jesteśmy w  stanie uzyskać  
z systemów analizy optycznej, i zestawimy 
to ze sprzedażą tego produktu, wtedy dzia-
łania marketingowe możemy opierać na  
policzalnych danych.

Wygląda na to, że aby umożliwić klien-
towi pełne korzystanie z możliwości, 
które stwarza system digital signage, 
integrator musi mieć naprawdę szero-
kie kompetencje.
Holistyczne spojrzenie na całość procesów 
klienta jest kluczowe, a równie ważna jest 
kompleksowa realizacja całego projektu. 
Z naszego doświadczenia najlepsze efekty 
uzyskuje się, gdy jeden podmiot jest odpo-
wiedzialny za całe wdrożenie i pełną koor-
dynację systemów. To naprawdę wyzwanie 
w dobie coraz powszechniejszego proble-
mu z pozyskaniem kompetentnych kadr. 
Widzimy, że realizacja projektów często 
wygląda w taki sposób, że ekrany dostarcza 
klientowi jeden podmiot, drugi je instalu-
je, trzeci dokonuje integracji, a opiekę nad 
całością sprawuje jeszcze ktoś czwarty. To 
często skazuje projekt na niepowodzenie. 

Wasz potencjał na rynku digital signage 
wzmocniła niedawna fuzja z  Signal  
Group, które działa w sektorze retail, 
fashion, petrol i finansowym.
Tak, dzięki temu wzbogacimy portfolio 
o kilka kolejnych technologii świetnie uzu-
pełniających naszą ofertę DS o elementy 
chatbotów, automatyki budynkowej, moni-
toringu, systemy badania lojalności klien-
ta, systemy bezpieczeństwa, dostępu oraz 
analizy optycznej. W ten sposób zyskuje-
my partnera, który pomoże nam realizować 
kompleksowe projekty adekwatne do po-
trzeb naszych klientów. 

którego mam na my-
śli, obecność systemu 
DS wiąże się także ze 
zbudowaniem odpo-
wiedniego employer 
brandingu w czasach 
wysokiej rotacji pra-
cowników. To doty-
czy zresztą każdej korporacji. Istnieje wiele 
różnorodnych działań HR, które system di-
gital signage może wspomagać i podnosić 
ich skuteczność. Bardziej niż intranet czy 
poczta elektroniczna. I teraz wyobraźmy 
sobie, że wyświetlacze działające w przed-
siębiorstwie w systemie DS są podzielone 
software’owo na połowy, z których jedna 
jest przeznaczona dla działu HR, a druga dla 
działu sprzedaży. Koncepcja, która umożli-
wia przekazanie większej ilości informacji 
za pomocą każdego z ekranów, to przykład 
myślenia o tym, jak pomóc klientowi wy-
korzystać system DS możliwie efektywnie.  
To także kolejny przykład potwierdzający 
kluczową rolę oprogramowania. 

Co jest najtrudniejsze dla integratora 
wdrażającego projekt digital signage?
Podczas rozmowy z klientami usilnie ich 
zachęcamy, żeby spojrzeli na rozwiązanie, 
które chcą u siebie zastosować, z szerszej 
perspektywy, nie kierując się tylko kosztami. 
Decyzja o wdrożeniu systemu DS wymaga 
dalekowzroczności. Należy też wspomnieć 
o możliwościach jego powiązania z innymi 
technologiami, takimi jak analiza optycz-
na, wspomniane już zewnętrzne zbiory da-
nych, system BI czy nawet BMS. Informacje 

z tych systemów mogą być 
„wyzwalaczem” dla danego 
komunikatu, który finalnie 
klient końcowy lub pra-
cownik danej firmy widzi 
na ekranie. Dodatkowo za-
awansowany digital signage 
jest źródłem cennych, pre-
cyzyjnych informacji dla 
klienta biznesowego, na 
których bazie mogą być np. 

planowane i realizowane kampanie marke-
tingowo-sprzedażowe. Wyobraźmy sobie 
promocję nowego produktu i to, że wiemy 
dokładnie, ile razy konkretny produkt zo-
stał wyświetlony w danym punkcie sprze-
daży, w jakiej jego części (witryna, wnętrze 
sklepu), a jeszcze dalej – jaki przekaz miał 
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interaktywność ma i będzie miała ogrom-
ny wpływ na rozwój rynku DS. Funkcje in-
teraktywne zapewniają połączenie świata 
online, który klienci tak lubią, ze światem 
offline, co świetnie widać w branży fa-
shion. Oddzielnie oba te światy mają swoje 
wady i zalety, ale po ich połączeniu, dzię-
ki interaktywnemu „digitalowi”, następu-
je uzupełnienie, chociażby przez swobodę 
wyszukiwania online i możliwości weryfi-
kacji swoich wyborów od razu na miejscu. 

Jak prowadzić rozmowy z  klientami 
końcowymi, którzy są zainteresowani 
wdrożeniem systemu DS w związku z je-
go zaawansowanymi możliwościami?
Podczas spotkania w naszym showroomie 
DS zawsze proszę klienta, by się rozejrzał, 
a następnie… zapomniał o tym, co tu zoba-
czył. Ponieważ ekran duży, mały, w pio-
nie, w poziomie, LED czy LCD to jest tylko 
wypadkowa tego, do czego dążymy, jakie 
efekty chcemy uzyskać. Tymczasem klient 
często postępuje odwrotnie: zaczyna od 
wysyłania zapytania o hardware, a kiedy za-
czynamy, nawet wstępnie, analizować jego 
potrzeby, okazuje się, że gdyby kupił to, o co 
pyta, wyrzuciłby pieniądze w błoto. Dlate-
go pierwszym punktem na liście naszych 
usług związanych z DS jest analiza potrzeb, 
która – mówiąc bardzo ogólnie – ma usta-
lić, w jaki sposób działa firma klienta, i od-
powiedzieć na pytania o efekty wdrożenia, 
które klient chce uzyskać. Od tego zależy, 
który system z naszego portfolio dobierze-
my. To bardzo ważne, ponieważ dobrze 
wiemy, że takie inwestycje muszą wnieść 
konkretną wartość dla 
przedsiębiorstwa. W przy-
padku sklepu, by inwestycja 
się spłaciła, musi stanowić 
immanentną część firmy 
i w pełni wpisywać się w jej 
sposób działania.

Obsługujecie m.in. bran-
żę logistyczną. Jakie jej 
potrzeby realizujecie?
Chodzi o przekazywanie informacji na te-
mat poszczególnych etapów realizacji pro-
cesów, których w takich firmach jest bardzo 
dużo. To ułatwia komunikację. W przypad-
ku obecnie realizowanego wdrożenia wcho-
dzi w grę integracja systemu digital signage 
z zewnętrznymi źródłami danych. U klienta, 

CYFROWY OBRAZ 

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA MARSZAŁEK

Holistyczne 
spojrzenie 
na całość 
procesów klienta 
jest kluczowe.

BARTŁOMIEJ SKORCZYK  
W branży IT od ponad ośmiu lat, cały czas związany z obszarem 
zaawansowanych systemów informatycznych. Odpowiadał za kon-
takty z klientami i wdrożenia projektów, kierował działem IT i sekcją 
R&D. Obecnie kieruje działem sprzedaży i marketingu w Nedilo 
i wyznacza kierunki rozwoju firmy.



Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe  
– w oparciu o dane pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, 
organizacji branżowych i globalnych mediów.
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Trzy oblicza gamingu
Wzrost popytu na sprzęt PC dla gra-

czy – komputery markowe i składane 

oraz peryferia – wprawdzie utrzyma 

się w najbliższych latach, ale jego 

dynamika do 2022 r. wyniesie jedy-

nie 1 proc. rocznie w skali globalnej 

– uważają analitycy Jon Peddie 

Research. Spowolnienie wzrostu 

sprzedaży dotyczy przede wszystkim 

urządzeń składanych. Spadek w tym 

segmencie jest prognozowany na 

najbliższe trzy lata, po czym powinna 

nastąpić stabilizacja.

Poza tym w omawianym segmencie 

rynku spada liczba komputerów 

z niższych segmentów cenowych. 

Z kolei popularność gamingo-

wych „składaków” high-end ma 

rosnąć, bo łącząc komponenty, 

można stworzyć maszynę 

o sportowych osiągach nawet 

o kilka tysięcy dolarów ta-

niej w porównaniu z gotowym 

sprzętem – podkreślają analitycy. 

Wyraźny powinien być także wzrost 

zapotrzebowania na markowe modele. 

W takich urządzeniach gracze cenią 

wygodę (bo produkt jest gotowy), 

gwarancję i wsparcie.

Jest także zauważalny stabilny wzrost 

sprzedaży peryferiów i akcesoriów 

we wszystkich segmentach cenowych. 

Pojawiają się w nich nowe funkcje, 

a gracze często wymieniają dodatki ze 

względów technicznych lub estetycz-

nych, zanim zużyją się stare produkty.

W 2019 r. co piąta polska firma przetwarzała 

dane w chmurze, co oznacza dwukrotny wzrost 

takich podmiotów rok do roku – wynika z raportu 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ogólnie z po-

jęciem chmury zetknęła się ponad połowa pyta-

nych (52 proc.), podczas gdy w 2018 r. odsetek 

takich respondentów nie przekraczał 44 proc.

Znakomita większość, bo niemal 94 proc. przed-

siębiorców, którzy korzystali z chmury w ze-

szłym roku, dostrzega korzyści z tym związane. 

Za największą uznano bezpieczeństwo danych 

(71 proc. wskazań wobec 60 proc. w 2018 r.), 

a numerem dwa stała się oszczędność, podczas 

gdy w 2018 r. użytkowników bardziej cieszyła 

łatwość obsługi.

Jednocześnie 20 proc. użytkowników chmury 

dostrzega zagrożenia związane z jej wykorzy-

staniem. Dominuje… obawa o bezpieczeństwo, 

zwłaszcza o wyciek danych wskutek awarii. 

Raport obejmuje firmy różnej wielkości, ale 

głównie mikro (od 2 do 9 osób) i małe podmioty 

(10–49 osób). W sumie stanowiły one ok. 75 proc. 

wszystkich respondentów.

Dwa razy więcej polskich 
firm w chmurze
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BADANIA RYNKU

Korzyści związane z przetwarzaniem danych  
w chmurze

Bezpieczeństwo 
przed utratą 

danych

Oszczędność 
kosztów

Wydajność 
i niezawodność

Łatwość obsługi

Bieżący 
monitoring 

procesów

71,6%

52,7%

37,8%

51,4%

43,2%

Rynek sprzętu komputerowego 
dla graczy w 2019 r. (wartościowo)

16%
Peryferia

19%

Składane 
komputery

65%

Markowe 
komputery
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Epidemia będzie miała negatywny wpływ na 

rynek sprzętu, ale nie wszystkie przewidywane 

zmiany mają taki właśnie charakter – twierdzą 

analitycy IDC. Ich zdaniem obawa przed zarazą 

może dodatkowo zaszkodzić i tak już borykającym 

się z problemami tradycyjnym sklepom, ale za to 

zyska e-handel. Co ciekawe, nie zabraknie czyn-

ników stymulujących wzrost popytu, a jednym 

z nich ma być rozwój komunikacji wideo w czasie 

rzeczywistym, co powinno korzystnie wpłynąć 

na sprzedaż sprzętu audio-wideo, a także lapto-

pów. Zwłaszcza że epidemia uświadomiła wielu 

przedsiębiorcom konieczność inwestycji w „pracę 

przyszłości”, w tym biuro w dowolnym miejscu. 

W sektorze edukacji może się zwiększyć zapotrze-

bowanie na nauczanie online i niezbędny do tego 

sprzęt. Ponadto, skoro ludzie w szczególnie za-

grożonych regionach świata zaczęli więcej czasu 

spędzać w domach, być może chętniej zajmą się 

cyfrową rozrywką, a tym samym będą potrzebo-

wać komputerów gamingowych oraz wydajnych 

smartfonów i tabletów. Według analityków epi-

demia zwiększy zainteresowanie urządzeniami 

noszonymi (wearables), które monitorują stan 

zdrowia – jak opaski na nadgarstek, smartwatche 

i urządzenia śledzące. Nawet bez wpływu koro-

nawirusa, według IDC, ten rynek miał wzrosnąć 

o 30 proc. w 2020 r. 

Nie ma tego złego… 

Prognozowany wpływ 
epidemii na rynek sprzętu

Większy popyt na wzmocniony sprzęt
W ub.r. przychody ze sprzedaży wzmocnionych urządzeń przenośnych: handheldów, ta-

bletów i notebooków, zwiększyły się o 3 proc. wobec 2018 r. – w ocenie VDC Research. 

Po trzech kwartałach 2019 r. wzrost wyniósł 2,7 proc. Poprawa była nieco mniejsza niż 

oczekiwana (+4 proc.) głównie ze względu na spadek w segmencie handheldów. W 2020 r. 

powinien jednak nastapić wzrost (o 4,5 proc. rok do roku – według prognozy z końca ub.r.) 

w związku z migracją użytkowników na system Android i wymianą sprzętu w hurtowniach. 

Przychody ze sprzedaży tabletów po trzech kwartałach 2019 r. zwiększyły się o 1,5 proc., 

co rozczarowało analityków. Jednak w 2020 r. przed epidemią oczekiwano wzrostu na 

poziomie 4,8 proc., dzięki migracji do Windows 10 oraz rosnącemu zapotrzebowaniu w sek-

torach zorientowanych na usługi. VDC Research przewidywał, że nastąpi zwiększenie przy-

chodów ze sprzedaży wzmocnionych notebooków. W 2019 r. była ona generowana głównie 

przez migrację do Windows 10 i zakupy 

modeli 2w1, które stanowią nowość 

w segmencie rugged. Co ciekawe, bły-

skawicznie wzrósł popyt na komputery 

przeznaczone do wózków widłowych. 

Po trzech kwartałach ich sprzedaż była 

większa o 25,8 proc. (rok do roku).  

Choć długoterminowe prognozy dla tego 

segmentu są spadkowe, oczekuje się, że 

dodatni wynik utrzyma się w 2020 r.

CRN nr 3/2020 59

Prognoza światowych dostaw  
urządzeń komputerowych w 2020 r.

Kategoria produktów
I kw. 

2020 r.

II kw. 

2020 r.

III kw. 

2020 r.

IV kw. 

2020 r.

Tradycyjne komputery  

(desktopy, laptopy, 

stacje robocze)

-6,4% -10,3% -6,4% -5,6%

Tablety, w tym modele 

2w1 z odłączaną 

klawiaturą (detachables)

-11,8% -17,5% -15,0% -6,6%

KORONAWIRUS:  
najgorsze 
dopiero przed 
nami
Światowe dostawy 

komputerów i tabletów 

w 2020 r. zmniejszą się rok do roku 

o 9 proc. (do poziomu 374,2 mln szt.) 

w związku z epidemią koronawirusa 

– przewiduje IDC w prognozie skorygo-

wanej w lutym br. Problemy z produkcją, 

dostawami i zmniejszeniem popytu z po-

wodu epidemii (co dotyczy głównie Chin) 

nałożą się na przewidywany od dawna 

koniec szczytu zakupowego związanego 

z migracją do Windows 10.

W ocenie IDC spadek dostaw w I kw. br. 

sięgnie 8,2 proc., ale II kw. br. będzie 

jeszcze gorszy. Spodziewany jest wów-

czas 12,7-proc. dołek, ponieważ wyczer-

pią się zapasy komponentów i gotowych 

urządzeń. Jak czytamy w raporcie IDC, 

„wiele krytycznych podzespołów, takich 

jak panele, czujniki dotykowe i PCB, 

pochodzi z regionów dotkniętych epi-

demią, co spowoduje załamanie dostaw 

w II kw.”. Analitycy dodają, że „droga do 

ożywienia łańcucha dostaw w Chinach 

będzie długa”. Według nich w prowin-

cjach dotkniętych epidemią na poprawę 

trzeba będzie czekać do maja br. Dopiero 

w II poł. br. rynek zacznie odbijać się od 

dna, choć nadal sprzedaż będzie wyraź-

nie mniejsza niż w zeszłym roku. Jednak 

długoterminowa prognoza pozostaje 

pozytywna – do 2024 r. średni roczny 

wzrost powinien wynieść 0,2 proc. 

– przy założeniu, że epidemia zostanie 

opanowana w 2020 r.
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wzmocnienie e-handlu

zainteresowanie pracą 
zdalną i komunikacją wideo

popyt na rozwiązania  
i urządzenia do szkoleń  
i edukacji online,

zapotrzebowanie na cyfro-
wą rozrywkę: komputery 
dla graczy, wydajne  
smartfony i tablety

zakupy urządzeń weara-
bles monitorujących stan 
zdrowia

inwestycje w sektorze  
medycznym zwiększą  
zakupy PC, tabletów,  
urządzeń noszonych

spadek popytu, największy 
w sektorze MŚP

niedobory zapasów  
w łańcuchu dostaw 
co najmniej 
do kwietnia br. 
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Notebooki

Tablety

Handheldy

2,3%

4,8%

5%

Prognoza dla urządzeń przenośnych 
klasy rugged na 2020 r. (wartościowo)
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Z punktu widzenia informatyki tzw. 
inteligentne budynki opierają się 
w  głównej mierze na integracji. 

W  zasadzie wszystkiego z  wszystkim, 
bo im więcej zintegrowanych systemów 
i rozwiązań, tym większe są możliwości 
uruchamiania kolejnych funkcji i  uży-
teczności. W związku z tym każdy nowy 
budynek, który chcielibyśmy nazwać in-
teligentnym, to nowe wyzwania, nowe in-
tegracje, nowe rozwiązania zapewniające 
sprawną wymianę danych i komunikację 
między różnymi urządzeniami, systema-
mi, aplikacjami. To też spore pole do dzia-
łania dla integratorów, którzy chcieliby 
wchodzić na nowe obszary informatycz-
nego i okołoinformatycznego biznesu.

W tym celu w  pierwszej kolejności 
trzeba zapewnić integrację systemów 
IT z  systemami automatyki sterującej 

działaniami różnych urządzeń. Gdy kil-
ka samorządów lokalnych przymierza-
ło się kilka lat temu do wprowadzenia 
systemów zarządzania energią w miej-
skich placówkach oświatowych, jednym 
z podstawowych wyzwań było zapewnie-
nie sposobu przełożenia przetworzonych 
w systemie analitycznym wskazań z czuj-
ników temperatury w pomieszczeniach 
na funkcjonowanie automatyki sterują-
cej pracą pieców grzewczych lub węzłów 
cieplnych. Dodatkowo systemy sterowa-
nia mogły uwzględniać informacje z pla-
nu pracy szkoły, dostosowując sposób 
ogrzewania pomieszczeń w zależności 
od tego, czy w klasie były przewidziane 
lekcje, czy też miała być pusta. 

Wraz z  rozwojem technologii typu 
smart building możliwości połączeń róż-
nych systemów i rozwiązań przybywa. 

