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Bliski znajomy, tuż przed wybuchem 
pandemii, zrealizował niewielki 
projekt dla pewnego przedsiębior-

cy. Zrobił mu w ten sposób przysługę, bo 
poprzedni wykonawca się nie wywiązał, 
a biznesmenowi bardzo zależało na cza-
sie. Zatem znajomy zgodził się wziąć to na 
siebie i w kilka wieczorów, po godzinach, 
„dowiózł temat” w pełni zgodnie z oczeki-
waniami klienta. Potem grzecznie poczekał 
na upłynięcie dwutygodniowego terminu 
zapłaty, następnie „dorzucił” jeszcze kil-
ka dni i dopiero wtedy wysłał uprzejmego 
maila z pytaniem o spodziewany przelew. 
Trzeba przyznać, że odpowiedź otrzymał 
tego samego dnia i była ona szczera.  
Aż do bólu. „Postaram się zapłacić, ale nie 
mogę obiecać, kiedy to będzie. Sam Pan wi-

dzi, co się dzieje z tym 
wirusem”. Dopytałem 
jeszcze znajomego, 
czy ten przedsiębiorca 
działa w branży bez-
pośrednio dotkniętej 
rządowymi obostrze-
niami. Okazało się, że 
nie, a jego postawa mia-
ła charakter typowo za-

pobiegawczy. Krótko mówiąc: w chudych 
czasach lepiej trzymać kasę przy… tyłku, 
a płacić tylko za to, co konieczne – reszta 

może poczekać. Zapytałem kolegi, co za-
mierza. Powiedział, że na razie nie ma  
noża na gardle i może poczekać, ale klienta 
wpisał już na prywatną „czarną listę”.

Przypomniała mi się ta sytuacja, na za-
sadzie kontrastu, gdy czytałem komentarz 
Mariusza Kochańskiego do artykułu  
„Wirus zamroził branżę HoReCa”  
(patrz str. 28). Zdaniem tego wyjątkowo, 
nie ukrywam, cenionego przeze mnie me-
nedżera okres pandemii i związane z tym 
turbulencje gospodarcze to dobry moment 
na okazanie kontrahentom empatii, a w ra-
zie potrzeby wyciągnięcia pomocnej dło-
ni. Z niemal tożsamym apelem wystąpiła 
do brytyjskich resellerów Fiona Challis,  
na co dzień prowadząca szkolenia dla han-
dlowców z branży IT. Jej zdaniem to nie 
jest czas na szukanie nowych klientów,  
ale czas na służenie i pomaganie tym, któ-
rych już mamy. Tak, aby ułatwić im przej-
ście przez obecne wyzwania możliwie 
suchą stopą. Można to robić na szereg spo-
sobów, chociażby przez darmowe doradz-
two lub jakąś drobną przysługę. Przy czym 
zarówno Mariusz Kochański, jak i Fiona 
Challis są zgodni co do jednego – warto 
pierwszemu wyjść z inicjatywą, zadzwo-
nić do klienta, zapytać, jak idzie mu biznes 
i czy potrzebuje jakiegoś wsparcia.

Te rady może i brzmią nieco naiwnie. 
Z pewnością też nie wszyscy klienci  
odwdzięczą się pięknym za nadobne.  
Niemniej uważam, że warto na nie zwró-
cić uwagę w czasach, kiedy jedni profi-
laktycznie nie płacą za wykonane usługi, 
a inni windują ceny maseczek i środków 
do dezynfekcji na nieznane wcześniej po-
ziomy. I nawet, jeśli można takie zacho-
wania zrozumieć, a być może do pewnego 
stopnia usprawiedliwić, to na dłuższą me-
tę wielokrotnie więcej zyskają przedsię-
biorcy, którzy obrali „strategię empatii”. 
Wprawdzie dowodów nie mam, ale chcę 
mocno w to wierzyć.
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na minusie  na plusie

Mediana wynagrodzeń specjalistów IT w marcu br. była wyższa  

niż dwa miesiące wcześniej – wynika z danych No Fluff Jobs. Wyniosła dla programistów 

na średnim poziomie na umowach B2B 13,5 tys. zł (wzrost o 8 proc.), dla seniorów  

– 16,2 tys. zł (wzrost o 6 proc.), a dla ekspertów – 18,2 tys. zł (wzrost o 1 proc.). Juniorzy 

na kontrakcie mogli liczyć na wynagrodzenie 6,5 tys. zł, o 1 proc. wyższe niż w styczniu. 