W kilku najnowszych warszawskich biu-
rowcach mechanizm obsługi wind pasa-
żerskich pobiera informacje z systemu 
kontroli dostępu do obiektu. Do każdej 
karty wstępu odbitej na bramce wejścio-
wej jest przypisywana jedna, konkret-
na winda. Tylko nią można wjechać na 
określone piętro, żadną inną. Ma to słu-
żyć m.in. usprawnieniu przemieszczania 
się ludzi w biurowcu przy jednoczesnej 
optymalizacji wykorzystania dostępnych 
urządzeń. W innych miejscach systemy 
rozpoznawania tablic rejestracyjnych 
wysyłają informację do urządzeń otwie-
rających bramy wjazdowe do garażu, by 
umożliwić wjazd na firmowy parking 
uprawnionym pojazdom.

O daleko idących zastosowaniach inte-
ligentnych rozwiązań można myśleć też 
w przypadku aplikacji na użytek domowy. 

Zarządzanie inteligentnymi budynkami 
wymaga coraz większej integracji 
różnych systemów. Zwiększa to 
możliwości wprowadzania nowych 
funkcji i udogodnień, ale jednocześnie 
rośnie ryzyko zagrożeń. W jednym 
i drugim przypadku są potrzebni 
specjaliści z branży IT, którzy dostarczą 
odpowiednie rozwiązania oraz będą 
potrafili je wdrożyć i obsłużyć.

n Andrzej Gontarz

TRENDY

wszystko  
w jednym

INTELIGENTNY 
BUDYNEK:   
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rodne systemy, jak: zasilania, oświetlenia, 
ogrzewania, pogodowe, przeciwpożaro-
we, kontroli dostępu, alarmowe czy mo-
nitoringu wizyjnego. W każdym z nich 
mogą być na dodatek „zaszyte” różne 
składniki inteligentnych rozwiązań. Do 
tego w  coraz większym zakresie funk-
cjonowaniem budynku i pracą jego po-
szczególnych funkcji można sterować za 
pomocą smartfona.

Kolejnym ważnym obszarem wymiany 
danych między systemami i ich integracji 
jest wizualizacja w centrum sterowania 
informacji o budynku i stanie jego instala-
cji. To wcale niebanalne wyzwanie, by po-
kazać nie za dużo ani nie za mało oraz nie 
zasypać dyspozytora nadmiarem danych, 
a  jednocześnie nie pominąć naprawdę 
istotnych z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa i sprawności funkcjonowania obiek-
tu. To bardzo ważne, bo w efekcie chodzi 
przecież o bezpieczeństwo i komfort lu-
dzi przebywających w budynku.

Z tej perspektywy istotne jest też za-
pewnienie dostępu do newralgicznych 
danych różnym służbom miejskim. Stan-
dardem jest podłączenie systemów ob-
sługujących inteligentne budynki do 
systemów alarmowych straży pożarnej. 
Sygnał alarmowy o pożarze już wcześniej 
mógł być wysyłany do strażaków, jednak 
obecnie znacznie poszerzyły się możli-
wości dostępu do informacji potrzebnych 
na wypadek sytuacji kryzysowej. Wraz 
z powiadomieniem na elektronicznej ma-
pie pojawia się automatycznie lokalizacja 
zagrożonego obiektu, a z bazy danych są 
pobierane informacje na temat użytych 
materiałów wykończeniowych, stopnia 
zagrożenia pożarowego, dostępności hy-
drantów z wodą itp. Podłączenie się 

To nie muszą być już tylko najpowszech-
niej dzisiaj stosowane systemy alarmo-
we czy aplikacje do sterowania piecem 
centralnego ogrzewania. Można też wy-
obrazić sobie sytuację, że podczas zbliża-
nia się domownika informacje z systemu 
lokalizacji w jego samochodzie będą ge-
nerować impuls do otwarcia bramy wjaz-
dowej, włączenia oświetlenia w salonie 
lub ustawienia odpowiedniej temperatu-
ry w pomieszczeniach.

Tutaj, tak jak w przypadku całej branży 
ICT, barierą jest coraz częściej już tylko 
wyobraźnia i pomysłowość użytkownika 
czy twórcy nowej technologii. Dzisiaj już 
nikogo nie dziwi, że komenda ze smart-
fona może uruchamiać w sposób zdalny 
robota czyszczącego dywan czy uchylić 
okno w sypialni, by w upalny dzień prze-
wietrzyć mieszkanie. Nowych inteligent-

nych rozwiązań i produktów dla domu 
będzie z pewnością przybywać, co z ko-
lei otworzy nowe perspektywy działania 
dla resellerów.

O „inteligencji” budynku może świadczyć 
również możliwość komunikowania się 
systemów informatycznych między sobą. 
Z elektronicznego kalendarza pracowni-
ka może być pobierana informacja o za-
planowanych spotkaniach przez system 
rezerwacji sal konferencyjnych. O ozna-
czonej godzinie w pomieszczeniu będzie 
panować określona temperatura powie-
trza, a na desktopach pojawią się potrzeb-
ne do rozmowy dokumenty. W tworzeniu 
właściwych warunków otoczenia pracy 
mogą być pomocne nie tylko dane z czuj-
ników temperatury czy wilgotności. 
W niektórych obiektach publicznych czy 
biurowych już dzisiaj są stosowane po-
miary zapełnienia pomieszczenia przez 
ludzi. W zależności od liczby przebywa-
jących w danym miejscu osób system do-
biera odpowiednie ustawienia grzania, 
oświetlenia czy wentylacji. To pozwala 
lepiej, efektywniej zarządzać energią, me-
diami komunalnymi i innymi zasobami.

Dzisiaj w inteligentnych budynkach co-
raz trudniej o osobne, izolowane od siebie 
systemy czy infrastruktury z oddzielo-
nym od siebie sterowaniem i nadzorem. 
Do zarządzania coraz bardziej  złożo-
nym środowiskiem smart buildingu są 
już powszechnie wykorzystywane zin-
tegrowane systemy klasy BMS (Building 
Management Systems). Z  ich poziomu 
można mieć dostęp do niemal wszystkich 
składników infrastruktury budynku. Przy 
czym integracji mogą podlegać tak różno-

Zdaniem integratora
nŁukasz Mirkowski, dyrektor handlowy, Home Systems
Przez ostatnie kilka lat obserwujemy dynamiczny wzrost potrzeb i świadomości 

klientów instalujących systemy inteligentnego domu czy budynku. Inwestorzy coraz 

częściej pytają o rozwiązania sprawdzone, wspierane przez dużych, światowych pro-

ducentów. Największe zapotrzebowanie jest na produkty, które dają realne oszczęd-

ności i komfort użytkowania, jak sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem, klimatyzacją 

czy roletami. Takie rozwiązania sprawdzają się w każdym sektorze budownictwa – od 

mieszkań, segmentów i rezydencji po wieżowce i hale produkcyjne. Przy doborze i uru-

chomieniu odpowiedniego systemu kluczową rolę odgrywają: doświadczony integra-

tor, dobry projekt i jasno określone oczekiwania inwestora.
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do systemu BIM (Building Information 
Modeling) lub cyfrowych planów obiek-
tu zwiększy ilość informacji możliwych 
do pozyskania na żądanie, np. o rozkła-
dzie pomieszczeń oraz przebiegu tras  
komunikacyjnych.

„Inteligentne” mogą być także obiekty 
przemysłowe. Przykładowo, magazyny 
fabryczne przestają pełnić tylko pasyw-
ną funkcję przestrzeni do składowa-
nia towarów. Zamieniają się w systemy 
wspomagające zarządzanie przepływem 
przychodzących i  wychodzących pro-
duktów. W związku z tym, że coraz wię-
cej wyrobów jest wytwarzanych zgodnie 
z koncepcją przemysłu 4.0, na konkret-
ne zamówienie od klienta, zarządza-
nie łańcuchem dostaw staje się jednym 
z  newralgicznych elementów procesu 
produkcyjnego. Do nowych wymogów 
muszą być dostosowane również maga-
zyny. Stąd w ich działaniu coraz większa 
jest rola systemów wymiany informacji 
i automatyzacji całych obszarów obsłu-
gi przekazywanych do przechowywania 
towarów. Rośnie też obecność robotów, 
dronów, pojazdów bezzałogowych funk-
cjonujących w zintegrowanym systemie 
inteligentnego magazynu.

Za drogie i zbyt 
skomplikowane
W ofercie producentów i dostawców poja-
wia się coraz więcej rozwiązań z dziedziny 
inteligentnych budynków. To już nie są po-
mysły rodem z filmów science fiction i ta-
kie rozwiązania są nie tylko możliwe do 
wdrożenia, ale coraz powszechniej wy-
korzystywane. Może jeszcze nie wszędzie 

i nie nagminnie, niemniej w coraz większej 
liczbie miejsc. Zresztą nie tylko w obiek-
tach przemysłowych czy biurowych, 
gdzie stają się niemalże standardem, lecz 
także w zastosowaniach na użytek pry-
watny. W tym przypadku barierą w ich 
upowszechnieniu są przede wszystkim 
ceny. Przeszkadza także brak wiedzy na 
temat spodziewanych korzyści oraz tech-
nicznych aspektów ich funkcjonowania. 
To otwiera kolejne pola do działania dla 
resellerów i integratorów. 

Według danych Oferteo.pl co trzeci 
nowo budowany w 2019 r. dom w Polsce 
korzysta z rozwiązań typu smart home. 
W  tym okresie zdecydowało się na ich 
wdrożenie 32 proc. inwestorów, podczas 
gdy rok wcześniej było ich 23 proc. W ubie-
głym roku najczęściej instalowano inteli-
gentne alarmy, sterowanie ogrzewaniem 
i  czujniki tlenku węgla. Z  tego samego 
badania wynika, że w sumie 36 proc. ba-

danych zrezygnowało z wdrożenia rozwią-
zań smart home ze względu na zbyt duże 
koszty. Podobna grupa, a  więc 34  proc. 
klientów, uważa, że nie są im potrzebne. 
Wyraźnie mniej, bo 21 proc. uczestników 
badania, przyznało, że nie zainteresowało 
się nowymi technologiami dla domu, gdyż 
się na nich nie zna, a 2 proc. uważa je za 
zbyt skomplikowane. 

Zdaniem specjalistów Strategy Analytics 
wydatki na sprzęt i usługi związane z in-
teligentnym domem będą jednak ogólnie 
stale rosły i w 2023 r. osiągną w skali global-
nej poziom 157 mld dol. Wzrost zaintereso-
wania tymi rozwiązaniami będzie wynikał 
z  rosnącej świadomości użytkowników 
oraz spadających cen sprzętu i usług.

Według wyników badania przeprowa-
dzonego w ubiegłym roku na zlecenie pol-
skiej firmy Fibaro 60 proc. spośród tych, 
którzy jeszcze nie mają systemów smart 
home, jest zainteresowanych ich wdro-
żeniem. Tym, co najbardziej przekonało-
by ich do zakupu, jest wygoda (94 proc. 
odpowiedzi), w  drugiej zaś kolejności 
oszczędności i poczucie bezpieczeństwa 
(po 92 proc.). Ich zdaniem najważniej-
sze funkcje inteligentnych systemów do-
mowych to: ochrona przed włamaniem, 
sterowanie ogrzewaniem oraz ochrona 
przed zalaniem, pożarem i czadem. Z ko-
lei dla tych, którzy już korzystają z rozwią-
zań smart home, najważniejsze są: wygoda 
(92 proc. odpowiedzi), podniesienie jako-
ści życia (88 proc.) i poczucie bezpieczeń-
stwa (83 proc.). 

Oczekiwania klientów na polskim ryn-
ku nie odbiegają specjalnie od motywa-

TRENDY

Produkty smart home, które jeszcze niedawno były drogie i uznawane 
za zbędny gadżet, dzisiaj są postrzegane jako bardzo przydatne narzę-
dzie do sterowania urządzeniami instalacji domowych. Obecnie można 
już kupić systemy w przystępnej cenie. Dzięki temu następuje rozwój 

rozwiązań chmurowych, które zapewniają optymalizację zużycia energii i sterowanie do-
mem w wygodny sposób, np. za pomocą poleceń głosowych. W ostatnim roku zauwa-
żyliśmy wyraźny trend odwrotu od rozwiązań bezprzewodowych. Wcześniej cztery na 
dziesięć zapytań dotyczyło systemów bezprzewodowych, obecnie jest jedno, maksymal-
nie dwa. Wynika to z faktu, że coraz więcej ludzi decyduje się na profesjonalne rozwiązanie 
przewodowe już na etapie wyboru projektu. Cieszy nas także to, że coraz więcej klientów 
wybiera rozwiązania polskiej produkcji. Tylko w 2019 r. na terenie kraju powstało ponad  
tysiąc instalacji naszego systemu.

Marek Polit
dyrektor sprzedaży, Grenton

Rozważając projektowanie inteligentnego budynku, należy zwrócić 
uwagę na niezwykle istotne elementy – kontrolę i dystrybucję zasilania. 
W dobie popularyzacji energii ze źródeł odnawialnych ważne jest nie 
tylko samo jej pozyskanie, lecz także kontrola zużycia. Inteligentny sys-

tem zarządzania energią budynku powinien zapewniać całkowity wgląd do parametrów 
dystrybucji oraz automatykę procesów i szybką informację w przypadku wystąpienia sytu-
acji wyjątkowej czy też alarmowej. Inteligentne listwy PDU mają możliwość integracji z sys-
temem BMS, co dalej pozwala na bieżącą kontrolę i automatykę przekazywania informacji 
do systemów sterowania i osób sprawujących kontrolę nad budynkiem. Należy pamiętać, 
że taki system kontroli zasilania powinien umożliwiać wizualizację procesów w sposób 
czytelny, tak by kontrola jego stanu i reakcja na zagrożenia była możliwie uproszczona.

Michał Kulesza
Product Sales Manager, Aten
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cji zakupowych użytkowników w innych 
krajach. Z danych Strategy Analytics wy-
nika, że w Europie Zachodniej najwięk-
szym zainteresowaniem będą cieszyły się 
rozwiązania do zdalnej kontroli, zarzą-
dzania energią oraz z dziedziny interak-
tywnych zabezpieczeń. Z kolei na rynku 
amerykańskim głównym wyznacznikiem 
przydatności rozwiązań smart home ma 
być zapewnienie bezpieczeństwa.

Razem czy osobno?
Rozwój rynku rozwiązań dla inteligent-
nych budynków będzie zależał w pew-
nym stopniu od czynników wpływających 
na bezpieczeństwo rozwiązań typu smart 
house i smart building. Innymi słowy od 
tego, jak producenci 
i dostawcy będą radzi-
li sobie z wyzwania-
mi bezpieczeństwa. 
To, co z  jednej stro-
ny jest błogosła-
wieństwem takich 
rozwiązań, z  dru-
giej – staje się też ich 
przekleństwem. Mo-
wa o integracji syste-
mów informatycznych (IT) z systemami 
automatyki przemysłowej (OT – opera-
tional technology). Dyskusja o tym, czy 
i w jakim stopniu integrować IT z OT, to-
czy się dzisiaj nie tylko w odniesieniu do 
zakładów przemysłowych i infrastruktury  
krytycznej, lecz także właśnie w kontek-
ście zastosowań z obszaru inteligentnych 
budynków.

Możliwość zdalnego sterowania urzą-
dzeniami znajdującymi się w budynku 
niesie z sobą realne zagrożenia. Można, 
przykładowo, dokonać zalania mieszka-
nia przez odkręcenie zaworów czy dopro-
wadzenie do wybuchu kotła c.o. Z drugiej 
strony można przez fałszywe komuni-
katy wywołać panikę podczas wymu-
szonej ewakuacji biurowca, zamykając 
jednocześnie wyjścia ewakuacyjne. Hi-
potetycznie można też otworzyć zdal-
nie bramę garażową i wjechać pojazdem 
z niebezpiecznym ładunkiem. I choć skala 
potencjalnych skutków w przypadku po-
jedynczych domów mieszkalnych może 
być mniejsza niż w przypadku obiektów 
użyteczności publicznej czy biznesowej, 
to zarówno w jednym, jak i drugim przy-

padku trzeba brać je pod uwagę i  szu-
kać jak najskuteczniejszych sposobów 
zabezpieczenia się przed nimi. Stąd po-
mysł, ażeby w dużych obiektach nie uła-
twiać potencjalnym atakującym zadania 
i nie łączyć systemów automatyki budyn-
kowej z systemami informatycznymi, na 
dodatek podłączonymi do sieci.

Z drugiej strony uczestnicy tej rynko-
wej debaty zdają sobie sprawę, że coraz 
trudniej będzie to osiągnąć, gdyż postę-
pujące procesy cyfryzacji nie omijają 
również rozwiązań z dziedziny automa-
tyki przemysłowej. Do tego dochodzi 
trend postępującej integracji wszystkich 
rozwiązań w jednym, centralnym syste-
mie sterowania, nadzoru i zarządzania. 

Trzeba więc szu-
kać innych sposo-
bów zabezpieczeń, 
równie skutecznych 
jak izolacja fizycz-
na, ale bazujących 
już bardziej na me-
todach znanych ze 
środowiska informa-
tycznego. Tym bar-
dziej, że zagrożenia 

dla smart house będą wynikać również 
z coraz szerszej i rozleglejszej integracji 
samych systemów informatycznych wy-
korzystywanych do wspomagania zarzą-
dzania i funkcjonowania inteligentnych 
budynków. 

W  każdym razie cyberbezpieczeń-
stwo będzie stawać się coraz istotniej-
szym elementem w  tym obszarze. To 
kolejne potencjalne miejsce dla nowych 
aktywności firm z branży IT, szczegól-
nie tych, które będą chciały wyspecjali-
zować się w ochronie tej grupy obiektów 
i ich użytkowników. Ze względu na spe-
cyfikę wyzwań, wynikających chociażby 
z  integracji różnych środowisk, będzie 
potrzebne inne podejście do kwestii cy-
berbezpieczeństwa niż w tradycyjnych 
środowiskach informatycznych. Podsta-
wowa jednak różnica, jak zauważają eks-
perci, jest taka, że chroniąc infrastrukturę 
i systemy smart buildingu, trzeba mieć na 
uwadze przede wszystkim zabezpiecze-
nie życia i zdrowia ludzi, a nie tylko ochro-
nę danych i zasobów technicznych, jak to 
się dzieje w przypadku systemów telein-
formatycznych. n Ź
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Możliwość zdalnego 
sterowania urządzeniami 
znajdującymi się  
w budynku niesie z sobą 
realne zagrożenia.



Rozwiązania smart office, których elementem są systemy audiowizualne,  
stają się coraz popularniejsze. Wraz z dobrze zaprojektowanym biurem  

o atrakcyjności danego pracodawcy decydują rozwiązania IT.

Zaawansowane narzędzia z obsza-
ru AV wspomagają realizację co-
dziennych obowiązków, m.in. 

usprawniają kontakt z klientami i współ-
pracownikami, a  także zapewniają 
efektywną pracę grupową i zdalną. Przy-
kładem wykorzystania nowoczesnych 
rozwiązań audiowizualnych w  prze-
strzeni biurowej jest siedziba Tesko Steel 
w Rybniku. Projekt zrealizowało przed-
siębiorstwo Inter Service Rybnik, we 
współpracy z firmą Veracomp.

Działająca od 25 lat spółka Tesko Steel 
specjalizuje się w przemysłowym cięciu 
i sprzedaży blach. Swoje produkty dostar-

cza do wiodących producentów sprzę-
tu AGD, branży automotive i do sektora 
przemysłowego w całej Europie. W ra-
mach grupy, wraz ze swoją spółką za-
leżną Tesko Steel Logistic, prowadzącą 
działalność spedycyjno-logistyczną, fir-
ma zatrudnia ponad 300 pracowników 
i dysponuje 85 własnymi samochodami 
ciężarowymi. Dzięki temu jest jednym 
z największych zakładów produkcyjnych 
działających w Rybniku, w całości z pol-
skim kapitałem. 

– W Tesko Steel stawiamy na innowa-
cje. Inwestujemy nie tylko w nowe linie 
produkcyjne i  powierzchnie magazyno-
we. Mamy świadomość tego, że firma to 
przede wszystkim ludzie. Z tego względu 

staramy się zapewnić pracownikom jak 
najlepsze warunki pracy, czego przykła-
dem jest nowy budynek biurowy z sala-
mi szkoleniowo-konferencyjnymi – mówi  
Tomasz Niemczyk, wiceprezes ds. finan-
sów Tesko Steel. 

W 2019 r. oddano do użytku nowy bu-
dynek biurowy, w którym zaplanowano 
wiele udogodnień dla pracowników. No-
woczesne środowisko wymagało wdroże-
nia wielu innowacji – przede wszystkim 
takich, które sprzyjają kreatywnej pracy, 
zapewniają elastyczne wykorzystywanie 
powierzchni, a także pozwalają pracow-
nikom na chwilę relaksu. Jednym z klu-

CASE STUDY 
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Nowoczesne technologie   
audiowizualne  

w przestrzeni biurowej  
Tesko Steel 

Przedstawiciele Tesko 
Steel zgłosili się do nas 
z prośbą o przygoto-
wanie projektu i wdro-

żenie rozwiązań audiowizualnych w salach 
konferencyjnych. Wspólnie z działem pro-
jektowym Veracomp opracowaliśmy kon-
cepcję systemu, która spotkała się z pełną 
akceptacją klienta. Następnie inżynierowie 
Inter Service wykonali pełną instalację do-
starczonych rozwiązań.

Mariusz Podleśny
właściciel Inter Service Rybnik

Sale 
szkoleniowo- 
-konferencyjne 
pomagają 
pracownikom 
realizować 
codzienne 
obowiązki.
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czowych aspektów tej inwestycji było 
zaprojektowanie i  wyposażenie nowo-
czesnych sal multimedialnych.

Pracownicy Tesko Steel mogą korzystać 
z nowoczesnego biura, mając do dyspozy-
cji pięć sal szkoleniowo-konferencyjnych, 
które wyposażono w  sprzęt wiodących 
producentów. 

Systemy sterowania Crestron to cen-
trum zarządzania każdą z sal. Po wej-
ściu do miejsca spotkania użytkownicy 
otrzymują możliwość wyboru (za pomo-
cą panelu dotykowego) opcji wideokon- 
ferencji lub prezentacji. Dzięki temu  
system automatycznie ustawia odpo-
wiednie oświetlenie, opuszcza role-
ty w  oknach i  konfiguruje urządzenia 
audiowizualne. Uczestnicy mogą roz-
począć prezentację bez podpinania 
dodatkowych kabli. Taką możliwość za-
pewniają systemy bezprzewodowej pre-
zentacji Barco ClickShare. 

Za wyświetlanie treści multimedial-
nych odpowiadają rozwiązania Samsung. 
W największej z sal obraz jest prezen-
towany na ścianie wideo zbudowanej 
z dziewięciu cienkoramkowych wyświe-
tlaczy. W pozostałych pomieszczeniach 
zastosowano ekrany wielkoformatowe 
o przekątnych od 55 do 75 cali.

Niezbędnym elementem wyposażenia 
firmy, który jest potrzebny  do poprawy 
komunikacji i współpracy między pra-
cownikami, partnerami oraz klientami 
są systemy wideokonferencyjne. Za wy-
soką jakość połączeń w Tesko Steel odpo-

wiadają telefony konferencyjne i kamery 
Poly. 

Znajdujące się w salach elektroniczne 
flipcharty Samsung Flip, to narzędzia, któ-
re usprawniają pracę nad prezentacjami 
i dokumentami. Wspierają kreatywność, 
opracowywanie nowych produktów, kon-
cepcji czy strategii. To jedno z kluczo-
wych urządzeń, które powinno znaleźć 
się w każdym nowoczesnym biurze. 

Biurowiec Tesko Steel jest przykładem 
miejsca, w którym nowoczesny design 
wraz z dobrze zaprojektowanym syste-
mem audiowizualnym tworzy optymalne 
środowisko pracy. 

Jednym z głównych 
założeń projektu była 
pełna integracja zasto-
sowanych rozwiązań, 

co czyni system niezawodnym i intuicyj-
nym w obsłudze. Wystarczy, że użytkow-
nik skorzysta z jednego czytelnego panelu 
kontrolnego zlokalizowanego w sali, a sys-
tem zadba o dostosowanie multimediów 
i parametrów pomieszczania do jego 
określonych potrzeb.

Dawid Filo
projektant systemów 

audiowizualnych, Veracomp

W nowym budynku firmy 
Tesko Steel wdrożono wiele 
udogodnień dla pracowników.



W 2019 r. QNAP wprowadził do oferty pierwszy na świecie wielofunkcyjny zarządzany 
gigabitowy przełącznik sieciowy, zgodny ze standardem PoE i wyposażony w autorski 
system operacyjny QTS. Dzięki temu 
równocześnie może pełnić funkcję 
serwera NAS, rejestratora 
monitoringu wideo i kontrolera 
punktów dostępowych.

Urządzenie QNAP QGD-1600P, na-
leżące do nowej rodziny Guardian, 
jest wyposażone w  cztery por-

ty zapewniające zasilanie o mocy 60 W 
każdy (standard IEEE 802.3bt PoE++), 
12 portów o mocy 30 W (IEEE 802.3at  
PoE+) oraz dwa gniazda PoE mieszczące 
wkładki SFP (mini-GBIC) do komunika-
cji z wykorzystaniem kabla miedziane-
go lub światłowodowego. Łączna moc 
podłączonych urządzeń może osiągnąć 
maksymalnie 370 W, dzięki czemu roz-
wiązanie to dobrze sprawdza się przy 
obsłudze takiego sprzętu o wysokim po-
borze mocy, jak kamery IP, bezprzewodo-
we punkty dostępowe, telefony IP, lampy 
LED lub wyświetlacze digital signage.

W przełączniku zastosowano dwa 
czterordzeniowe procesory Intel Cele-
ron J4115 o taktowaniu zegara 1,8 GHz 
(2,5  GHz w  trybie burst) oraz pamięć 
RAM DDR4 o pojemności – w zależno-
ści od modelu – 4 lub 8 GB. W urządze-
niu można zainstalować dwa 2,5-calowe 
dyski z interfejsem SATA 6 Gb/s (HDD 
i SSD). wyposażono go również w dwa 
gniazda PCIe Gen2 zapewniające insta-
lację kart sieciowych 10GbE, dwuporto-
wych kart QM2 (M.2 SSD/10GbE), kart 
USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) albo bezprzewo-
dowych kart sieciowych.

Model QGD-1600P to rozwiązanie uni-
wersalne nie tylko w zakresie konfiguracji 
sprzętowej, lecz także zainstalowanego 
w nim oprogramowania. Jest wyposażo-
ny w dwa współpracujące z sobą, urucho-
mione równolegle systemy operacyjne. 
QNAP Switch System (QSS) gwarantuje 

poprawną pracę urządzenia, jeśli chodzi 
o jego podstawowe funkcje, czyli przełą-
czanie sieciowe i zasilanie podłączonych 
urządzeń. Do tego QNAP Turbo NAS Ope-
rating System (QTS), stosowany również 
w serwerach NAS tego producenta, umoż-
liwia instalację i uruchomienie wielu do-
datkowych aplikacji.

Jedną z najważniejszych jest oprogra-
mowanie QuNetSwitch, dające dostęp 
do pulpitu zawierającego przedstawio-
ne w graficzny sposób informacje o prze-
łączniku (wraz ze szczegółowymi danymi 
statystycznymi) i pracy zasilanych przez 
niego urządzeń. Zapewnia ono wszyst-
kie funkcje związane z  zarządzaniem 
siecią w warstwie drugiej, m.in. VLAN, 
LACP, LLDP, QoS IGMP Snooping i Wa-
ke-on-LAN, dzięki czemu administrato-
rzy zyskują elastyczność kontrolowania 
przepustowości sieci oraz mogą zagwa-
rantować jej bezpieczeństwo. W ten spo-
sób zapewniono także dodatkowe funkcje 
związane z dostarczaniem energii elek-
trycznej do urządzeń przez PoE, w tym 
planowanie harmonogramów (włącza-
nie i wyłączanie zasilania) oraz ustalanie 
priorytetów zapotrzebowania na moc. 
Prezentowane są też informacje w czasie 
rzeczywistym o stanie sieci i aktualnym 
poborze energii.

W  systemie QTS zainstalowanym 
w  przełączniku QGD-1600P jest do-
stępna aplikacja Virtualization Station, 
która umożliwia tworzenie, przechowy-
wanie i uruchamianie aplikacji w kon-
tenerach oraz wirtualnych maszyn 
z różnymi systemami operacyjnymi. Dzię-
ki temu funkcjonalność tego urządze-
nia staje się praktycznie nieograniczona  

–  administratorzy zyskują dostęp do 
wielu rozbudowanych narzędzi, jak 
wirtualny router, zapora sieciowa czy 
oprogramowanie do zarządzanie siecią 
bezprzewodową WLAN (funkcja ta jest 
szczególnie przydatna w biurach, hote-
lach, sklepach detalicznych oraz innych 
małych i średnich firmach). W sklepie 
z aplikacjami QTS App Center są dostęp-
ne m.in. takie narzędzia open source, jak 
MikroTik RouterOS, OpenWrt, pfSense 
czy Ubiquiti UniFi. 

Po zainstalowaniu w QGD-1600P dys-
ków SATA lub modułów M.2 za pośred-
nictwem karty rozszerzeń PCIe, ich 
przestrzeń jest wykorzystywana do prze- 
chowywania plików jak w  zwykłym 
serwerze NAS. Funkcja Virtual JBOD 
(VJBOD) ułatwia połączenie z  innym 
serwerem NAS firmy QNAP w celu za-
gregowania ich pojemności. Stworzone 
w ten sposób repozytorium – dzięki apli-
kacji QVR Pro – może posłużyć również 
do gromadzenia obrazów z podłączonych  
do przełącznika kamer cyfrowego mo-
nitoringu IP. Jeżeli zaś pojemność 
wbudowanych nośników będzie nie-
wystarczająca, a użytkownik nie ma do 
dyspozycji innych urządzeń z  funkcją 
VJBOD, może skorzystać z półek dysko-
wych z rodziny TL SATA JBOD.

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

QNAP Guardian – przełącznik plus

ADVERTORIAL

Dodatkowe informacje: 
GRZEGORZ BIELAWSKI, 

COUNTRY MANAGER, QNAP, 
GBIELAWSKI@QNAP.COM
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„Chmurogotowi” to nowa inicjatywa Microsoft, która ma na celu podwyższenie 
kwalifikacji pracowników polskich przedsiębiorstw w dziedzinie rozwiązań 

chmurowych. W ramach tego projektu powstał program Cloud Elite, adresowany 
do strategicznych partnerów firmy na naszym rynku.

Według IDC wydatki na chmu-
rę publiczną i prywatną w ze-
szłym roku wyniosły w Polsce 

 325,52  mln dol., co oznacza niemal 
27-proc. wzrost w ujęciu rocznym. Tempo 
adaptacji rozwiązań chmurowych byłoby 
z pewnością szybsze, gdyby nie trudno-
ści w znalezieniu i pozyskaniu pracow-
ników z odpowiednimi umiejętnościami.  
Microsoft dostrzega ten problem i w re-
akcji na niego zamierza zniwelować luki 
w kompetencjach cyfrowych pracowni-
ków polskich przedsiębiorstw i instytucji. 
W tym celu firma rozpoczęła pod koniec 
ubiegłego roku akcję „Chmurogotowi”, 
która kładzie nacisk na rozwój umiejętno-
ści, jeśli chodzi o zastosowania rozwiązań 
bazujących na chmurze obliczeniowej. 

Microsoft zakłada, że dzięki tej inicja-
tywie polski rynek wzbogaci się w skali 
roku przynajmniej o dwa tysiące specja-
listów. Co ważne, producent zamierza 
edukować nie tylko klientów końco-
wych, lecz także swoich partnerów 
handlowych, którzy odgrywają bardzo 
istotną rolę w procesie cyfryzacji przed-
siębiorstw. Z  myślą o  ich potrzebach  
Microsoft uruchomił specjalny program 
Cloud Elite, zapraszając do udziału wy-
branych integratorów. Wśród nich, obok 
dużych globalnych graczy, jak Accenture, 
DXC, KPMG czy T-Systems, znalazły się 
polskie firmy, m.in. Transition Techno-
logies, Asseco, Sii, Elitmind oraz Intive. 
Każda z nich upatruje w tym swoją szan-
sę rynkową.

– Przetwarzanie w  chmurze to jeden 
z najbardziej znaczących trendów na rynku 
IT. Również w Polsce dostrzegamy potencjał 
i korzyści płynące z zastosowania tego mo-
delu usługowego. Partnerstwo z Microsoft 
oraz udział w programie Cloud Elite poma-
ga nam w realizacji celów związanych z go-
towością świadczenia i dostarczania usług 
cloud – mówi Marek Roter, prezes polskie-
go oddziału DXC Technology.

Cloud Elite zapewnia podwyższanie 
kwalifikacji pracowników w  obszarze 
usług Microsoft Azure, Microsoft  365 
i  Microsoft Dynamics 365. W  ramach 
programu oferowane są szkolenia pod-
stawowe na poziomie Fundamentals  
AZ-900, MS-900, MB-901 –  dostępne 
online na platformie Microsoft Learn 
– oraz zaawansowane Associate i Expert, 
dostarczane przez ośrodek szkolenio-
wy. W ramach kursów Associate i Expert 
partnerzy mogą wybierać spośród kilku-
nastu różnych ścieżek przygotowujących 
do zdania egzaminów certyfikacyjnych.

– Polskie przedsiębiorstwa, wyraźnie 
podkreślające znaczenie cyfrowej kultury 
pracy i gotowości pracowników do cyfrowej 
zmiany, stoją przed wieloma wyzwaniami 
i my to dostrzegamy. Właśnie dlatego re-
alizujemy konkretne aktywności, których 
celem jest wspieranie naszych klientów 
i  partnerów w  podnoszeniu kwalifikacji 
technicznych wśród pracowników. Powin-
ni oni być przygotowani, by w pełni wyko-
rzystać potencjał chmury – zaznacza Mark 
Loughran, dyrektor generalny w polskim 
oddziale Microsoft.

„Chmurogotowi” 
partnerzy Microsoft

ADVERTORIAL

Zdaniem integratora

nKrzysztof Radziwon, partner, szef działu doradztwa biznesowego, KPMG
W obecnych czasach, gdy praca zdalna staje się koniecznością, szybka adaptacja tego 

modelu decyduje o dalszym funkcjonowaniu biznesu. Z pomocą przychodzą tutaj no-

we technologie chmurowe, które nie tylko umożliwiają wykonywanie pracy poza biurem, 

lecz także czynią ją przyjazną. KPMG jako doradca technologiczny pomaga klientom 

w procesach cyfrowych transformacji, a jednocześnie sprawia, że hasło „nowoczesne 

miejsce pracy” staje się rzeczywistością.

Niemniej trzeba mieć na uwadze, że technologia jest jedynie narzędziem – zawsze naj-

ważniejsi są ludzie, którzy z niego korzystają. Dlatego nieustannie dbamy o rozwój kom-

petencji naszych pracowników. Objęcie KPMG przez Microsoft programem Cloud Elite 

jest jedną z gwarancji, że nasi pracownicy będą mieli dostęp do kluczowych szkoleń. 

Zdobywanie nowych kompetencji i certyfikacji z dziedziny technologii chmurowych jest 

dla nas priorytetem. Dzięki nim pozostaniemy odpowiednim partnerem, wspierającym 

klientów w rozwiązywaniu problemów biznesowych i technologicznych.
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wiadkami rywalizacji dostawców 
systemów ochronnych z hakerami 
jesteśmy już od lat. I trzeba przy-

znać, że nie jest to pasjonujące widowi-
sko, gdyż niezmiennie przebiega według 
tego samego scenariusza. Najpierw pro-
ducenci chwalą się nowościami tech-
nicznymi, które mają powstrzymać 
cyberprzestępców, a  niedługo później 
okazuje się, że hakerzy złamali idealne, 
wydawałoby się, zabezpieczenia. Czasa-
mi bywa odwrotnie: ciemna strona mocy 
wymyśla nowe formy ataków, vendorzy 
zaś pracują nad narzędziami pozwala-

jącymi skutecznie zneutralizować wi-
rusy. W każdym razie „na koniec dnia” 
okazuje się, że głównymi winowajcami 
są pracownicy jako najsłabsze ogniwo 
w łańcuchu bezpieczeństwa. 

Powyższe scenariusze składają się na 
niekończącą się historię. W ciągu ostat-
nich kilku lat na systemy ochrony wydano 
globalnie ponad bilion dolarów, ale trudno 
znaleźć firmę, która czuje się dziś bardziej 
bezpieczna niż kilka lat temu. Nic dziw-
nego, skoro Cybersecurity Ventures prze-
widuje, że działania cyberprzestępców 
w 2021 r. spowodują ogółem straty w wy-

sokości 6 bln dol., należałoby zatem zadać 
sobie pytanie: co zrobić, by w kolejnych la-
tach ta kwota przestała rosnąć? 

Jednym z pomysłów jest oferowanie 
produktów w modelu usługowym. I cho-
ciaż ta forma sprzedaży znakomicie zdaje 
egzamin w przypadku oprogramowania 
czy powierzchni dyskowej, to w  bran-
ży security jest nieco inaczej ze względu 
na jej specyfikę. Przede wszystkim więk-
szość przedsiębiorców nie chce migrować 
do środowiska chmurowego głównie ze 
względu na obawy związane z utratą bądź 
wyciekiem danych. Trudno się zatem spo-

Chaos panujący na rynku security nie ułatwia walki 
z hakerami. Niewykluczone, że sprzedaż produktów 
bezpieczeństwa w modelu usługowym wzmocni  
pozycję przedstawicieli jasnej strony mocy.

n Wojciech Urbanek 

TRENDY

Nowy 
bat na 
hakerów
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IBM i PwC – prawdopodobnie zanotuje 
większy wzrost od średniej prognozowa-
nej przez Frost & Sullivan. Wskazują na to 
chociażby dane pochodzące z 2018 r., kie-
dy wymienieni usługodawcy zwiększyli 
wpływy uzyskane ze świadczenia usług 
cyberbezpieczeństwa niemal o 28 proc. 
w ujęciu rocznym. 