W sumie w marcu mediana wynagrodzeń programistów sięgnęła 14,8 tys. zł netto  

na umowie B2B i 11,3 tys. zł brutto na umowie o pracę. Tym samym niewiele różniła się 

w porównaniu z zanotowaną w poprzednich miesiącach.

Samsung Electronics w I kw. 2020 r. osiągnął zysk operacyjny większy 

o 2,7 proc. w stosunku do uzyskanego w poprzednim roku (w przeliczeniu 5,3 mld dol.). 

Sprzedaż zwiększyła się zaś o 5 proc., do ok. 45 mld dol. W czasie pandemii,  

jaka w Azji zaczęła szaleć od stycznia br., koreański gigant poprawił więc wyniki w porów-

naniu z osiągniętymi w I kw. 2019 r. Ale trzeba pamiętać, że w ub.r. zyski Samsunga były 

wyjątkowo niskie z powodu przecen na rynku pamięci.

Sprzedaż notebooków w polskiej dystrybucji, w ujęciu ilościowym, 

wzrosła o 51 proc. rok do roku – ustalił Context. Dane obejmują trzy pierwsze tygodnie 

marca 2020 r. Gorączkę zakupów wywołał oczywiście COVID-19. Rozwój epidemii spowo-

dował nagły wzrost zapotrzebowania na urządzenia do zdalnej pracy i nauki. Największy 

boom miał miejsce w Irlandii (121,7 proc.), Włoszech (110,3 proc.) i Hiszpanii (87,1 proc.). 

Najmniejszy zaś we Francji (5,4 proc.) i Szwecji (13 proc.).

Symmetry podpisało z Ministerstwem Cyfryzacji umowę na usługi wsparcia eks-

perckiego w zakresie oceny merytorycznej zasadności i konkurencyjności kosztów prac 

związanych z realizacją projektu e-Doręczenia. Ekspertyzą objętych zostanie kilkanaście 

obszarów, wśród nich m.in.: wytworzenie i modyfikacje dokumentacji projektowej, wyko-

nanie analizy systemowej, opracowanie architektury biznesowej, logicznej, systemowej 

i infrastrukturalnej, a także wykonanie projektu technicznego systemu.

Action okazało się odporne na wirusa, wypracowując w marcu 2020 r. 177 mln zł 

skonsolidowanych obrotów. To o 30 proc. więcej niż w marcu ub.r. (134 mln zł), zatem spół-

ka kolejny miesiąc z rzędu osiągnęła dużo większą sprzedaż niż rok wcześniej.  

Jest to zresztą wynik porównywalny do grudnia 2019 r. Marża grupy w marcu br. wzrosła 

szacunkowo do 6,6 proc., wobec 6 proc. w lutym br. oraz 6,3 proc. w styczniu br.

Pracownicy branży ICT zaczęli obecnie częściej obawiać się utraty pracy 

niż miało to miejsce przed wybuchem pandemii – wynika z danych Randstad.  

Już co piąty z pytanych przyznaje, że boryka się czarnymi myślami na ten temat  

– to wzrost o 14 p.p. wobec poprzedniego pomiaru ze stycznia br. Z najnowszego badania 

wynika, że ponad 32 proc. uznaje takie ryzyko za średnie, 22 proc. – za małe,  

a 24 proc. respondentów w ogóle nie boi się o posadę.

Branża audio-video, mimo zainteresowania firm zdalną współpracą, 

została mocno poturbowana przez perturbacje związane z COVID-19. Z ankiety prze-

prowadzonej przez organizację branżową Avixa (23–24 marca) wynika, że 85 proc. do-

stawców AV odczuło negatywny wpływ pandemii na biznes. W niektórych przypadkach 

nastąpił 50-proc. spadek obrotów. Ponadto 30 proc. dostawców usług AV przyznało, 

że zdecydowali się na zwolnienia pracowników w ciągu dwóch tygodni poprzedzających 

badanie.

Huawei w 2019 r. wypracowało rekordowe przychody mimo sankcji ze strony USA, 

tym niemniej kosztowały one giganta miliardy utraconych obrotów. Zamiast zakładanych 

135 mld dol., przychody chińskiego giganta sięgnęły 123 mld dol. A zatem konsekwencje 

embarga, głównie w efekcie mniejszej sprzedaży dywizji konsumenckiej (w tym smartfo-

nów i laptopów), to ok. 12 mld dol. utraconego obrotu.

Ceconomy, do którego należy MediaMarktSaturn, zwrócił się do niemieckiego  

rządu o pomoc publiczną – twierdzi Bloomberg. Chodzi o pakiet finansowania rzędu  

2 mld euro, a większość tej kwoty miałby zapewnić państwowy bank KfW. Obok zastrzyku 

finansowego w celu przezwyciężenia skutków kryzysu COVID-19 firma zapowiada cięcie 

kosztów i „inne zmiany”.

Produkcja smartfonów może spaść nawet o 30 proc. w pierwszej poło-

wie 2020 r. – ocenia ABI Research. Jest to związane z zakłóceniami produkcji w Chinach, 

zablokowaniem łańcuchów dostaw i problemami z transportem. „Chiny znajdują się  

w centrum epidemii COVID-19. Miało to katastrofalny wpływ na globalny rynek urządzeń 

mobilnych” – twierdzi David McQueen, dyrektor ABI odpowiedzialny za urządzenia 5G. 

Zauważa też, że wiele firm w łańcuchu dostaw było kompletnie nieprzygotowanych 

do szybkiej reakcji. Jak dotąd najgorszy był luty br., gdy według Strategy Analitycs dostawy 

smartfonów spadły o 38 proc. rok do roku.

powiedzieli

Gdy są zawirowania, 
mocni stają się jeszcze 
mocniejsi, a słabsi 
jeszcze słabsi  –  Andrzej 

Przybyło, prezes 
zarządu AB.

Dystrybutorzy działają 
w sposób dużo bardziej 
zaplanowany, precyzyjny  
i ostrożny niż jeszcze kilka lat 

temu  –  Andrzej Sowiński, 
Country General Manager, 

     Lenovo. 

W porównaniu z rynkami 
zachodnimi wciąż jeste-
śmy innym światem, taką 
teorią chaosu czy husarią, 

która działa na „hurra”  
–  Piotr Dudek, Regional 

Director Eastern Europe, Netgear. 

PERYSKOP
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n  SAP wycofuje się  
z prognozy

Niemiecki koncern doszedł do wniosku, że 

z powodu pandemii osiągnięcie założonych 

wcześniej wyników jest mało prawdopo-

dobne. Firma skorygowała prognozę na 

2020 r. Obecnie przewiduje wypracowanie 

obrotów na poziomie 27,8–28,5  mld euro 

(licząc po stałych kursach walut) jak rów-

nież 8,1 – 8,7 mld euro zysku operacyjne-

go. Zastrzega, że są to przybliżone wartości 

z  powodu nieprzewidywalności wpływu 

COVID-19  na wynik. Poprzednio progno-

zowano na br. ponad 29 mld euro obrotów 

oraz 8,9–9,3 mld euro zysku operacyjnego.