Analitycy wśród najważniejszych 
czynników kreujących popyt na MSS 
wymieniają: ograniczenia kadrowe w fir-
mach, rosnące ryzyko cyberataków oraz 
konieczność wprowadzenia nowych 
praktyk umożliwiających skuteczną 
ochronę sieci i  urządzeń końcowych. 
Przy czym popularność usług zwią-
zanych z  cyberbezpieczeństwem jest 
w  Polsce nieporównywalnie mniejsza 
niż w USA czy Europie Zachodniej. Ta-
ki stan rzeczy wynika z różnicy poziomu 
wynagrodzeń w sektorze informatycz-
nym, a także stopnia cyfryzacji gospodar-
ki i administracji państwowej. Można się 
spodziewać, że tempo wzrostu sprzeda-
ży usług cyberbezpieczeństwa w Polsce 
przekroczy 10 proc. ze względu na to, że 
znajdujemy się dopiero na początkowym 
etapie rozwoju.

– Rodzimi klienci wciąż podchodzą 
z pewnym dystansem do MSS. Najczęściej 
obawiają się wyniesienia podstawowych 
kompetencji z obszaru bezpieczeństwa IT 
security na zewnątrz. Aspekt zaufania 

dziewać, że te same firmy zechcą zlecić na 
zewnątrz zadanie związane z zabezpie-
czeniem sieci czy wrażliwych informacji. 
Niemniej propagatorzy Managed Security 
Service (MSS) mają w zanadrzu kilka sil-
nych atutów. Jedną z największych bolą-
czek, nie tylko rodzimych firm, jest brak 
specjalistów IT, a to właśnie oni powin-
ni toczyć mniej lub bardziej wyrównaną 
walkę z hakerami. 

– Na świecie jest obecnie od 1 do 3 mln nie- 
obsadzonych miejsc pracy w sektorze bez-
pieczeństwa informatycznego. Oczywiście 
nie jest to sytuacja, którą jesteśmy w stanie 

rozwiązać z dnia na dzień. Jednak ma ona 
kluczowy wpływ na wiele przedsiębiorstw 
i decyzje dotyczące strategii ochrony – mó-
wi Mateusz Pastewski, Cybersecurity Sa-
les Manager w Cisco. 

Co gorsza, przeciętna firma korzy-
sta przynajmniej z kilkunastu urządzeń 
i aplikacji pochodzących od różnych do-
stawców. Zarządzanie, a  także utrzy-
manie tak wielu produktów nastręcza 
przedsiębiorcom dużo trudności, a tak-
że nakręca spiralę kosztów. Cisco, IBM 
czy Check Point nawołują do konsolida-
cji rynku, wychodząc z założenia, że nad-
mierne rozdrobnienie działa na korzyść 
cyberprzestępców. Wprawdzie karuze-
la przejęć w segmencie bezpieczeństwa 
nabrała w  ostatnich latach tempa, ale 
wciąż działa na nim wielu małych pro-
ducentów o wąskiej specjalizacji. W tej 
sytuacji MSS pozwala z punktu widzenia 
użytkownika rozwikłać problemy zwią-
zane z mnogością rozwiązań, ponieważ 
wszelkie kwestie dotyczące zarządzania 
i obsługi bierze na siebie usługodawca. 
Mariusz Kochański, członek zarządu Ve-
racompu, choć należy do zwolenników 
MSS, nieco inaczej podchodzi do kwe-
stii fragmentacji rynku cyberbezpieczeń-
stwa niż najwięksi gracze.

– Oligopole zawsze powodują wzrost 
cen. Poza tym tworzące je podmioty za bar-
dzo wierzą w swoją siłę i przestają koncen-
trować się na tym, co jest naprawdę istotne. 
Wystarczy popatrzeć na problemy Boein-
ga. Tymczasem nie można zakładać, że 
klient zakupi dane rozwiązanie, ponieważ 
pochodzi od dużego producenta. Tak samo 
jest w  przypadku cyberbezpieczeństwa, 
gdzie trzeba szukać optimum między licz-
bą dostawców a poziomem zabezpieczeń 
– tłumaczy Mariusz Kochański.

Należy liczyć się z tym, że przynajmniej 
część rodzimych przedsiębiorców prę-
dzej czy później zdecyduje się korzystać 
z MSS. Według Frost & Sullivan w latach 
2018–2023 globalny rynek tego typu usług 
będzie wzrastać w tempie 11 proc. rocz-
nie. W 2018 r. przychody z ich sprzedaży 
wyniosły 21 mld dol., a w roku 2023 mają 
osiągnąć poziom 35,6 mld dol. Co cieka-
we, pięciu największych globalnych do-
stawców MSS – Accenture, Deloitte, EY, 

Zdaniem integratora

nKarol Labe, CEO Miecz Net
Obecnie oferujemy klientom, którzy 

korzystają z własnego serwera pocz-

ty, możliwość skanowania e-maili za 

pomocą zaawansowanych narzędzi 

wdrożonych w naszych centrach da-

nych. Usługa pozwala wyeliminować 

wszystkie informacje zawierające spam 

i wirusy. Cały czas cieszy się ona dużą 

popularnością i systematycznie powięk-

szamy liczbę usługodawców. Istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że rynek 

security przesunie się w stronę usług, 

dlatego też bardzo uważnie śledzimy 

wszelkie nowości pojawiające się na 

rynku, by wybrać najciekawsze rozwią-

zania do naszej oferty. 
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do partnerów MSS to także bardzo waż-
ne kryterium, w szczególności przy karach 
wprowadzonych wraz z  RODO. Jednak 
mimo trudności przewidujemy dynamicz-
ny wzrost tego sektora w najbliższym cza-
sie w Polsce – mówi Robert Dziemianko, 
PR & Marketing Manager w polskim od-
dziale G Daty.

Analitycy Frost & Sullivan uważają, że 
w latach 2018–2023 najszybciej będzie 
wzrastać popyt na usługi detekcji i reakcji 

na incydenty, a w dalszej kolejności ochro-
na przed atakami DDoS i inwestowanie 
w wiedzę dotyczącą threat intelligence. 
Rodzimi specjaliści od bezpieczeństwa 
przyznają, że z  podobnymi tendencja-
mi będziemy mieli do czynienia również 
w Polsce. Wymieniają jednak w tym kon-
tekście inne rodzaje usług, które powinny 
spotykać się z rosnącym zainteresowa-
niem klientów. Wskazują przede wszyst-
kim na SIEM (Security Information and 

Event Management) i zarządzane UTM 
bądź firewallami aplikacyjnymi (WAF). 

Dla kogo MSS?
Zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa to poważne wyzwanie 
dla każdej firmy niezależnie od jej wiel-
kości. Jednakże duże koncerny znajdu-
ją się w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż 
mają działy IT, które lepiej lub gorzej po-
trafią zadbać o ochronę infrastruktury te-

TRENDY

n GRZEGORZ GÓRNIAK Korzystając z usług MSS, klient końcowy nie musi płacić za roz-

wiązania dotyczące kilku czy kilkudziesięciu produktów pochodzących od różnych do-

stawców, a następnie borykać się z ich instalacją, utrzymaniem i codziennym serwisem. 

W modelu MSS większość tych obowiązków spoczywa na usługodawcy, a klient oczekuje 

efektu końcowego – bezpieczniejszej infrastruktury IT, monitorowania zdarzeń i reakcji na 

incydenty. Po stronie usługodawcy, czyli integratora, leży decyzja o wyborze narzędzi i ich 

dostawców. Ze względu na rozdrobnienie i komplikacje związane z obsługą rozwiązań wielu 

marek obserwujemy coraz większą konsolidację rozwiązań i redukcję liczby dostawców za-

równo po stronie klientów końcowych, jak i integratorów. 

n GRZEGORZ MICHAŁEK Uważam, że istnieje co najmniej kilka przyczyn hamujących 

rozwój usług zarządzania bezpieczeństwem. Jedną z nich jest brak rutyny, konsekwencji 

w przestrzeganiu reguł i polityki bezpieczeństwa przez klientów. Ta bolączka doskonale uwi-

doczniła się w ramach wdrożeń w rodzimych firmach rozwiązań, które umożliwiają spełnie-

nie wymagań RODO. Większość z nich skończyła się na wygenerowaniu stosownej liczby 

fikcyjnych procedur i dokumentacji nieprzystającej do rzeczywistości. Takie pozorne i wirtu-

alne podejście w przypadku procedur związanych z bezpieczeństwem od razu, na wstępie, 

stawia na przegranej pozycji zarówno klienta, jak i dostawcę usług bezpieczeństwa.

n MATEUSZ PASTEWSKI Na polskim rynku działają już integratorzy, którzy na bazie rozwią-

zań producentów takich jak Cisco oferują własne usługi MSS lub Security Operation Center 

(SOC). Wykorzystanie usług chmurowych do budowania własnego rozwiązania jest optymal-

ne, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że tak przygotowana oferta będzie najlepszą odpowiedzią 

na potrzeby klientów, a jednocześnie oferują one niski próg wejścia dla integratora. Przecho-

wywanie danych we własnej infrastrukturze wiąże się jednak z ryzykiem, że dane dostaną się 

w niepowołane ręce, jeżeli tylko będą źle chronione. Praktyki rynkowe wyraźnie pokazują, że 

zewnętrzni dostawcy usług informatycznych mają nie tylko większą wiedzę, lecz także do-

świadczenie, narzędzia i procedury pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa i dostępno-

ści danych w porównaniu z rozwiązaniami zarządzanymi przez rodzimych przedsiębiorców. 

n AGNIESZKA SZAREK Nasze analizy pokazują, że wartość rynku MSS będzie rosła ze 

względu na kilka czynników. Z jednej strony migracja do chmury oraz rozwój technologii 

SD-WAN wymuszają reakcję po stronie operatorów i klasycznych DC. Poza tym pojawiło 

się kilka usług sektorowych realizowanych centralnie, w które model usługowy jest wpi-

sany z założenia – mam na myśli chociażby Ogólnopolską Sieć Edukacyjną czy Chmurę 

Krajową. Kluczowe jest jednak pojawienie się silnego trendu wśród integratorów, którzy 

dostrzegli swoją szansę w budowaniu bardziej zaawansowanych usług MSS, jak SOC, 

NOC, WAF. Trend ten jest wzmacniany przez niedobór specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Grzegorz Górniak, 
Business Unit 
Manager Cisco, 
Tech Data

Mateusz 
Pastewski, 
Cybersecurity 
Sales Manager, 
Cisco

Grzegorz 
Michałek, CEO, 

Arcabit

Zdaniem specjalisty 
(wypowiedzi z lutego br.)

Agnieszka 
Szarek, 

szefowa kanału 
partnerskiego, 

Fortinet 



leinformatycznej. W dużo trudniejszym 
położeniu znajdują się małe i średnie 
przedsiębiorstwa coraz mocniej odczu-
wające deficyt specjalistów IT. Poza tym 
tego typu użytkownicy na ogół korzy-
stają z  mniej zaawansowanych narzę-
dzi ochronnych niż wielkie korporacje. 
Dlatego też firmy działające w segmen-
cie MSS w pierwszej kolejności kieru-
ją swoją ofertę do mniejszych i średnich 
przedsiębiorstw. Polska pod tym wzglę-
dem nie stanowi wyjątku.

– W naszych realiach należy docierać 
z usługami cyberbezpieczeństwa do firm 
liczących 50–100 pracowników i do samo-
rządów. To zwykle pod-
mioty, których nie stać 
na opłacenie pełnego 
etatu specjalisty ds. bez-
pieczeństwa. Zazwyczaj 
zatrudniają one jedne-
go człowieka odpowie-
dzialnego za utrzymanie 
infrastruktury IT, łącz-
nie z flotą komputerów. 
Model MSS umożliwia 
takiej osobie nadzór nad 
siecią bez konieczności podejmowania na-
tychmiastowej reakcji – tłumaczy Mariusz 
Kochański.

W  Polsce rynek malych i średnich 
przedssiębiorstw wyjątkowo pojemny, 
bowiem działa u nas mniej więcej 15 tys. 
firm zatrudniających do 250 pracowni-
ków i ponad 3,5 tys. podmiotów, w któ-
rych liczba zatrudnionych nie przekracza 
1000 osób. Teoretycznie firmy oferujące 
usługi cyberbezpieczeństwa mają w Pol-
sce ogromne pole do popisu, aczkolwiek 
rozmowy z tą grupą klientów nie należą 
do najłatwiejszych. Po pierwsze, mają oni 
bardzo ograniczone zaufanie do usługo-
dawców, szczególnie tych związanych 
z branżą bezpieczeństwa. Po drugie, MŚP 
zazwyczaj wybierają produkty bądź usłu-
gi, kierując się wyłącznie ceną. Grzegorz 
Michałek, CEO Arcabitu, obawia się, że 
ta właśnie kwestia może spowolnić pro-
ces adaptacji usług cyberbezpieczeństwa.

– Zwłaszcza że wbrew stereotypowym 
opiniom usługi zarządzania bezpieczeń-
stwem nie mogą, a wręcz nie mają prawa 
być tanie. Tania usługa będzie oznaczać 
fikcyjne wsparcie, które zakończy się już 
po pierwszym incydencie, o ile takowy ogó-

le zostanie wykryty – podkreśla Grzegorz 
Michałek.

Co ważne, zdaniem Grzegorza Michał-
ka mali gracze nie mają szans, by dotrzeć 
z usługami zarządzania bezpieczeństwem 
do większej liczby klientów. Największą 
barierą jest brak wykwalifikowanych pra-
cowników, którzy mogliby zapewnić naj-
wyższą jakość usług przez 24 godziny na 
dobę. Obawy polskiego menedżera po-
dziela Jarad Carleton z Frost & Sullivan.

– Mniejsi providerzy muszą odpowiednio 
dobrać zestaw oferowanych usług, a przede 

wszystkim utrzymać 
bezpieczeństwo we 
własnym przedsiębior-
stwie. Zauważyliśmy, że 
mali bądź średni usłu-
godawcy bardzo często 
obiecują dużo więcej, 
niż są w stanie zrobić. 
To samo w sobie bardzo 
szkodzi branży, ale jesz-
cze gorszy wpływ na jej 
wizerunek mają przy-

padki, kiedy dostawca MSS sam pada ofia-
rą cyberataku – tłumaczy analityk.

Nie można jednak zakładać, że rynek 
zarządzania usługami bezpieczeństwa 
zostanie zdominowany przez kilku du-
żych dostawców. Atutem mniejszych 
usługodawców jest ich duża elastycz-
ność, zarówno jeśli chodzi o oferowane 
usługi, jak i negocjacje cenowe. Nieba-

Na świecie jest obecnie 
kilka milionów 
nieobsadzonych 
miejsc pracy 
w sektorze 
cybersecurity. 

REKLAMA

gatelne znaczenie podczas rywalizacji 
z gigantami ma doskonała znajomość lo-
kalnego rynku.

– Rola zaufanego doradcy niewątpliwie 
może pomóc lokalnym integratorom roz-
propagować MSS wśród klientów. Duzi 
operatorzy oferują rozwiązania komplek-
sowe cechujące się wysoką efektywnością 
i atrakcyjnym wskaźnikiem ceny do otrzy-
mywanej wartości. Jednak tylko część 
z  nich potrafi dostosować swoje usługi 
do potrzeb każdego segmentu odbiorców. 
I właśnie tutaj pojawia się przestrzeń dla 
mniejszych integratorów, którzy wpraw-
dzie nie mają kompleksowej oferty usług, 
aczkolwiek wykazują dużo większą ela-
styczność w relacjach z mniejszymi firma-
mi – mówi Grzegorz Górniak, Business 
Unit Manager Cisco w Tech Dacie.

Jak na razie rodzime przedsiębiorstwa 
zazwyczaj nie są należycie przygotowane 
do tego, żeby korzystać z usług zewnętrz-
nych. Również potencjalnych dostawców 
usług czeka jeszcze bardzo długa droga, 
zanim nauczą się nowych reguł gry. Jed-
nak nie ulega wątpliwości, że największe 
szanse na sukces mają dostawcy, którzy 
wypracują swój własny model i wyspe-
cjalizują się w oferowaniu wybranej gru-
py usług.

– Ważne, żeby w polskich firmach nie 
przyjmować na ślepo modeli funkcjonują-
cych w Stanach Zjednoczonych, jak propo-
nują niektórzy producenci. Tamten rynek 
jest zupełnie inny niż polski – doradza Ma-
riusz Kochański. n



Ze względu na rosnącą ilość 
danych i zagrożeń, a także 
wzrost zapotrzebowania  
na ochronę w chmurze 
przedsiębiorcy coraz 
chętniej powierzają kwestie 
związane z bezpieczeń-
stwem informacji specjali-
stom z firm integratorskich. 
Z myślą o nich stworzo-
no platformę partnerską 
Xopero Cloud Management, 
za której pośrednictwem 
każda firma IT może 
prowadzić własny back- 
upowy biznes. Warto to 
rozważyć, bo potencjał tego 
narzędzia i segmentu rynku 
jest ogromny.

Xopero Cloud Management to naj-
szybszy sposób na zabezpieczenie 
danych klientów. Można tego do-

konać w zaledwie trzy minuty po założe-
niu konta. Platforma umożliwia centralny 
i zdalny backup, zarządzanie i sprzedaż 
rozwiązań do tworzenia kopii zapaso-
wych w chmurze. Xopero Software jako 
jedyny producent w Polsce oferuje usługę 
w stylu one-stop-shop, w której partnerzy 
nie muszą organizować infrastruktury ani 
odrębnego oprogramowania. Wszystkie 
niezbędne funkcjonalności znajdą w jed-
nym miejscu i skonfigurują je bez wycho-
dzenia z biura. Przy tym wszystkim mogą 
liczyć na wsparcie opiekunów i  polski 
support. Bezpłatne konto można założyć 
na podstronie producenta poświęconej 
rozwiązaniom partnerskim.

3xZ – zabezpieczaj,  

Backup danych wszystkich klientów 
w jednym miejscu? Dlaczego nie? Wy-
korzystując Xopero Cloud Management, 
można zabezpieczać systemy i całe urzą-
dzenia u swoich klientów, a także szybko 
i bez problemu przywracać dane na do-
wolny sprzęt, nie opuszczając swojej fir-
my. Można także centralnie zarządzać 
kontami oraz polityką backupu klientów 
z jednej konsoli – XCM zapewnia błyska-
wiczny dostęp do logów wszystkich urzą-
dzeń i zdarzeń.

Nowa platforma Xopero to również 
rozwiązanie do zarabiania na backupie 
w chmurze. Klienci, licencje, informacje 
o kończących się subskrypcjach, moni-
toring usług i podsumowanie sprzeda-
ży – wszystko to jest dostępne od razu po  
zalogowaniu.

Nic dziwnego, że z Xopero Cloud Ma-
nagement korzysta już ponad 2 tys. re-
sellerów, integratorów, administratorów 
i firm IT. Według raportu „Cyberbezpie-
czeństwo: Trendy 2020” rynek SECaaS 
(Security as a Service) do 2024 r. osią-
gnie wartość 16,92 mld dol., wzrastając 
o 16 proc. rocznie. Przy tak dynamicz-
nie rosnącym rynku i zapotrzebowaniu 
na usługi w chmurze w zasadzie może na 
tym zarabiać każda firma IT.

Platforma oferuje dwa modele rozliczenio-
we. Pierwszy z nich – pay as you go – jest 
idealny dla każdego, kto zaczyna sprze-
daż rozwiązań IT i nie ma jeszcze bazy 
klientów. W tym modelu partner dokonu-
je wpłaty w momencie, w którym znajdzie 
chętnego na usługę backupu. Z kolei w mo-
delu skarbonkowym partner zasila konto 
określoną kwotą, otrzymuje dostęp do wie-
lu różnych dodatkowych funkcji i jeszcze 
bardziej atrakcyjne rabaty (do 35 proc.) na 
zakup licencji Xopero Cloud. W ten sposób 
może swobodnie prowadzić własną poli-
tykę cenową. Dodając do tego możliwość 
brandingu, każdy może mieć własny back- 
upowy biznes, nawet jeśli nie dysponuje 
zapleczem programistów. To producent 
odpowiada bowiem za edukację klienta 
i wsparcie sprzedaży. 

W świecie, w którym dziennie przybywa 
2,5 mld GB danych, miejsca na rynku wy-
starczy dla każdego. Zwłaszcza na takim, 
który z roku na rok wzrasta średnio o wspo-
mniane wcześniej 16 proc. 
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Jeżeli chcesz zacząć zarabiać  
na bezpieczeństwie danych klientów, 

załóż darmowe konto 
Xopero Cloud Management 

(https://xopero.com/pl/produkty/ 
xopero-cloud-management).

 



Dzięki zarządzanym usługom ochronnym, świadczonym 
z wykorzystaniem narzędzi Sophos, integratorzy mogą 
zapewnić klientom profesjonalną, zdalną kontrolę 
poziomu bezpieczeństwa ich środowisk IT.

Prowadzony przez producenta pro-
gram MSP Connect umożliwia 
i znacząco ułatwia jego partnerom 

rozpoczęcie współpracy w  charakterze 
dostawcy usług zarządzanych związanych 
z cyberbezpieczeństwem. W tym modelu to 
usługodawca, a więc Managed Service Pro-
vider, pozostaje właścicielem subskrypcji 
wykupionej na narzędzia ochronne i wy-
korzystuje ją do tworzenia własnych usług 
i rozwiązań, przy pomocy których na bie-
żąco obsługuje klientów. Gdy jeden z nich 
zrezygnuje z usług danego partnera lub 
przeprowadzi redukcję liczby stanowisk, 
subskrypcje wracają do puli i mogą być wy-
korzystane do obsługi innej firmy.

Rozliczenie partnerów MSP z Sopho-
sem odbywa się w modelu abonamento-
wym, w cyklach miesięcznych. Producent 
rekomenduje, by w podobny sposób doko-
nywali płatności ich klienci. Główną ko-
rzyścią płynącą z  tej formuły rozliczeń 
jest to, że zamiast jednorazowych, negocjo-
wanych przez długi czas kontraktów jest 
nawiązywana długotrwała współpraca, 

w której ramach kontrahenci lepiej pozna-
ją swoje potrzeby, a dostawcy usług mogą 
na bieżąco dostosowywać ofertę do ocze-
kiwań klientów. Wpływa to pozytywnie 
na lojalność klientów, ułatwia pozyskiwa-
nie nowych, a oprócz tego gwarantuje fir-
mie IT stały zysk. Otwiera również drogę 
do sprzedaży innych rozwiązań marki So-
phos, w tym narzędzi do ochrony urządzeń 
końcowych lub firewalli nowej generacji.

Dla dostawców usług zarządzanych i ich 
klientów dostępne są zasoby chmurowego 
portalu Sophos Central. Klienci mogą m.in. 
zweryfikować w nim stan kwarantanny 
wiadomości poczty elektronicznej, zarzą-
dzać kluczami szyfrującymi i zarejestro-
wać urządzenia mobilne, z których będą 
korzystać w trybie BYOD. Z kolei partnerzy 
za pomocą portalu są w stanie zarządzać 
kontami klientów i przypisywać każdemu 
z nich licencje (również masowo, z wyko-
rzystaniem szablonów). Dodatkowo mogą 
w ten sposób generować licencje testowe 
i reguły polityki bezpieczeństwa, w tym 
tworzenia i wysyłania ostrzeżeń.

Firmy zainteresowane udziałem w pro-
gramie MSP powinny zarejestrować się na 
stronie www.sophos.com/msp. Po uzyska-
niu dostępu do portalu partnerskiego wy-
brani pracownicy będą zobowiązani do 
ukończenia szkoleń sprzedażowych (Sales 
Fundamentals i  Sophos MSP Connect  
–  Sales Consultant). Kolejnym krokiem 
jest nawiązanie w tym modelu współpra-
cy z autoryzowanym dystrybutorem (Kon-
sorcjum FEN), który będzie zajmował się 
dostawą sprzętu, wystawianiem faktur dla 
partnera i rozliczaniem z producentem.

ADVERTORIAL

Zalety uczestnictwa w programie  
Sophos MSP Connect

  Redukcja kosztów dzięki współpracy z tylko jednym dostawcą zaspokajającym wszel-

kie potrzeby związane z bezpieczeństwem IT

 Możliwość rozszerzenia oferty rozwiązań ochronnych

  Automatyczna wymiana informacji o zagrożeniach między narzędziami  

zabezpieczającymi, co zwiększa efektywność ochrony

  Szybkie i łatwe rozpoczęcie współpracy z nowymi klientami dzięki rozwiązaniom 

znajdującym się w chmurze

  Rozliczanie w modelu abonamentowym bez potrzeby prowadzenia długotrwałego 

procesu zamówień i skomplikowanego zarządzania licencjami,

  Brak wymaganego minimalnego finansowego poziomu do rozpoczęcia współpracy

  Poziom rabatów uzależniony od łącznej wartości świadczonych usług

Sophos: chronimy  
wspólnie z partnerami Rynek zarządzanych 

usług bezpieczeństwa 
w 2020 r. na świecie 
będzie wart prawie 

270 mld dol., a średni roczny wzrost tej 
wartości jest większy niż 10 proc. Dlatego 
firmy IT powinny jak najszybciej zaintere-
sować się tego typu współpracą z klien-
tami. Są oni coraz bardziej skłonni do 
rezygnacji z inwestycyjnego modelu na-
bywania rozwiązań ochronnych i przejścia 
do abonamentowej formy rozliczeń. Z ko-
lei partnerzy, dzięki zdalnej formule świad-
czenia usług, mają szansę znacznego 
powiększenia grona klientów i nawiązania 
z nimi długotrwałych relacji biznesowych. 
Sukces jest gwarantowany ze względu na 
ciągły brak wykwalifikowanych ekspertów 
ds. bezpieczeństwa, których firmy mogły-
by zatrudniać lokalnie.

Maciej Kotowicz
Channel Account Executive, Sophos 
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Stale rosnące wymagania dotyczące zabezpieczenia danych i infrastruktury IT  
sprawiają, że firmy coraz częściej rezygnują z instalacji on-premise na rzecz modelu 
usługowego. Daje on wsparcie wykwalifikowanych pracowników w monitorowaniu  
i utrzymaniu infrastruktury, a w razie potrzeby odpowiednią reakcję na incydenty. 

Każdy model sprzedaży usług bez-
pieczeństwa, by stał się atrakcyj-
ny dla firm, musi odpowiadać na 

ich potrzeby i jednocześnie rozwiązywać 
konkretne problemy. Przy stale zwięk-
szającym się niedoborze wykwalifikowa-
nej kadry, a tym samym rosnącym koszcie 
zatrudnienia specjalistów, przedsiębior-
stwa coraz częściej decydują się na wybór 
dojrzałego modelu usługowego. W obec-
nej sytuacji rynkowej wygrają dostawcy, 
którzy w ramach usługi dostarczą kom-
pleksowe wsparcie, a nie jedynie pudełko 
opłacane ratalnie. 

Model sprzedaży, w którym rozwiązania 
ochronne są dostarczane w formie usługi, 
cały czas się rozwija i zyskuje na znacze-
niu. Wynika to zarówno z sytuacji ryn-
kowej, a więc braku odpowiedniej liczby 
specjalistów i czasu na szkolenie ludzi, jak 
i z rosnącej liczby potencjalnych zagrożeń 
oraz ich coraz większej złożoności. Wie-
lu klientów decyduje się na współpracę 
w modelu MSS (Managed Security Service) 
z powodu dodatkowych korzyści, które 
mogą uzyskać, a więc rozliczania kosztów 
inwestycji w zabezpieczenia jako OPEX 
czy minimalnego kosztu inwestycji po-
czątkowej i planowania projektu w taki 
sposób, by niezbędne środki rosły wraz ze 
zwiększającą się liczbą klientów. 

Zarządzane usługi bezpieczeństwa to 
szansa dla integratorów na zbudowanie 
unikatowej oferty, w której mają realną 
możliwość kreowania własnego produk-
tu. Nawet jeśli korzystają z narzędzi te-
go samego producenta, to ich usługi mogą 
znacząco się różnić.

– Zarządzane usługi bezpieczeństwa to 
nie tylko komercyjne narzędzia i produk-
ty użyte jako szkielet do ich budowy, ale 
przede wszystkim skuteczna umiejętność 
implementowania i utrzymywania proce-
sów ochronnych i reakcji na występujące 
incydenty – wyjaśnia Grzegorz Szałański, 
Product Manager Fortinet w Veracompie. 

Ponadto integratorzy skupieni na takiej 
formie prowadzenia biznesu budują bliskie 
i trwałe relacje z klientami, dzięki czemu 
lepiej rozumieją ich potrzeby. Zapewnia 
to tworzenie zarówno nowych usług, jak 
i zwiększanie wartości dotychczasowych. 

– Istotnym elementem jest także rola do-
radcza, która może obejmować o wiele więcej 
niż tylko oferowane usługi. Duże znaczenie 
ma tutaj praktyczna wiedza partnera, dzię-
ki której będzie on w stanie rozwiązywać 
problemy klientów, oferując najbardziej do-
pasowane produkty w przystępnej formie 
– twierdzi z kolei Michał Jurczak, Product 
Manager marki WatchGuard.

Standardowe podejście bazujące na 
wdrożeniu systemu, jego utrzymaniu i roz-
wiązywaniu ewentualnych problemów 
migruje w stronę proaktywnych i reaktyw-
nych usług. W miarę wprowadzania no-
wych zaawansowanych technologii klienci 
oczekują, że świadczone im usługi zostaną 
rozszerzone o ciągły monitoring, raporto-
wanie, zarządzanie i automatyzację proce-
sów związanych z bezpieczeństwem sieci, 
co z kolei umożliwia partnerom zwiększa-
nie i generowanie nowych dochodów. 

Ogromną zaletą zarządzanych usług bez-
pieczeństwa są elastyczne formy finan-
sowania, które najczęściej mają formę 

miesięcznego abonamentu dla klienta 
końcowego. Podejście producentów do 
tego zagadnienia jest bardzo różne i mo-
że obejmować zarówno standardowe for-
my przedpłaty na określony okres (np. rok 
lub trzy lata), jak i coraz bardziej popularny 
system pay-as-you-go. 

– Sposób finansowania w dużej mierze 
zależy od producentów, którzy w różnym 
stopniu wspierają model MSS. Veracomp 
jako dystrybutor często uczestniczył w sku-
tecznym budowaniu modeli hybrydowych, 
w których dzięki wykorzystaniu standar-
dowych produktów udawało się znacz-
nie ograniczyć koszt inwestycji inicjującej 
i przesunąć dużą część kosztów na subskryp-
cję. W tym przypadku sporo zależy od tego, 
w jakim stopniu usługodawca jest w stanie 
optymalizować model kosztowy w oparciu 
o instytucje finansowe, dystrybucję lub pro-
ducenta – wyjaśnia Grzegorz Szałański.

Analizując produkty i  technologie do-
stępne na rynku, można wyciągnąć myl-
ny wniosek, że nie wszystkie są gotowe 
na to, by korzystać z nich w modelu MSS. 
Tymczasem nie zawsze sposób licencjo-
nowania, możliwość podziału systemu na 
pojedynczych klientów usługi i central-
ne zarządzanie odzwierciedlają potrzeby, 
które mogą mieć krytyczne znaczenie dla 
uruchomienia produktu. 

– Tworząc przez lata takie usługi, na-
uczyliśmy się, że sposób implementacji 
ma drugorzędne znaczenie. Kluczowe jest 
określenie, jakie korzyści ma ona dostar-
czać, jakie problemy będzie rozwiązywać, 
co nowego wniesie oraz jak elastycznie bę-
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Dodatkowe informacje 
NA TEMAT MSS I TECHNOLOGII DOSTARCZANYCH  

W TYM MODELU ZAMIESZCZONO NA STRONIE  
ALLOFSECURITY.PL

dzie skonstruowana, by finalnie docierać do 
klientów o różnych potrzebach. Przeprowa-
dzając taką analizę, w pierwszej kolejności 
bierzemy pod uwagę to, jak uniwersalna 
ma być usługa, a następnie jak możemy ją 
dostosować do specyficznych potrzeb od-
biorców –  wyjaśnia Grzegorz Szmigiel,  
dyrektor techniczny w Veracompie.

O tym, które systemy czy produkty po-
służą do budowy usługi, decyduje przede 
wszystkim ich jakość, potwierdzona przez 
raporty, opracowywane przez różne, nie-
zależne instytucje. Na podstawie testów 
rozwiązań, a  następnie porównywania 
ich wyników z wiedzą ekspercką doko-
nują one ich oceny.

Do takich produktów możemy zaliczyć 
zintegrowane systemy bezpieczeństwa ty-
pu Next Generation Firewall, które – wy-
posażone w wiele różnorodnych funkcji 
ochronnych –  pozwalają zabezpieczać 
punkt styku sieci z internetem. Oprócz tra-
dycyjnej kontroli dostępu przeprowadza-
ją one analizę komunikacji w warstwie 7, 
obejmującej kontrolę antywirusową, 
ochronę przed atakami, rozpoznawanie 
i kontrolę aplikacji czy filtrowanie URL. 
Wszystkie te elementy, połączone z anali-
zą komunikacji szyfrowanej protokołem 
SSL i mechanizmami bezpiecznego zdal-
nego dostępu do firmy z wykorzystaniem 
szyfrowanych połączeń VPN, stanowią so-
lidną podstawę, umożliwiającą realizację 
procesu bezpieczeństwa zgodnie z dobry-
mi praktykami w każdej sieci.

W modelu MSS są dostarczane zróż-
nicowane technologie, m.in. rozwiąza- 
nia SD-WAN, uwierzytelnianie wielo-
składnikowe, ochrona i kontrola poczty 
elektronicznej, portali i aplikacji, a także 
analiza zagrożeń i zarządzanie podatno-
ściami – przeznaczone dla standardowe-
go środowiska teleinformatycznego firmy 
i dla środowisk OT. Innymi funkcjami są: 
analiza zachowań w sieci, audyt polityki 
bezpieczeństwa i zarządzanie politykami 
w środowisku heterogenicznym, security 
awareness, czyli kampanie szkoleniowe 
uświadamiające zagrożenia, a także rapor-
towanie i zarządzanie incydentami. 

Prawne aspekty modelu MSS 
Jednym z obszarów, który wymaga bar-
dzo precyzyjnego podejścia, jest aspekt 
prawny świadczonej usługi. W szczegól-

ności dotyczy on zarządzania ryzykiem 
(compliance), zachowania poufności 
informacji i zapisów umów licen-
cyjnych stosowanych technolo-
gii. W obszarze zachowania 
poufności najczęściej te-
mat zostaje wyczerpany 
przez tzw. umowę NDA 
(Non-Disclosure Agree- 
ment), która definiuje 
samo pojęcie informa-
cji poufnych i  zakres, 
w jakim strony umowy 
udostępniają sobie dane 
i  odpowiedzialność na 
wypadek wycieku.

Compliance z kolei moż-
na rozpatrywać w dwóch ka-
tegoriach. Pierwsza z nich to 
zgodność świadczonych usług 
z aktami prawnymi, regulującymi 
kwestie ochrony danych na terenie 
Unii Europejskiej. Ma to szczególne zna-
czenie, gdy przykładowo w trakcie świad-
czonej usługi mamy dostęp do danych 
osobowych w rozumieniu RODO i je prze-
twarzamy. Drugi obszar zgodności odnosi 
się do zapisów umów licencyjnych stoso-
wanych technologii (tzw. EULA – End-
-User License Agreement). Omawiany 
model biznesowy sprowadza się do tego, 
że integrator nabywa wybrane technologie 
na własne potrzeby, a następnie, opierając 
się na ich funkcjonalnościach, świadczy 
usługę dla jednego lub kilku swoich klien-
tów. Bardzo często producenci z góry za-
strzegają w EULA zakaz korzystania z ich 
produktów w modelu usługowym, chyba 
że integrator przystąpi do specjalnego pro-
gramu typu service provider (o ile jest on 
w ogóle dostępny). W przeciwnym wypad-
ku pozostaje negocjowanie z producentem 
możliwych odstępstw od zapisów EULA. 

Stawiamy na doradztwo 
Veracomp od kilku lat uczestniczy w pro-
jektach typu MSS, doradzając i  współ-
tworząc produkty dostarczane w modelu 
usługowym. Jest to proces wieloetapowy, 
uwzględniający m.in.: opracowanie koncep-
cji, określenie grupy docelowej, zdefiniowa-
nie zakresu i wariantów usługi, opracowanie 
projektów HLD i LLD, finansowanie i wyce-
nę, wdrożenie, szkolenia techniczne i han-
dlowe oraz działania marketingowe.

– Uczestniczymy w każdym etapie te-
go procesu, dzieląc się naszymi doświad-
czeniami, uzyskanymi w  czasie prawie 
30-letniej działalności firmy. Mając szero-
ką wiedzę z zakresu produktów i technolo-
gii, łącząc je oraz znając potrzeby klientów, 
możemy wnieść do tego typu produktów no-
we wartości, które będą wyróżniały ofero-
wane usługi pośród innych dostępnych na 
rynku – podkreśla Grzegorz Szmigiel.

Praktyka pokazuje, że w firmach rosną 
potrzeby funkcjonalne i jakościowe, wyni-
kające niejednokrotnie z różnego rodzaju 
regulacji i rozporządzeń. W tym wypadku 
zwiększa się znaczenie specjalizowanych 
usług, dostarczanych w formie precyzyjnie 
dopasowanej do potrzeb odbiorcy. 

Potwierdzają to badania pokazujące, 
że zainteresowanie zarządzanymi usłu-
gami bezpieczeństwa będzie dynamicz-
nie wzrastać. Według analityków z firmy 
badawczej Market Research Engine do 
2024 r. przedsiębiorstwa na świecie planu-
ją wydać ponad 58 mld dol. na korzystanie 
z Managed Security Service. 
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N uda na światowym rynku ochrony 
danych nam nie grozi. Dostawcy 
rozwiązań z jednej strony starają 

się nadążać za zmianami technologicznymi 
i uregulowaniami prawnymi, z drugiej zaś 
wyprzedzać działania hakerów. W ostat-
nich kilkunastu miesiącach największym 
wyzwaniem wydaje się odpowiednie za-
bezpieczenie plików przed atakami typu 
ransomware. Według prognoz Cybersecu-
rity Ventures szkody finansowe wywołane 
przez ten rodzaj złośliwego oprogramowa-
nia wyniosą w 2021 r. aż 20 mld dol. Dla 
porównania w 2015 r. było to 325 mln dol.