W 2019 r. SAP wypracował 27,63 mld euro 

obrotów i 8,21 mld euro wyniku operacyj-

nego, więc także po korekcie w przypadku 

obu wskaźników zakładana jest poprawa 

wyniku rok do roku.

n Action chce zostawić zysk w spółce
Action wypracował 2,2  mln  zł zysku netto w  2019  r. Przychody wyniosły 1,64  mld  zł 

(+15 proc. rok do roku), a marża sięgnęła 6,2 proc. Spółka wyszła na plus w bilansie rocznym 

po raz pierwszy od rozpoczęcia sanacji w 2016 r. Cały zysk zostanie przeznaczony na kapitał 

zapasowy – taki wniosek sporządził zarząd.

W bilansie całej grupy kapitałowej Action w 2019 r. sprzedaż również wyniosła 1,64 mld zł, 

a  EBIDTA – 3,4 mln  zł. Dystrybutor sporo sprzedawał za granicę –  niewiele ponad poło-

wa przychodów grupy ze 

sprzedaży towarów po-

chodziła z polskiego rynku 

(818 mln zł). Niemal drugie 

tyle obrotu dystrybutora 

wygenerowały dostawy 

do krajów UE (789 mln zł).

Z powodu COVID-19 Action 

wciąż musi czekać na ko-

niec sanacji. W  związku 

z  epidemią odwołano za-

planowaną na kwiecień br. 

rozprawę sądową ws. za-

twierdzenia układu spółki 

z wierzycielami.

n  Comarch łagodnie  
przechodzi koronawirusa

Epidemia nie zagraża stabilności finanso-

wej przedsiębiorstwa, a działalność ope-

racyjna jest prowadzona bez zakłóceń 

– wynika z zapewnień zarządu Comarchu 

z marca br. Przyznano jednocześnie, że 

jest możliwy przejściowy spadek przy-

chodów ze sprzedaży oferowanych przez 

firmę usług i produktów w krajach, gdzie 

rośnie liczba zachorowań i są ogranicze-

nia w przemieszczaniu się. Wartość tego 

wpływu jest jednak obecnie niemożliwa 

do oszacowania – twierdzi zarząd. Ocenia 

ponadto, że na wyniki finansowe w naj-

bliższych miesiącach może mieć wpływ 

szereg czynników: czas trwania epide-

mii, dalsze ograniczenia administracyjne 

w  funkcjonowaniu państw, ograniczenia 

nakładane na przedsiębiorców, możli-

wość wykorzystania pakietów pomoco-

wych uruchamianych przez poszczegól-

ne kraje, a także zmienność kursów wa-

lut i kondycja finansowa klientów spółki.

W  2019  r. grupa Comarch wypraco-

wała 1,43  mld  zł przychodów, w  tym 

789  mln  zł na rynku polskim. W  kraju 

znacznie wzrósł zysk netto – o 45 proc., 

do 62,2 mln zł.

n 3 mln zł odpisu Atende
Zarząd Atende w marcu br. podjął decyzję o dokonaniu 3,15 mln zł odpisu aktualizacyjnego. 

Jest on związany z utratą wartości udziałów w spółce zależnej Atende Medica. Zarząd po-

informował, że odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płyn-

nościową spółki i grupy. Atende Medica specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branży me-

dycznej. Spółka jest na rynku od ponad 25 lat, a od 2007 r. wchodzi w skład grupy Atende. 

Odpis wpłynął na jednostkowy wynik netto spółki za 2019 r., ale mimo to wynik był wyższy 

niż rok wcześniej. Zysk netto za ub.r. Atende SA wyniósł 14,1 mln zł, a w 2018 r. 10,7 mln zł. 

Przychody sięgnęły 225,7  mln  zł wobec 208,2  mln  zł w  2018  r. Grupa wypracowała 

w 2019 r. 13,1 mln zł zysku netto, rok wcześniej było to 11,9 mln zł. Przychody wyniosły 

295,3 mln zł w porównaniu do 275,6 mln zł w 2018 r.

WYDARZENIA
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n  Bezpieczeństwo łączy się z sieciówką
Palo Alto Networks przejmuje Cloudgenix, dostawcę rozwiązań  

SD-WAN. Uzgodniona cena to 420 mln dol. Finalizacja transakcji po-

winna nastąpić do końca lipca br. Przejęte technologie poszerzą ofertę 

SASE (Secure Access Service Edge) od Palo Alto. Według Gartnera jest  

to wschodząca koncepcja cyberochrony, łącząca WAN i usługi bez-

pieczeństwa sieci w  jeden model chmurowy. 

Takie platformy ma cechować elastycz-

ność, efektywność i  mają zapewniać 

oszczędności. 

Analitycy Gartnera prognozują, że 

do 2024 r. co najmniej 40 proc. 

przedsiębiorstw będzie mia-

ło strategie wdrożenia SASE, 

w końcu zeszłego roku takich 

firm było mniej niż 1  proc. 

Cloudgenix to już szósty 

podmiot przejęty przez Palo 

Alto w ciągu minionego roku 

(w sumie kosztowało to firmę 

1,6  mld dol.). Start-up pozy-

skał wcześniej 100  mln dol. fi-

nansowania. Działa od 2013 r.

n  Plan ratunkowy dla polskiej branży ICT
Po pandemii zwiększy się zapotrzebowanie na usługi i produkty ICT, ale co najmniej 

do I kw. 2021 r. branża musi zacisnąć pasa, bo przedsiębiorcy ograniczą zakupy – wy-

nika z analizy przygotowanej przez Instytut Kościuszki przy udziale Związku Cyfrowa 

Polska. Zdaniem ekspertów 

może doprowadzić to nawet 

do upadłości wielu polskich 

MŚP i  startupów z  sektora 

ICT. Aby temu zaradzić nie-

zbędne jest wsparcie państwa. 

Rekomendowane jest m.in. 

wprowadzenie niskooprocen-

towanych lub bezzwrotnych 

„pożyczek technologicznych” 

dla MŚP i  start-upów, a  także 

rozwiązania, które zwiększą 

rolę mniejszych firm ICT w za-

mówieniach publicznych. Na 

przykład kryteria promujące 

polskie produkty lub wymóg 

uzyskania wyceny od polskie-

go MŚP.

Sektor ICT oczekuje także ulg podatkowych, jak kwalifikowanie inwestycji na cyberbez-

pieczeństwo jako wydatków na innowacje, co wiązałoby się z odpisami CIT i rozszerze-

niem stosowania „innovation box”. Eksperci wnoszą również o wprowadzenie „bonów na 

cyberbezpieczeństwo”. Korzystać mogłyby z nich samorządy w celu zakupu usług lub 

rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego. Postulowane jest też wsparcie projektów B&R 

w sektorze ICT przez zwiększenie dofinansowania.

n  Będzie pierwszy w Polsce 
więzień za RODO?

 Szefowi spółki Vis Consulting grozi więzienie 

za uniemożliwienie przeprowadzenia kontro-

li UODO. Prokurator już skierował do sądu 

akt oskarżenia. Jak twierdzi Urząd Ochrony 

Danych Osobowych spółka, która działała 

w branży telemarketingowej, uniemożliwiała 

przeprowadzenie kontroli, a w końcu została 

postawiona w stan likwidacji. Prezes UODO 

uznał, że naruszono przepisy RODO mówią-

ce o  współpracy z  organem nadzorczym. 

Zawiadomił prokuraturę. Za udaremnianie 

lub utrudnianie prowadzenia kontroli doty-

czącej danych osobowych grozi grzywna, 

kara ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do dwóch lat. 

Według raportu DLA Piper od chwili wejścia 

w życie RODO (25 maja 2018 r.) do drugiej 

połowy stycznia 2020 r. do UODO wpłynęło 

blisko 7,5 tys. zgłoszeń naruszenia danych 

osobowych (czyli przeciętnie 14–15 dzien-

nie). Tendencja jest wzrostowa.

n HPE cofa prognozę
Hewlett Packard Enterprise wycofał się z prognozy na rok 

finansowy 2020. Wskazuje na niepewność związaną z koro-

nawirusem. Jednocześnie zaznacza, że obecnie nie jest moż-

liwa ocena wpływu pandemii na wynik finansowy i operacje 

biznesowe w tym roku.