Kolejną ważną kwestię stanowi zabez-
pieczenie zasobów przechowywanych 
w różnych środowiskach, w tym chmurach 
publicznych i hybrydowych. Coraz wię-
cej mówi się o tzw. hiperkonwergentnej 
ochronie danych i można się tutaj doszukać 
wielu analogii z infrastrukturą hiperkon-
wergentną, w której ramach zunifikowa-
ne systemy, oferujące wiele różnorodnych 
funkcjonalności związanych z  ochro-

ną i zarządzaniem danych, mają zastąpić 
wyspecjalizowane narzędzia do back- 
upu, archiwizacji czy disaster recovery. 
Specjaliści zwracają też uwagę na konte-
neryzację, która w nieodległej przyszłości 
zmieni podejście do kwestii związanych 
z obsługą i przetwarzaniem danych. Nie 
bez przyczyny VMware zaprezentował kil-
ka miesięcy temu Tanzu Mission Control, 
czyli system umożliwiający administrato-
rom ustawianie zasad dostępu, tworzenia 
kopii zapasowych, zabezpieczeń i innych 
elementów dla klastrów Kubernetes w róż-

nych środowiskach. Ciekawe projekty 
związane z obsługą danych w środowisku 
kontenerów realizują też takie start-upy 
jak Diamanti czy Portworx.

Chociaż informacje o światowych nowo-
ściach docierają do nas lotem błyskawi-
cy, to jednak nie można powiedzieć tego 
o  tempie wdrożeń. Czasami można od-
nieść wrażenie, że czas zatrzymał się u nas 
w miejscu, a hakerzy omijają Polskę szero-

Ochrona danych w rodzimych 
firmach wciąż kuleje. 
Przedsiębiorcy zazwyczaj 
nie mają wypracowanej 
strategii bezpieczeństwa, a ich 
pracownicy popełniają szkolne 
błędy, otwierając furtki 
hakerom.

TRENDY

Zabezpieczanie danych: 
WYCHODZENIE

z CHAOSU

n Wojciech Urbanek
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haseł, opracowanej przez SplashData, 
wciąż królują takie kwiatki, jak: „1234”, 
„123456” i „qwerty”. Nie mniej kłopotów 
administratorom IT przysparzają użyt-
kownicy otwierający e-maile nieznanego 
pochodzenia. Czasami też zawodzą same 
działy informatyczne, które zapominają 
o aktualizacji oprogramowania. Nie bez 
przyczyny specjaliści od ochrony cały czas 
przypominają o edukacji użytkowników. 

– Integratorzy powinni uświadamiać 
klientom konieczność stosowania backupu 
i archiwizacji. Ważne, by informowali za-
równo o ryzyku, na jakie narażają się firmy, 
nie stosując rozwiązań zabezpieczających, 
jak i wymogach, które przedsiębiorstwa 
muszą spełniać. Powinni także pokazy-
wać korzyści i usprawnienia, które może 
zagwarantować właściwy system ochrony 
danych – mówi Mirosław Chełmecki, dy-
rektor działu pamięci masowych i serwe-
rów w Veracompie.

Teoretycznie prowadzenie akcji eduka-
cyjnych wśród użytkowników końcowych 
mogłoby przynieść integratorom dodat-
kowe profity. Jednak same negocjacje 
z klientami, zwłaszcza z segmentu MŚP, 
wymagają dużej cierpliwości i gotowości 
pójścia na kompromis. Mniejsi przedsię-
biorcy, a także lokalne jednostki samorzą-
dowe z reguły dysponują ograniczonymi 
środkami na cyberbezpieczeństwo, a poza 
tym nie zatrudniają specjalistów IT.

Znamienny jest przypadek urzędu 
gminy w Kościerzynie, który pod koniec 
ubiegłego roku padł ofiarą ataku ran-
somware. Złośliwe oprogramowanie  

kim łukiem. Rodzimi przedsiębiorcy myślą 
najczęściej o bezpieczeństwie dopiero po 
utracie dostępu do danych bądź po wycie-
ku wrażliwych informacji. Potwierdzają to 
liczne przypadki opisywane w mediach, 
a także wyniki badań przeprowadzanych 
wśród polskich firm. Przykładowo, na po-
czątku bieżącego roku ukazała się trzecia 
edycja raportu Vecto „Cyberbezpieczeń-
stwo w polskich firmach 2020”. Wnioski 
płynące z tej publikacji nie napawają zbyt 
dużym optymizmem. Okazuje się, że po-
nad połowa rodzimych przedsiębiorstw 

nie jest prawidłowo zabezpieczona przed 
cyberatakami, a  46  proc. nie korzysta 
z usług specjalistów, którzy dbają o ochro-
nę danych i systemów IT.

– Oszczędności w stosowaniu ochrony 
antywirusowej oraz rozwiązań backupo-
wych komputerów stacjonarnych i mobil- 
nych przez polskie firmy dobitnie wybrzmie-
wają w naszym raporcie – przyznaje Jakub 
Wychowański, członek zarządu Vecto.

Problem ten od dawna dostrzegają tak-
że integratorzy. Tomasz Spyra, CEO Raf-
comu, przyznaje, że firmy, wybierając 
rozwiązania ochronne, dopasowują sys-
tem do budżetu, a nie wymagań polityki 
ochrony danych. Autorzy raportu „Cyber-
bezpieczeństwo w polskich firmach 2020” 
zwracają uwagę na fakt, że nawet regula-
cje prawne nie zawsze motywują przed-
siębiorców do inwestycji w odpowiednie 
narzędzia. Wkrótce upłyną dwa lata od 
wprowadzania w  życie RODO, a  mimo 
to 15 proc. ankietowanych deklaruje, że 
w ich firmach nie stosuje się wytycznych 
wskazanych w dyrektywie, 30 proc. zaś 
nie potrafi wskazać, czy i jakie zalecenia są 
stosowane. Tylko 26 proc. ankietowanych 
przyznaje, że stosuje backup i ma zdolność 
do szybkiego przywrócenia danych osobo-
wych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego.

Część firm wychodzi z założenia, że inwe-
stycje w oprogramowanie lub rozwiązania 
sprzętowe do backupu zapewnią im święty 
spokój. Tymczasem specjaliści od bezpie-
czeństwa twierdzą, że to dopiero pierwszy 
krok na drodze do mozolnego budowania 
systemu do ochrony i zarządzania danymi.

– Inwestycja w system wysokiej klasy nie 
przyniesie efektu, jeśli użytkownicy nie po-
zbędą się złych nawyków. Co gorsza, firmy 
i instytucje muszą działać w zgodzie z re-
gulacjami lokalnymi i międzynarodowy-
mi. To często wymaga odejścia od starych, 
utartych praktyk, a jak wiadomo, najtrud-
niej zmienić przyzwyczajenia i mentalność 
pracowników – tłumaczy Mariusz Strze-
miecki, Business Development Manager 
IBM Software w Tech Dacie.

Jednym z najczęściej popełnianych błę-
dów przez pracowników jest tworzenie 
łatwych i prostych do złamania kodów za-
bezpieczających. Na liście 100 najgorszych 

Zdaniem integratora 

nTomasz Spyra, CEO Rafcomu
Technologiczny wyścig sprawia, że na 

rynek czasami trafiają niedopracowa-

ne produkty. W rezultacie coraz częściej 

rolę testerów odgrywają sami klienci. 

Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie 

przez partnera odpowiedniego wsparcia 

technicznego podczas rozwiązywania 

problemów lub likwidacji błędów poja-

wiających się w trakcie lub po zakończo-

nym wdrożeniu. Niestety, bardzo często 

czas reakcji jest zbyt długi i przekracza 

deklarowane w umowie poziomy SLA. 

Bardziej wymagający 
klienci przestaną 
dostrzegać wartość 
biznesową narzędzi 
typu „backup and 
recovery”.
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sparaliżowało pracę instytucji, przy-
czyniając się do opóźnienia w  wypła-
cie zasiłków. Hakerzy zażądali okupu za  
odszyfrowanie plików, a w odpowiedzi 
wójt gminy poinformował media o zaist-
niałym fakcie, angażując do pomocy po-
licję, ABW i CERT Polska. Pliki udało się 
odszyfrować dopiero jednemu z produ-
centów antywirusów, który zrobił to nie-
odpłatnie. Niestety, większość podobnych 
historii nie ma szczęśliwego zakończenia, 
a ofiary nie mają co liczyć na szlachetne 
gesty ze strony vendorów. Co ciekawe, 
hakerzy w ostatnim czasie zintensyfiko-
wali ataki na placówki publiczne. Kasper-
sky informuje, że w 2019 r. 174 instytucje 
miejskie i ponad 3 tys. podległych jedno-
stek padło ofiarą ataków ransomware – to 
oznacza wzrost o 60 proc. w stosunku do 
roku poprzedniego.

Jednym z największych problemów wy-
stępujących w segmencie produktów za-
bezpieczających infrastrukturę IT jest 
nadmierne rozdrobnienie. Z podobnym 

zjawiskiem mamy do czynienia na rynku 
rozwiązań do ochrony danych. Andrzej 
Fitt, Business Development Manager 
w  Vayana Technologie Informatyczne, 
przyznaje, że nawet największe instytucje 
w Polsce, w tym również banki, zazwyczaj 
korzystają z dwóch systemów do backupu.

– Przede wszystkim jest wdrażany kla-
syczny „kombajn”, którego administrowa-
nie wymaga specjalnego zespołu. A  jego 
uzupełnienie stanowi zazwyczaj zajmująca 
niewiele miejsca aplikacja, przeznaczona do 
zabezpieczenia maszyn wirtualnych – tłu-
maczy Andrzej Fitt.

Niewiele lepiej przedstawia się sytu-
acja w  MŚP, gdzie na ogół korzysta się 
z kilku aplikacji i urządzeń przeznaczo-
nych do backupu, archiwizacji, analizy 
i raportowania. Wiele wskazuje na to, że 
wraz z przyrastającą ilością danych, a tak-
że popularyzacją usług chmurowych fir-
my zaczną poszukiwać zintegrowanych 
narzędzi. Dlatego też w nieodległej przy-
szłości należy spodziewać się wzrastają-
cego popytu na rozwiązania all-in-one, 
umożliwiające ochronę danych, obsługę 
DevOps i indeksowane wyszukiwanie. Sys-
temy tej klasy zapewniają również zarzą-
dzanie backupem, kopiami dokumentów, 
archiwum i zasobami przechowywanymi 
w chmurze publicznej.

W jednym urządzeniu all-in-one znaj-
dują się wszystkie składowe systemu 
backupowego (oprogramowanie, serwe-
ry, proxy, storage itp.). Prekursorami te-
go trendu są start-upy Cohesity i Rubrik, 
(oba mają w Polsce swoich dystrybuto-
rów), ale podobne rozwiązania oferują 
obecnie Dell EMC i Commvault. Produkty 
tych firm zapewniają integrację lokalnego 
centrum danych z zasobami chmurowy-
mi, dzięki czemu można w prosty sposób 
archiwizować kopie zapasowe do chmury. 

– Niezależnie od stopnia unifikacji tego 
typu rozwiązania muszą nadążać za ciągle 
zmieniającymi się trendami IT, nowymi ka-
nałami komunikacji, innowacyjnymi spo-
sobami przesyłania, składowania i analizy 
danych. Bezpieczeństwo danych powinno 
stanowić podstawę funkcjonowania każdej 
firmy. Klienci doceniają unifikację, ponieważ 
zapewnia ograniczenie kosztów i uwolnienie 
zasobów, które trzeba by było zaangażować 
przy mniej wszechstronnych produktach 
– wyjaśnia Mariusz Strzemiecki. 

Wprawdzie rodzime firmy są umiarko-
wanie zainteresowane zunifikowanymi 
rozwiązaniami do ochrony danych, ale za to 
pewną aktywność przejawiają na tym polu 
integratorzy. Netology oferuje systemy all-
-in-one w modelu usługowym dla MŚP, któ-
rych nie stać na zakup platformy. Z dużym 
optymizmem patrzą też na ten segment ryn-
ku przedstawiciele Vayany, która wprowa-
dziła do oferty produkty Cohesity i Rubrika.

– Bardziej wymagający klienci przesta-
ną dostrzegać wartość biznesową narzędzi 
typu „backup and recovery”. Zaczną poszu-
kiwać zunifikowanych rozwiązań zapew-
niających zarządzanie danymi w różnych 
środowiskach IT, wykorzystujących meta-
dane w procesach uczenia maszynowego czy 
wykrywających ransomware i błyskawicz-
nie przywracających do pracy pliki – twier-
dzi Andrzej Fitt. 

Już dziś ci nieco więksi klienci roz-
glądają się za alternatywą dla NAS-ów 
i  taśm. Niewykluczone, że ich miejsce 
zajmie pamięć obiektowa, idealnie przy-
stosowana do przechowywania dużych 
zbiorów danych. Coraz częściej mówi 
się o  zmierzchu popularnego protoko-
łu NDMP, opracowanego w 1995 r. przez 
NetApp w celu efektywnej interakcji ser-
werów NAS z systemami wykonującymi 
kopie zapasowe. Kilkanaście lat temu, kie-
dy macierz przechowywała kilkanaście 
terabajtów, ten standard zdawał egzamin. 
Obecnie korporacyjne NAS-y przechowu-
ją nawet 1 PB plików, a średnio przy pozio-
mie około 150 TB sprawy się komplikują. 
Niestety, obok innowacyjnych rozwiązań 
i  ciekawych pomysłów na rynku wciąż 
funkcjonują produkty, które nie nadąża-
ją za duchem czasu. Najlepszym przykła-
dem są rozwiązania do tworzenia backupu, 
które nie gwarantują ochrony przed ran-
somware’em. Trudno się zatem dziwić, że 
mnóstwo cyberataków rozpoczyna się od 
zaszyfrowania kopii zapasowej, a następ-
nie reszty plików. n

Co ciekawe, hakerzy 
w ostatnim czasie 
zintensyfikowali ataki 
na placówki publiczne.

TRENDY

Zdaniem specjalisty 

nMirosław Chełmecki, dyrektor działu 
pamięci masowych i serwerów, Veracomp
Backup danych i archiwizacja to dwa 

różne procesy zabezpieczania danych, 

które odpowiadają na różne potrzeby. 

Kryterium backupu jest minimalny czas 

odtworzenia danych i zapewnienie cią-

głości działania systemu informatyczne-

go firmy. W przypadku archiwizacji zaś 

kluczowy jest czas przechowywania da-

nych i gwarancja możliwości skorzystania 

z nich w przyszłości. Oba procesy moż-

na realizować oddzielnie, ale zastosowa-

nie zunifikowanego systemu do backupu 

i archiwizacji umożliwia optymalizację 

kosztów związanych z utrzymaniem in-

frastruktury sprzętowej, zakupem i utrzy-

maniem oprogramowania oraz ułatwia 

zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie. 

Z obu procesów muszą korzystać firmy, 

których dotyczą regulacje prawne narzu-

cające konieczność archiwizacji danych. 

Są to m.in. instytucje finansowe oraz te 

z sektora publicznego i ochrony zdrowia.



W lutym 2020 r. firma SDR-IT rozpoczęła współpracę z niemieckim producentem 
oprogramowania do usuwania danych – Blancco Central Europe. Dzięki zawartej 

umowie stała się jedynym partnerem świadczącym tego typu usługi w Polsce 
z wykorzystaniem narzędzi marki Blancco.

Filarem działalności SDR-IT jest fi-
zyczne niszczenie nośników danych. 
Jednak firma świadczy również 

usługę likwidacji ośrodków obliczenio-
wych, powiązaną z usuwaniem zgroma-
dzonych przez nie danych, a także usługę 
ITAD (IT Asset Disposal), czyli odzyski-
wanie wartościowych aktywów IT. W ten 
sposób zapewnia możliwość ponownego 
wykorzystania sprzętu komputerowego 
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, czyli 
po usunięciu danych, co przekłada się na 
oszczędność pieniędzy (brak konieczno-
ści kupowania nowego sprzętu) i ochronę 
środowiska naturalnego.

Specjaliści SDR-IT zdecydowali się na 
wybór narzędzi firmy Blancco do świadcze-
nia usług, gdyż zapewniają najwyższą sku-
teczność w usuwaniu danych, potwierdzoną 
licznymi certyfikatami. Oprogramowanie 
to uzyskało także certyfikat polskiej Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która 
uznała je za jedyne dopuszczalne do usuwa-
nia danych. Warto dodać, że firma Ontrack, 
a więc lider w odzyskiwaniu danych, reko-
menduje oprogramowanie Blancco do usu-
wania danych z dysków HDD i SSD.

Funkcjonalność narzędzi niemieckiej 
marki jest niemal nieograniczona. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na możliwość 
bezpiecznego kasowania danych z nośni-
ków SSD, w przypadku których nie działa 
demagnetyzacja, powszechnie wykorzy-
stywana do niszczenia mechanicznych 
dysków. Rozwiązania Blancco zapew-
niają także trwałe kasowanie wszelkich 
informacji z urządzeń mobilnych (tele-
fonów, smartfonów i  tabletów), nieza-
leżnie od środowiska, w którym działają, 
a także pendrive’ów i kart pamięci flash. 
Oprogramowanie to umożliwia ponadto 

usuwanie informacji z serwerów i dys-
ków sieciowych, dzięki czemu nie trzeba 
wyjmować ich z urządzeń na stałe zain-
stalowanych w centrach danych. Trwałej 
destrukcji można poddawać nie tylko całe 
napędy, lecz także pojedyncze pliki i folde-
ry z komputerów osobistych i serwerów 
oraz macierzy dyskowych.

Specjaliści SDR-IT zapraszają do współ-
pracy resellerów i integratorów, których 
klienci byliby zainteresowani trwałym 
usunięciem danych ze swoich nośników, 
ale bez konieczności ich fizycznego nisz-
czenia. Oprogramowanie Blancco gwaran-
tuje pełne bezpieczeństwo takich operacji. 
Procedura kasowania może zostać prze-
prowadzona u klienta, a także w  siedzi-
bie SDR-IT. Potencjalnemu usługobiorcy 
warto wskazać, że usługi te zapewniają 
zgodność z regulacjami prawnymi (w tym 
RODO), a także zapisami normy ISO 27001 
(szczegóły w ramce powyżej). 

SDR-IT: dane są bez szans

ADVERTORIAL

Dodatkowe informacje: 
MIŁOSZ KRZYWANIA, DYREKTOR OPERACYJNY, SDR-IT, 

M.KRZYWANIA@SDR-IT.PL

Zgodnie z normami
Każdy podmiot, który zdecydował się na działanie na rynku zgodnie z normą ISO 27001, 

jest zobowiązany – na podstawie załącznika A do europejskiej wersji normy („Wzorco-

wy wykaz celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń”) – stosować odpowiednie  

zabezpieczenia.