Prognoza HPE z początku marca br. na rok obrotowy, który 

zakończy się 31 października 2020 r., zakładała zysk na ak-

cję w wysokości 1,01–1,17 dol. (GAAP) i 1,78–1,94 dol. 

(non-GAAP), a także 1,6–1,8 mld dol. free cash flow. 

W zeszłym roku było to odpowiednio: 0,77 dol., 

1,77 dol. oraz 1,7 mld dol.

HPE zapewnia, że pracuje nad ogranicze-

niem wpływu pandemii na biznes. Ponad 

miesiąc temu powołało zespół, który 

zapewnia ciągłość dostaw rozwiązując 

na bieżąco problemy z  transportem 

i  produkcją podzespołów wytwarza-

nych w Chinach. Z ostatnich informacji 

wynika, że sytuacja po stronie podaży 

się poprawiła. Tymczasem jednak zaraza 

ogarnęła Europę i USA, więc tym bardziej 

trudno przewidzieć, co się będzie dalej dzia-

ło na rynku.



n  Zmiany w VAT  
przełożone

Termin stosowania nowej matrycy sta-

wek podatku VAT przesunięto na 1 lip-

ca 2020  r. Według pierwotnego planu 

zmiany miały obowiązywać od kwietnia 

br. Resort informuje, że chce zmniejszyć 

przedsiębiorcom obowiązki w trudnym 

okresie. W  związku z  nową matrycą 

konieczna będzie m.in. aktualizacja 

danych księgowych i  magazynowych 

związanych z weryfikacją nowych sym-

boli klasyfikacyjnych i nowych stawek 

VAT, zmiany w ewidencjonowaniu kas.

Z powodu zmiany terminu do 30 czerw-

ca 2020 r. nadal mają zastosowanie ak-

tualne przepisy ustawy o VAT i przepisy 

wykonawcze do niej. Do celów opodat-

kowania VAT będzie wykorzystywana 

tak jak dotychczas Polska Klasyfikacja 

Wyrobów i  Usług (PKWiU 2008). 

Ministerstwo zapewnia też, że wydane 

do 30 czerwca 2020  r. wiążące infor-

macje stawkowe (WIS) będą zapewniały 

podatnikom ochronę dla czynności pod-

legających opodatkowaniu wykonywa-

nych od 1  lipca 2020  r. Z  kwietnia na 

lipiec przesunięto również obowiązek 

stosowania nowego JPK_VAT przez 

duże firmy. Lipcowy termin dla MŚP po-

został bez zmian.

n Dwie firmy z Katowic łączą siły
Iteo oraz Netology rozpoczęły strategiczną współpracę. Obejmuje ona trzy obszary: 

rozwoju oprogramowania, warsztatów produktowych oraz transformacji cyfrowej. 

Alians nie oznacza formalnego połączenia spółek, lecz wspólne działania podczas zło-

żonych projektów. Netology od 2004 r. oferuje rozwiązania IT dla biznesu. Iteo zajmuje 

się projektowaniem i rozwijaniem aplikacji mobilnych i webowych.

n  Branża ICT apeluje 
o ułatwienie inwestycji

Niezbędne są specjalne regulacje 

– zaapelowały do władz w marcu br. 

PIIT, KIGEiT, KIKE i PIKE. Organizacje 

zrzeszające firmy ICT podkreślają, 

że w  obecnej sytuacji kluczowe jest 

utrzymanie ciągłości działania komu-

nikacji elektronicznej i  systemów te-

leinformatycznych, w związku z prze- 

niesieniem wielu dziedzin życia do 

świata cyfrowego. Ostrzegają, że wszelkie awarie mogą być w aktualnych warunkach trud-

niejsze do usunięcia, a ich skutki „trudne do wyobrażenia”. Problemem okazuje się przede 

wszystkim ograniczona dostępność nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura 

telekomunikacyjna, ale też przepisy prawa. Organizacje branżowe postulują wprowadzenie 

regulacji umożliwiających dostęp do nieruchomości podmiotów trzecich w celu dokonywania 

koniecznych napraw i serwisu urządzeń lub infrastruktury. Apelują również o wprowadzenie 

nadzwyczajnego i  odformalizowanego trybu realizacji inwestycji, czyli możliwości bardzo 

szybkiej procedury prowadzonej przed jednym organem.

WYDARZENIA

n  Sygnity porozumiało się z wierzycielami
W końcu marca br. Sygnity i wierzyciele spółki zawarli aneks do umowy restrukturyzacyjnej 

z 2018 r. Dotyczy on m.in. nowego harmonogramu spłaty zadłużenia, co – jak komunikuje 

zarząd – umożliwi spółce prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej 

i  rozwój biznesu przy jednoczesnym niezakłóconym wypełnianiu zobo-

wiązań wobec wierzycieli. Uzgodniono, że ostateczna spłata długów ob-

jętych umową nastąpi do 31 marca 2022 r. Umowę o długoterminowej 

restrukturyzacji zadłużenia Sygnity zawarło w 2018 r. z bankami i obliga-

tariuszami po dużych stratach i odpisach w poprzednim roku, co doprowa-

dziło do naruszenia wskaźników dotyczących obligacji i kredytów. W ub.r. 

grupa wyszła jednak z  dołka. W  roku finansowym 2019 wypracowała 

234,6 mln zł skonsolidowanych przychodów i 15,9 mln zł zysku netto.

n Nowe normy dla elektrośmieci
W końcu marca br. weszło w życie rozszerzenie normy TCO Certified Edge. Ma pomóc rozwiązać 

problem związany z wyrzuceniem starych telewizorów, komputerów, smartfonów i innych urzą-

dzeń elektronicznych. Konsument, kupując produkty z nową normą TCO Certified Edge E-waste 

Compensated, ma pewność, że taka sama liczba starych, zużytych urządzeń zostanie zgromadzona 

i poddana recyklingowi w bezpieczny sposób – przekonuje TCO Development, czyli orga-

nizacja, która opracowała wprowadzone niedawno regulacje. Zatem zakup np. laptopa 

ze wspomnianym certyfikatem zagwarantuje bezpieczny recycling podobnego sprzę-

tu. Pierwszą firmą, która zbiera elektroodpady produktów z TCO Certified Edge E-waste 

Compensated, jest holenderska spółka zajmująca się do tej pory przetwarzaniem zużytych 

telefonów komórkowych.
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n Koniec Redcoon.pl
Z dniem 31 marca br. zakończył działalność e-sklep Redcoon.pl, 

należący do grupy MediaMarktSaturn. W  Polsce zdecydowano 

o koncentracji na marce Media Markt – wynika z komentarza kon-

cernu. Jej znacznie większa rozpoznawalność oraz efekty synergii 

wpłynęły na decyzję o rezygnacji ze sprzedaży za pośrednictwem 

Redcoon.pl. Wcześniej międzynarodowy detalista zlikwidował 

sklepy z  tym logo w  całej Europie. Redcoon.pl był w  portfolio 

MediaMarktSaturn Polska od 2016  r. Zaprzestanie działalności 

handlowej nie wpływa na zobowiązania e-sklepu –  komunikuje 

korporacja. 

W  połowie marca br. Media Markt za-

mknął wszystkie 88 sklepów w Polsce 

w związku z ograniczeniami w handlu 

po wybuchu pandemii. Po jakimś 

czasie ponownie ruszyło 13 mniej-

szych marketów, nie objętych za-

kazem (o pow. do 2 tys. mkw.).

n Asseco: 31 mln zł dzięki zwrotom akcji w przetargu
Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Asseco Poland umowę na budowę, utrzymanie i roz-

wój systemu informatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wartość kontraktu to 31 mln zł 

brutto. System ma ruszyć do listopada br. (a utrzymanie zgodnie z umową potrwa przez trzy 

lata). System powinien usprawnić obsługę procesów restrukturyzacji i upadłości. Będą się one 

w  większej skali odbywać drogą elektroniczną. Koncern informatyczny wyłoniono jako wy-

konawcę po trwającym przez rok postępowaniu, mimo że jego oferta była najdroższa. Oferty 

otwarto w sierpniu ub.r. Złożyli je: Sygnity (o wartości 18,58 mln zł brutto), S&T Services Polska 

(16,38 mln zł), Asseco Poland (31 mln zł), Pentacomp Systemy Informatyczne (15,98 mln zł). 