Sekcja A.8.C tego dokumentu („Postępowanie z nośnikami”) definiuje określone, ko-

nieczne do podjęcia działania. W treści podpunktu A.8.3.2, który dotyczy wycofywania 

nośników, wskazano: „Nośniki, które nie będą dłużej wykorzystywane, należy bezpiecz-

nie wycofać, zgodnie z formalnymi procedurami”.

Z kolei w sekcji A.11.2 („Sprzęt”), w podpunkcie A.11.2.7, czytamy: „Przed zbyciem lub 

przekazaniem sprzętu do ponownego użycia należy sprawdzić wszystkie jego składniki 

zawierające nośniki informacji, dla zapewnienia, że wszystkie wrażliwe dane i licencjono-

wane programy zostały usunięte lub bezpiecznie nadpisane”.

Z badań przeprowadzonych przez Blancco we współpracy  
z firmą Ontrack wynika, że ponad 42 proc. dysków sprzedawanych 
na portalu aukcyjnym eBay zawiera cenne informacje – od wiadomości  
e-mail po zdjęcia i różnego typu dokumenty. Jako firma specjalizująca się 

w profesjonalnym niszczeniu danych widzimy, że świadomość osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo w firmach z roku na rok rośnie. Wierzymy, że jest to nie tylko efekt strachu 
przed obowiązującymi przepisami, jak chociażby RODO, lecz także wynik zrozumienia kon-
sekwencji biznesowych związanych z wyciekiem najcenniejszych dla firmy informacji, w tym 
dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa. Dlatego żeby zapewnić pełne bez-
pieczeństwo, należy pilnować, by dane zostały usunięte zarówno z wycofywanych z użytku 
dysków, jak i innych nośników pamięci czy urządzeń mobilnych.

Jarosław Dancewicz
prezes zarządu, SDR-IT
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kich sieci jak: Ibis, Novotel, Mercure, 
Sofitel i ponad 30 innych marek. W Eu-
ropie Wschodniej działamy w 16 krajach. 
Jako największa sieć hotelowa w regio-
nie obsługujemy ponad 140 hoteli już ist-
niejących, a także przymierzamy się do 
obsługi nowych, przewidzianych dopiero 
do otwarcia. 

Czy z perspektywy IT lepiej  jest ob-
sługiwać już istniejący obiekt, czy też  
lepsze warunki do działania daje budo-
wa nowego hotelu?
Dla nas jest łatwiej, gdy uczestniczymy 
w projekcie, który zaczyna się od, jak to 
się mówi, dziury w ziemi. Łatwiej wtedy 
wystandaryzować wykorzystywane roz-
wiązania, narzędzia i  systemy. Chociaż 
w budynkach, które już istnieją, lub w ho-
telach, które już funkcjonują, też prze-
prowadzamy sukcesywną standaryzację. 
Dla każdego hotelu wchodzącego do na-
szej sieci staramy się zbudować plan stan-
daryzacji, którego realizację rozkładamy 
maksymalnie na 18 miesięcy. Przy czym 
nie chodzi o to, żeby zmienić kompletnie 

CRN Zadania każdego działu IT wyni-
kają w dużej mierze ze specyfiki mode-
lu biznesowego firmy, w której działa.  
Accor funkcjonuje w  branży hotelar-
skiej, ale nie jest właścicielem hoteli.  
Na czym zatem zarabiacie? 
WOJCIECH ŁĄCZ Na usługach, które świad-
czymy właścicielom hoteli i inwestorom za-
interesowanym branżą hotelarską. Odbywa 
się to w dwóch modelach biznesowych: za-
rządczym i franczyzowym. Z pierwszym 
mamy do czynienia, gdy ktoś inwestu-
je w hotele, ale nie zna się na zarządzaniu 
nimi – wtedy z pomocą przychodzi Accor. 
Drugi polega na wykupieniu prawa do logo 
sieci oraz kanałów dystrybucji i rezerwa-
cji Accor, ale hotelem zarządza bezpośred-
nio jego właściciel. Zarówno dla jednej,  
jak i dla drugiej grupy świadczymy różne 
usługi, w zależności od ich potrzeb. W przy-
szłości Accor chce być operatorem serwisu 
związanego ogólnie z wszystkim, co doty-
czy gościa hotelowego. Obecny program lo-
jalnościowy ALL – Accor Live Limitless już 
zaczyna oferować platformę do kompletnej 
obsługi gości – nie tylko z myślą o usługach 
i wydarzeniach w samym hotelu, lecz tak-
że wokół niego. Przykładowo w dziedzinie 
transportu, rezerwacji biletów na mecze 
czy do teatrów bądź zamawiania jedzenia. 

Jak dużo hoteli obsługujecie?
Świadczymy usługi dla ponad 5 tys. ho-
teli na całym świecie. Należą one do ta-

infrastrukturę, ale krok po kroku dojść  
do ustalonych rozwiązań.

Na ile Wasze działania są negocjowane 
z właścicielami hoteli?
Prowadzone przez dział IT prace są 
w większości powiązane z planami budże-
towymi poszczególnych właścicieli hoteli 
czy inwestorów. W rozwiązania informa-
tyczne inwestujemy ich pieniądze, dlate-
go bierzemy również udział w tworzeniu 
planów budżetowych dla poszczególnych 
obiektów. W listopadzie są zwyczajowo  
zatwierdzane wydatki na przyszły rok. 

Jakie rozwiązania i systemy informa-
tyczne są kluczowe dla funkcjonowania 
Accoru?
Mamy centralny system rezerwacji i dys-
trybucji miejsc. Firma musi zapewnić 
utrzymanie odpowiedniej, spójnej ceny 
dla wszystkich hoteli oraz zagwarantować 
dostępność miejsc w systemie rezerwacji 
niezależnie od źródła, z którego przycho-
dzi zapytanie naszego klienta. Wdrażamy 
też narzędzia, które nie tylko badają obecne  

„Nie jest problemem znaleźć odpowiednie rozwiązanie 
technologiczne na polskim rynku. Wyzwaniem jest 
znaleźć dostawcę, który będzie w stanie obsłużyć 
na jednakowym poziomie 16 krajów, w których 
działamy” – mówi WOJCIECH ŁĄCZ, IT & DIGITAL  
SERVICES DIRECTOR EASTERN EUROPE W FIRMIE ACCOR.

NNiie jjest probbllemem znalleźźćć oddpoowiieedddddnniiieee rrrroooozzw

na standardy
STAWIAMY 
OKIEM UŻYTKOWNIKA



podstawowe operacje są bardzo proste, 
wystarczy jedno kliknięcie. Nie ma funk-
cjonalności dla dużych obiektów i, dajmy 
na to, do obsługi konferencji. To się jednak 
wkrótce pojawi. Opera jest trochę bardziej 
zaawansowana, ale ma mniejsze możliwo-
ści mobile i jest bezpośrednio wspierana 
przez producenta, więc mamy dużo mniej-
szy wpływ na jakość tej usługi. To samo do-
tyczy Symphony.

Czy nie ma konkurencji między tymi sys-
temami? Czy nie faworyzujecie włas- 
nych rozwiązań kosztem tych od do-
stawców zewnętrznych? 
Nie. Mamy wielu klientów i to oni, właści-
ciele hoteli lub ich pełnomocnicy, wybie-
rają system z puli IT. Naszym zadaniem 
jest zapewnić sprawną obsługę każdego 
z nich. Dążymy do tego, by rekomendować 
rozwiązania i racjonalnie przedstawiać ar-
gumenty tak, by wybór naszego partnera 
był świadomy. Każde z narzędzi ma swoje 
słabsze i lepsze strony z perspektywy po-
trzeb konkretnych użytkowników.

Czy rozwijacie jeszcze inne, własne sys-
temy informatyczne?
Globalnie jako Accor robimy teraz trans-
formację systemu lojalnościowego. Kiedyś 
goście mogli uzbieranymi w nim punktami 
płacić wyłącznie za hotel. Teraz będą płacić 
w różnych miejscach, chociażby w restaura- 
cji. Wspomniany już wcześniej program 
Accor Live Limitless może obejmować inne
usługi, w tym transport, dystrybucję bile-
tów na mecz, do kina i wejściówek na ba-
sen. To już nie jest program lojalnościowy, 
to program lifestyle’owy. To właśnie do 
niego w przyszłości będziemy podłączali 
kolejne rozwiązania, również te lokalne. 
W hotelach ogólnie nie ma wielu rodzajów 
rozwiązań informatycznych. Może być jed-
nak dużo ich lokalnych wersji, co z punktu 
widzenia implementacji i obsługi może być 
dużym wyzwaniem dla działu IT. Na przy-
kład w  regionie Europy Wschodniej, za 
który jesteśmy odpowiedzialni, są dwa 
z trzech krajów o najbardziej złożonym 
systemie podatkowym na Starym Konty-
nencie – Polska i Węgry. Wszystkie niuan-
se obowiązujących regulacji podatkowych 
trzeba odzwierciedlić w systemie informa-
tycznym, a potem trzeba to wszystko obsłu-
żyć na poziomie całego systemu PMS. 

my do dyspozycji dwa systemy z tej grupy:  
Opera firmy Oracle oraz nasz własny, zbu-
dowany i  rozwijany wewnątrz Accoru 
system FOLS. Mamy wpływ na jego funk-
cjonalność i możliwości. 

Co dzięki niemu udaje się realizować? 
Jakie są obszary jego zastosowań? 
Dzięki rozwiązaniom zastosowanym 
w FOLS pozbywamy się tradycyjnych re-
cepcji hotelowych. Za pomocą urządzeń 
mobilnych można przyjąć gościa w dowol-
nym miejscu na terenie hotelu, przykłado-
wo obowiązek meldunkowy można zrobić 
w barze hotelowym. Chodzi o to, by wyeli-
minować sztuczne bariery w kontaktach 
z recepcją Częścią FOLS jest też moduł 
utrzymania hotelu, zarządzania kwestia-
mi technicznymi. Usterki są rejestrowane 
zdalnie i zespół techniczny widzi, co ma 
zrobić. Jest poza tym moduł house keeping, 
dzięki któremu jest możliwość śledzenia na 
bieżąco statusu konkretnego pokoju – czy 
jest posprzątany i sprawdzony, czy też go-
towy na przyjęcie. W ten sposób IT umoż-
liwia budowanie dobrych relacji z gośćmi 
oraz usprawnienie procesów hotelowych, 
co bezpośrednio wpływa na poziom zado-
wolenia naszych klientów z pobytu.

A w  jaki sposób IT wspiera funkcjo-
nowanie części finansowo-biznesowej  
hotelu?
Oprócz systemów iPMS, które również 
umożliwiają sprzedaż bezpośrednią usług 
hotelowych, pod opieką naszego działu 
znajdują się systemy sprzedażowe F&B. Ma-
my dwa systemy typu POS – Micros i Sym-
phony. Oba obecnie należą do Oracle’a. 
Mamy też własny system AgentCash. Może 
on być uruchamiany i wykorzystywany na 
dowolnym urządzeniu. Nie potrzebuje spe-
cjalnego sprzętu, może być zainstalowany 
na tym samym urządzeniu, które jest stoso-
wane do przyjmowania gości. 

Dlaczego macie po kilka systemów tej 
samej kategorii, do obsługi tych samych 
obszarów działalności hotelowej?
Systemy te mają różne funkcjonalności, 
nie do końca są do siebie podobne. Nasz 
partner, właściciel hotelu, może sam wy-
brać system, który mu bardziej odpowia-
da. FOLS i AgentCash są przede wszystkim 
dla hoteli mniejszych, eko i średnich. Tu 
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i przewidywane obłożenie hotelu, lecz tak-
że analizują sytuację na danym rynku czy 
w mieście. Wszystko po to, by cena za noc-
leg była jak najbardziej optymalna. Po za-
kończeniu wdrożenia będziemy w stanie 
spójnie zarządzać przychodem hotelo-
wym z możliwością zmiany ceny nawet 
kilkukrotnie w ciągu dnia. Wszystko to nie-
zależnie od tego, czy zapytanie otrzyma-
my bezpośrednio z naszej strony all.accor.
com, czy popularnych wyszukiwarek, jak 
serwis booking.com. W tym kierunku się 
rozwijamy, w tym kierunku idzie też nasza 
konkurencja. Do naszego systemu central-
nego mogą się przyłączyć też duzi opera-
torzy turystyczni. Zarządza nim osobny 
zespół w centrali firmy. Nasz dział się nim 
bezpośrednio nie zajmuje. 

Które systemy znajdują się zatem pod 
Waszą opieką?
Zarządzamy systemami z grupy PMS – Pro-
perty Management System. To kluczowe 
rozwiązanie informatyczne dla każdego 
hotelu, taki numer jeden z perspektywy 
codziennego funkcjonowania obiektu. Ma-

WOJCIECH ŁĄCZ  
IT & Digital Services Director 
Eastern Europe w firmie Accor 
jest menedżerem z 15-letnim 
doświadczeniem w budowaniu 
i cyfryzacji różnych domen IT. 
Pracował m.in dla L’Oréal 
i Danone, zaczynając od pozio-
mu lokalnego, przez regional-
ny, a na globalnym kończąc. 
Od 2018 r. zarządza serwisami 
IT, usługami cyfrowymi i wdra-
żaniem nowych technologii 
w 16 krajach Europy Wschod-
niej w firmie Accor.
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ROZMAWIAŁ 
ANDRZEJ GONTARZ

OKIEM UŻYTKOWNIKA

Jakimi zasadami się kie-
rujecie przy doborze ze-
wnętrznych dostawców do 
współpracy?
Dążymy przede wszystkim 
do zapewnienia jak najwyż-
szej jakości usług. Zależy nam 
też na tym, by w sposób jak 
najbardziej scentralizowany, 
ujednolicony obsługiwać ca-
ły region. Nie zawsze się to 
udaje. W przypadku dostaw-
ców Wi-Fi nie ma takich firm, 
które byłyby w stanie zapew-
nić we wszystkich 16 krajach 
ten sam standard obsługi za podobne pie-
niądze. Inaczej zarządza się IT w Polsce, 
inaczej w innych krajach. Szukamy jed-
nak takich partnerów, którzy byliby w sta-
nie zaoferować kompleksową usługę dla 
całego regionu pod naszą opieką. Nie 
chcemy mieć całej grupy różnych poddo-
stawców w poszczególnych krajach, tylko 
jednego, ogólnego wykonawcę usługi dla 
całego regionu. Udało nam się tego doko-
nać niedawno dzięki firmie z polskimi ko-
rzeniami, która świadczy kompleksową 
usługę helpdesk dla wszystkich hoteli. Ze 
sprzętem zaś nie ma problemu, jest wielu 
dostawców, którzy są w stanie dostarczyć 
nam do wszystkich krajów rozwiązania 
o tym samym standardzie. Jedyne, co mo-
że się zmieniać, to czasy dostawy dla kra-
jów spoza Unii Europejskiej.

Co sprawia największe trudności w usta-
laniu zasad współpracy z dostawcami?
Jako Accor podpisujemy z właścicielami 
hoteli kontrakty franczyzowe i  zarząd-
cze na co najmniej 10 i więcej lat. Nie da 
się przewidzieć, jak będzie wyglądało IT 
w  tym okresie. Określamy więc przede 
wszystkim standardy, jakie należy utrzy-
mać w obszarze IT, i raz do roku je aktuali-
zujemy. Dobrym przykładem jest regulacja 
PCI-DSS dotycząca obsługi płatności kar-
tami kredytowymi dla wszystkich podmio-
tów, w tym dostawców, które przetwarzają 
dane ze względów bezpieczeństwa. 

Jak liczny jest zespół, którym Pan obec-
nie kieruje? 
W naszym zespole pracuje dzisiaj 20 osób. 
Udało się nam scentralizować obsługę 
większości zadań IT. Znaczna część zespołu 

przebywa w Polsce, a je-
dynie trzy osoby pracują 
w innych krajach. Mamy 
wciąż w Polsce dobry po-
ziom współczynnika 
wiedzy i umiejętności do 
wynagrodzenia. Czechy 
i  Rumunia już nas pod 
tym względem prześci-
gają, bo tam ulokowane 
są centra kompetencyjne 
dużych graczy IT i zapo-
trzebowanie na pracow-
ników podnosi płace. 
Cztery osoby w naszym 

zespole odpowiadają za zarządzanie pro-
jektami, wdrożeniami i koordynują otwie-
ranie nowych hoteli. To są osoby, które 
znają lokalne rynki – w Czechach, Rumunii,  
na Węgrzech i w Polsce. Z podstawowych 
i dostępnych na rynku powszechnych usług, 
takich jak wspomniany helpdesk, korzysta-
my już w systemie outsourcingu. Chcemy, 
żeby zespół IT skupił się na wartościach 
unikatowych dla naszej sieci Accor – apli-
kacjach, otwarciach nowych hoteli i jakości 
usług już dostarczanych. 

A ile osób pracuje nad rozwijaniem wła-
snych systemów Accor? 
Systemy Accor są rozwijane w centrali sie-
ci. Nasz dział IT wspomaga ich wdrażanie 
i korzystanie z nich. Mamy jednak własny 
zespół mniejszych aplikacji hotelowych. 
Na przykład dla ośmiu hoteli robimy chat-
boty na Facebooka. Można pytać je o różne 
rzeczy – od kiedy rozpoczyna się doba ho-
telowa, który hotel przyjmuje gości wraz 
ze zwierzętami. Będziemy rozwijać ze-
spół aplikacji, tym bardziej że hotel jest tyl-
ko jednym z kluczowych miejsc, w którym 
chcemy wchodzić w interakcje z gościem. 
Chcemy, jak już mówiłem, obsługiwać rów-
nież inne usługi, nie tylko te prowadzone 
przez hotel, lecz także świadczone w naj-
bliższym jego otoczeniu. Mamy pomysły 
rozwoju własnej platformy e-commerce, 
która będzie z tym powiązana. Dzisiaj w na-
szym zespole lokalnym nad tymi obszarami 
pracuje w sumie osiem osób.

Czy robicie coś we współpracy z firma-
mi informatycznymi na polskim rynku?
Z miejscowymi firmami współpracujemy 
głównie przy lokalnych projektach infor-

matycznych robionych dla kilku hoteli. 
Dobrym przykładem jest przeniesienie 
części materiałów dostępnych w pokoju 
na platformę webową. Zrobiliśmy to dla 
rynku warszawskiego właśnie za pomocą 
dostawcy z Polski.

Na co szczególnie zwraca Pan uwagę 
przy doborze dostawców?
Analizujemy kondycję potencjalnego do-
stawcy, sprawdzamy jego wiarygodność, 
bo firmy są różne, a my chcemy mieć sta-
bilnego partnera. Wiele rzeczy można 
zapisać w umowie, ale możliwości ich re-
alizacji zależą potem od stabilności kon-
trahenta. Staramy się określić, jaka jest 
dzisiaj nasza potrzeba i w którą stronę mo-
że ewoluować, a potem się zastanawiamy, 
kto jest ją w stanie obsłużyć. Dajemy też 
czasami szansę niewielkim, lokalnym gra-
czom, bo małe firmy często potrafią zrobić 
coś, czego nie jest w stanie podjąć się duże 
przedsiębiorstwo. Rzadko się jednak zda-
rza, że odpowiadamy na ofertę przysłaną 
bezpośrednio z rynku. Raczej szukamy sa-
mi czegoś konkretnego. Często robimy też 
przegląd dostępnych rozwiązań, korzysta-
my z wiedzy i doświadczenia innych, na 
konferencjach czy innych wydarzeniach 
branżowych.

Jak ocenia Pan ofertę rozwiązań dla ho-
teli na polskim rynku?
W mojej ocenie rynek IT w Polsce jest bar-
dzo mały i jeśli szukam odpowiednich roz-
wiązań, to pytam o nie zazwyczaj osoby 
pracujące w retailu. Rozwiązania dla ho-
teli i handlu detalicznego są bowiem moc-
no do siebie podobne. Są jednak takie firmy 
informatyczne, do których nigdy się nie 
zwrócę, bo mają złą opinię. Dotyczy to za-
równo przykładów z Polski, jak i zagrani-
cy. Jeśli w branży znajdzie się ktoś, kto zna 
się na najnowszych technologiach, w kim 
mogę znaleźć partnera do współpracy, to 
wtedy chętnie się spotykam. Z reguły nie 
są to jednak firmy przypadkowe. Nie jest 
problemem znaleźć odpowiednią ofertę 
na polskim rynku. Problemem jest znaleźć 
partnera, który będzie w stanie obsłużyć 
jednakowo wszystkie 16 krajów, w których 
działamy.

Z miejscowymi 
firmami 
współpracujemy 
głównie przy 
projektach 
informatycznych 
robionych dla 
jednego, dwóch 
hoteli. 



   n   Nowości produktowe   n   

SPRZĘT

n Wortmann: uniwersalny laptop Terra Mobile
Terra Mobile 360–11 to laptop konwertowalny z 11,6-calowym ekranem 

dotykowym HD i obudową chroniącą przed upadkiem, zachlapaniem 

i pyłem zgodnie z normą IP5x. Może być używany jako laptop lub tablet. 

Według producenta sprawdzi się m.in. w edukacji, a także w biznesie 

i przemyśle. 

Ekran obraca się o 360 st. Terra Mobile 360–11 ma baterię o pojemności 

5200 mAh, umożliwiającą pracę do 9 godz. W laptopie zainstalowano 

dysk SSD o pojemności 128 GB, procesor Intel Celeron N3450, 4 GB RAM 

oraz porty, m.in. USB i HDMI. Urządzenie nie ma wentylatora. 

Laptop jest wyposażony m.in. w kamerę mikroskopową, czujnik tempera-

tury i rysik oraz wbudowany uchwyt do przenoszenia. Urządzenie moż-

na podłączyć do sieci za pomocą Wi-Fi (802. 11 ac), Bluetooth i LAN. 

Cena dla klienta końcowego:  

2104,88 zł netto  

(2589,00 zł brutto). 

Gwarancja: 2 lata.

n Wortmann, terracomputer.pl

n Optoma: Full HD na wielkim ekranie
QUADZilla (FHDQ163) to wyświetlacz LED Full HD o przekątnej 163 cali  

(3,6x2 m) i kolejny model z serii QUAD LED all in one. Urządzenie zo-

stało wstępnie skalibrowane, co zapewnia szybką instalację. Jest  

przeznaczone m.in. dla takich sektorów jak HoReCa, korporacyjny, 

retail i rental. Umożliwia bezprzewodowe udostępnianie treści z czte-

rech urządzeń jednocześnie z różnymi systemami (Windows, iOS, 

Android i Chrome). Parametr pixel pitch wynosi 1,875 mm. Urządzenie 

wyposażono w różne złącza i opcje sterowania, takie jak: podwójne 

HDMI, USB, RS232 i HDBaseT. Wyświetlaczem LED można zarządzać 

bezprzewodowo z dowolnego miejsca, również dzięki opcji sterowania 

za pomocą aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. 

W trybie czuwania urządzenie pobiera mniej niż 0,5 W energii.

Cena: 99,99 tys. euro netto (ok. 460 tys. zł).

Gwarancja: 2 lata.

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl
n Veracomp, veracomp.pl

n Intel NUC 10: wydajny mini PC 
Intel NUC to komputer mini PC o wymiarach 10×10 cm, wyposażony 

w funkcje do obsługi multimediów, gier i aplikacji biurowych oraz kon-

figurowalną płytę główną gotową do zainstalowania wybranej pamięci 

i systemu operacyjnego.

Urządzenie wyposażono w procesor Intel Core 10. generacji i pamięć 

Intel Optane. Maksymalna pojemność RAM DDR4 wynosi 64 GB. Mini 

PC mieści nośniki M.2 oraz 2,5-calowe. Ma wejścia HDMI 2.0, USB-C 

(DisplayPort 1.2), złącza USB 2.0 i 3.1. Zapewnia streaming 3x 4K,  

czyli najwyższą jakość oglądanych filmów. PC wyposażono w moduł 

Wi-Fi 6 oraz port Thunderbolt 3. Jest kompatybilny z asystentami 

głosowymi Cortana i Alexa. Maksymalne TDP procesora wynosi 25 W.

Minikomputery są dostępne zarówno w gotowych konfiguracjach,  

jak i w zestawie umożliwiającym zbudowanie mini PC w dowolnej 

obudowie, bazującego na platformie Intel Frost Canyon.

Cena: zależy od dystrybutora.  

Gwarancja 3 lata. 

n AB, ab.pl
n Action, action.pl 

PROMOCJA

PROMOCJA
n Epson skanuje w biznesie
Skanery biznesowe WorkForce DS-30000 i DS-32000 są dostosowane 

do formatu A3. Cechuje je szybkość skanowania do 90 stron/180 obra-

zów na minutę. Wśród dostępnych funkcji są m.in. redukcja tarcia, wy-

krywanie podwójnych arkuszy oraz czujniki zapobiegające uszkodzeniom 

skanowanych dokumentów i ultradźwiękowe, zapewniające maksymalną 

dokładność, a także zgodność skanów z oryginałami. Urządzenia wypo-

sażono w oprogramowanie Document Capture Pro 3.0 z funkcją OCR.

DS-32000 ma regulowaną podstawę. Gdy skaner nie jest używany, moż- 

na ją złożyć. Urządzenie zapewnia skanowanie różnych nośników, od do- 

wodów osobistych po dokumenty w dużych formatach (od 51x69 mm do 

304x558 mm). Sterowniki umożliwiają integrację z większością  

systemów zarządzania dokumentami.  

DS-30000 skanuje do 30 tys. stron dziennie, 

a DS-32000 – do 40 tys. stron.

Cena: ustalana indywidualnie. 

Gwarancja: 2 lata.

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl
n Veracomp, veracomp.pl
n For Ever, for-ever.com.pl
n Tech Data, pl.techdata.com

wego:

uter.pl
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WRZUTKA Z AUTU

Większość  
technik  

sprzedażowych 
czy  

coachingu  
to zwykła  

manipulacja. 

P ewnie przeszedłbym nad lektu-
rą wspomnianego artykułu do po-
rządku dziennego, gdyby nie fakt, 

że jego tezy znakomicie współgrają 
z  moim intuicyjnym poczuciem i  prze-
czuciem pustki kryjącym się pod tak zna-
nymi i modnymi w biznesie bytami jak: 
coaching, NLP, treningi technik sprzeda-
żowych itp. Od zawsze byłem przekonany, 
że większość z nich to zwykła manipu- 
lacja, która ma na celu pozorną poprawę 
samopoczucia podmiotów poddanych tym 
praktykom i podniesienie ich samooceny.

Stres, który wedle definicji Hansa Selya 
jest niczym innym jak „niespecyficzną re-
akcją organizmu na stawiane przed nim 
nadmierne wymagania”, jest nieuniknio-
nym, czasami wręcz pożądanym i twór-
czym składnikiem naszego bytu. Sposób 
jego oswajania i zarządzania nim to podsta-
wowa umiejętność jednostki i zbiorowości, 
w których żyjemy, czy to rodziny, grupy 
przyjaciół, działu w firmie, czy wreszcie 
państwa. Jak zatem naukowo i zgodnie 
z metodyką oddziaływań deterministycz-
nych (tzn. takich, kiedy określona akcja 
powoduje z góry dającą się przewidzieć re-
akcję) można walczyć z czymś, co określa-
ne jest przymiotnikami „niespecyficzne” 
czy „nadmierne”? Jestem prostym inżynie-
rem i może po prostu nie mam pojęcia, że 
w naukach innych niż te, w których obra-
cam się od kilkudziesięciu lat, są dozwolo-
ne pojęcia nieostre, niejednoznaczne, owe 
rozmaite „może, ale nie musi”, „najczęściej 
prowadzi do”, „wydaje się najlepsze” itd. 
Bo jeśli tak, to pozwolę sobie zapytać: jak 
w takim razie uzyskać jednoznaczność wy-
ników badań i doświadczeń opartych na te-
go typu podstawach? 

Nic dziwnego, że autor wzmiankowa-
nego artykułu wręcz burzy się na kwalifi-
kowanie poglądu o zdrowiu czy chorobie 

psychicznej osobnika na podstawie takich 
metod jak testy Rorschacha (to te, w któ-
rych prezentuje się badanemu zestaw 
obrazków przedstawiających jakby pla-
my z atramentu z prośbą o odpowiedź na 
pytanie: „Co pan/pani widzi?). Mnie też 
to denerwuje. Oczywiście można powie-
dzieć, że nauka i ludzkość nie wymyśliły 
niczego lepszego. Czy to jednak wystar-
czający powód, by mimo niejednoznacz-
ności i niedoskonałości metody skazywać 
kogoś na wieloletni pobyt w oddziale psy-
chiatrycznym? A przecież do takich przy-
padków dochodzi, dowodząc, że „Lot nad 
kukułczym gniazdem” nie do końca jest 
czystą fikcją literacką.

Na szczęście w przypadku coachingu 
czy NLP nie występują ( jeszcze?) tak dra-
styczne i nieuchronne efekty jak w przy-
padku metod znanych z psychiatrii. Ale 
już teraz, z wyprzedzeniem, podnoszę rę-
kę i zgłaszam wątpliwości, by nikt nie mógł 
mi zarzucić, że kiedy mogłem coś na ten 
temat powiedzieć, wybrałem milczenie. 
Zwolennicy i wyznawcy stosowania psy-
chologicznych sposobów na polepszanie 
życia i funkcjonowania człowieka bizne-
su w XXI w. zarzucą mi zapewne w pierw-
szej kolejności niezrozumienie tego, czym 
jest coaching. I nawet się z nimi zgodzę, ale 
nie o moją wiedzę czy niewiedzę tu cho-
dzi. Chodzi o to, by metody psychologiczne 
były w biznesie i pracy HR-owej stosowa-
ne z umiarem, a więc żeby nie traktować 
ich jako panaceum na wszelkie problemy 
tego świata oraz by nie budziły złudnych 
nadziei, że ich implementacja z definicji 
przyniesie poprawę. 

Kolejna obserwacja, którą przy tej okazji 
podzielę się z czytelnikami, jest związana 
z odpowiedzią na pytanie, czy te budzące 
moje zastrzeżenia metody to przypadkiem 
nie proteza czegoś, co kiedyś występowało 

Psychosapiens 
Impulsem do napisania tego felietonu była lektura dość krótkiego artyku-

łu zamieszczonego w cotygodniowym magazynie „Rzeczpospolitej” „Plus  

Minus”. Jego autor, doktor psychologii Tomasz Witkowski, poruszył temat róż-

nego rodzaju przesądów dotyczących zaburzeń ludzkiej psychiki oraz genezy 

ich powstawania.

Ireneusz Dąbrowski



pod postacią mistrza, autorytetu czy men-
tora, z którym uczeń lub wykonawca jakiejś 
profesji mógł podzielić się swoimi proble-
mami. Podobną funkcję pełnił też przyja-
ciel czy grono przyjaciół, przed którymi 
człowiek nie bał się otworzyć, a w końcu 
taką funkcję mógł pełnić też spowiednik 
(i tu proszę nie żartować, bo to niegdyś by-
ła autentycznie wyjątkowo ważna i szano-
wana rola społeczna). Takie osoby potrafiły 
pozytywnie oddziaływać na ludzką psyche, 
oswajać stres, słowem wspierać nas w naj-
trudniejszych momentach. 

Dziś nie budujemy takich struktur spo-
łecznych. Przyjaciół nie traktujemy, jak na 
to zasługują, i najczęściej nie mamy dla 
nich czasu. W zasadzie nam… przeszka-
dzają. Z kolei mentor czy mistrz, nie mó-
wiąc o autorytecie, to pojęcia z lamusa. 

Niestety, w  efekcie będziemy coraz 
bardziej uzależnieni od środków che-
micznych i leków w stylu pierwszego hi-
storycznie polepszacza nastroju, jakim 
był prozac, po różne SSRI, SNRI i lewo-
dopy. Nie zastąpią ich nawet najlepsi psy-
choanalitycy, coachowie czy inni spece 
starający się przez „miękkie”, perswazyj-
ne techniki oddziaływać na nasze samo-
poczucie, w tym poczucie wartości, chęć 
życia i odczuwanie szczęścia. Może to nie 
jest optymistyczne, bo któż nie wolałby, 
by cierpienia jego duszy łagodziła miła, 
przystojna pani psycholog czule i z uśmie-
chem odnosząca się do jego „weltszmer-
ców”, czasami łagodnie trzymająca nas 
za rękę i obiecująca, że wszystko złe mi-
nie. A to wszystko zamiast metalicznego 
głosu przypominajki w telefonie komór-
kowym z tekstem: „Weź pigułkę, weź pi-
gułkę”. Ale od tego nie ma chyba odwrotu. 
Zatem, zanim zapiszemy się do lekarza, 
zadbajmy o krąg wiernych i zaufanych 
przyjaciół oraz dobre relacji z najbliż-
szymi. To mniej ryzykowne i na pewno 
z mniejszymi skutkami ubocznymi. 

Zadbajmy o krąg 
wiernych i zaufa-
nych przyjaciół.

Mając konto na CRN.pl, 
możesz BEZPŁATNIE 

zamieszczać OFERTY PRACY
w naszym portalu.
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COVID-19
obnażył 
słabości 

koncernów IT.

Przypadek koronawirusa pokazuje, że 
nadmiar informacji ma czasami zgub-
ny wpływ na ludzkie umysły. Irracjo-

nalnie zachowują się nawet, przynajmniej 
teoretycznie, najbardziej światli obywatele. 
Show „czyste ręce”, zaprezentowany jakiś 
czas temu przez senatorów Tomasza Grodz-
kiego i Stanisława Karczewskiego, mógł- 
by śmiało stanąć w  szranki ze skeczami  
Artura Górskiego i Igora Kwiatkowskiego. 
Zdecydowanie mniej zabawne było ocze-
kiwanie na pojawienie się koronawirusa 
w Polsce. „Dlaczego jeszcze do nas nie do-
tarł, skoro jest już w Niemczech, Czechach 
czy nawet na Ukrainie?” – pytali na zmia-
nę dziennikarze i politycy, rozpalając emo-
cje i drażniąc zdezorientowanych Polaków. 
Kiedy zaraza już przyszła, na pierwszej li-
nii walki z COVID-19 znaleźli się lekarze, 
pielęgniarki, kierowcy i kasjerki z Biedron-
ki. Ci, którzy wypatrywali wirusa, schowali 
się w zaciszu gabinetów, dzielnie wspoma-
gając pracowników frontowych tweetami. 

Pandemia paniki szybko rozlała się po ca-
łym świecie, przy okazji uderzając w glo-
balną gospodarkę. Koronawirus najpierw 
wstrzymał pracę wielu chińskich fabryk, 
a potem wstrząsnął światowymi giełdami. 
Dow Jones Industrial, najważniejszy in-
deks giełdy amerykańskiej, zaliczył w ciągu 
ostatniego tygodnia lutego 12-proc. spadek. 
Przy czym wirus okazał się wyjątkowy 
bezlitosny dla spółek technologicznych. 
Apple straciło na wartości 219 mld dol., 
Microsoft 221 mld dol., Alphabet 144 mld 
dol., a Amazon 141 mld dol. Nie mniej bole-
sny był 16 marca, kiedy to indeks DJI spadł 
o 12,94 proc., co w liczbach bezwzględnych 
przekłada się na obniżkę o niemal 3 tys. pun- 
któw. Gorszy wynik odnotowano jedy-
nie w 1987 r., podczas słynnego „czarne-
go poniedziałku”. Jednym z największych 
przegranych był Facebook. Jego akcje spa-
dły o ponad 14 proc., co kosztowało Marka  
Zuckerberga 8,8 mld dol. 

COVID-19 bezlitośnie obnażył słabości 
firm technologicznych, często kreujących 
się na zbawców świata. Wprawdzie piarow-
cy stawali na głowie, by pokazać nieoce- 
nioną rolę informatyki w walce z wirusem, 
ale ich komunikaty zaginęły w oceanie in-
nych informacji o  siejącym przerażenie 
szkodniku. Na szczęście znaleźli się też 
przedsiębiorcy, którzy nie próbowali zakli-
nać rzeczywistości. Maureen Baker, dyrek-
tor medyczny Your.MD, brytyjskiej firmy, 
która opracowała chatbota udzielające-
go konsultacji medycznych, przyznała, że 
w przypadku koronawirusa czuje się bez-
silna. „Musi upłynąć przynajmniej od 6 do 
12 miesięcy, zanim pojawi się literatura na-
ukowa, która pomoże w przeprojektowaniu 
zaawansowanych kontrolerów objawów” 
– tłumaczyła otwarcie na łamach „The Wall 
Street Journal”. Z kolei Hugh Harvey, za-
łożyciel biotechnologicznego start-upu 
Hardian, oznajmił, że ma związane ręce 
z powodu braku wystarczającej ilości odpo-
wiednich danych dotyczących COVID-19. 

Jednocześnie zaczęły pojawiać się infor-
macje o rzekomym wycofywaniu produkcji 
sprzętu z Chin, by w przyszłości uniknąć 
podobnych kłopotów. To niewykluczone, 
ale np. Tim Cook, CEO Apple’a, ogłosił, że 
nie zamierza ewakuować firmy z Państwa 
Środka. Wspomniał jedynie o „wyregulo-
waniu pokręteł” w celu dostosowania się 
do nowych uwarunkowań. Wtóruje mu 
Dan Panzica, były dyrektor wykonawczy 
Foxconna. Jego zdaniem w żadnym innym 
państwie nie ma możliwości zatrudnienia 
tak dużej liczby wykwalifikowanych i nie-
wykwalifikowanych pracowników. I trud-
no się z tym nie zgodzić, skoro niektóre 
chińskie fabryki produkujące na rzecz 
wielkich koncernów IT zatrudniają ponad 
250 tys. osób. Ucieczka z Chin może więc 
okazać się misją niewykonalną, co oznacza, 
że branża IT będzie skazana na powtarza-
jące się turbulencje.

Nowe technologie
w czasach zarazy

Koronawirus zagrał na nosie spółkom technologicznym. Niewiele jednak wska-

zuje na to, że szefowie koncernów IT wyciągną wnioski z tej surowej lekcji.
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