Ministerstwo przygotowało na sfinansowanie zamówienia 40,8 mln zł. W październiku ub.r. wy-

brano jako najkorzystniejszą ofertę Pentacomp. Oferta S&T Services została odrzucona. W grud-

niu ub.r. jednak wybór Pentacompa unieważniono, a resort sprawiedliwości wskazał w styczniu 

br. na Sygnity. Jednak firma ta wycofała się z postępowania, przez co na placu boju pozostało 

już tylko Asseco.

n  Komputronik: ostatnia 
sprawa z CCE

W marcu br. sąd apelacyjny w Warszawie 

umorzył postępowanie w  sprawie o  za-

płatę 5 mln zł z odsetkami z weksla wy-

stawionego przez Clean & Carbon Energy 

–  poinformował Komputronik. Sąd, za-

mykając sprawę, uchylił wyroki wydane 

w 2015 r. i 2016 r. Postanowienie jest pra-

womocne. Jest to ostatnia sprawa sądowa 

zawieszona ugodą z CCE z listopada 2017 r. 

Następuje w ramach realizacji jej postano-

wień. Uzgodniono wówczas umo-

rzenie postępowań, dekla-

rując chęć ostatecznego 

zakończenia wszel-

kich sporów, które 

ciągnęły się od 

2010 r., tj. od czasu 

sprzedaży Karenu.

n  Nowy magazyn  
Media Expert

Detalista ulokował swój nowy maga-

zyn w centrum logistycznym Prologis 

Park Poznań III. Terg, właściciel sieci 

handlowej, wynajął w  nim 1,8 tys. 

mkw. –  poinformował Cushman & 

Wakefield. Będzie to magazyn prze-

ładunkowy, przeznaczony do reali-

zacji dostaw na regionalnym rynku 

– zarówno do sklepów stacjonarnych, 

jak i w ramach sprzedaży e-commer-

ce. Obecnie sieć Media Expert liczy 

ok.  490 marketów w  niemal 390 

miastach.

REKLAMA

n  Arcus wyszedł z giełdy
W połowie kwietnia spółka po ponad 12 latach na parkiecie opu-

ściła GPW. Prezes Michał Czeredys wyjaśnia, że za decyzją stało 

kilka zasadniczych powodów: restrykcyjne i czasochłonne wymo-

gi dotyczące raportowania, brak narzędzi umożliwiających zacho-

wanie w pełni tajemnic handlowych i wysokie koszty obecności 

na GPW. Integrator ogłosił zamiar wyjścia z giełdy pół roku temu. 

MMR Invest –  największy udziałowiec Arcusa, podmiot zależny 

twórcy firmy Marka Czeredysa – ogłosił wtedy wezwanie na akcje 

w celu przejęcia kontroli nad 100 proc. udziałów. Przeprowadzono 

również konsolidację w grupie. W październiku ub.r. Arcus SA połą-

czył się ze spółką zależną T-matic Systems. Arcus 

działa od 1987 r. Po trzech kwartałach 2019 r. 

wypracował 103,1  mln  zł skonsolidowanych 

przychodów ze sprzedaży produktów (w analo-

gicznym okresie 2018 r. – 92 mln zł).



CRN nr 4/202010

W dynamicznej branży IT personalna karuzela kręci się szybciej niż w innych. 
Prezentujemy kilka najważniejszych zmian, które nastąpiły w minionych tygodniach. 

   n   Zmiany na stanowiskach   n   

Maciej Amanowicz został dyrektorem sprzedaży w Marcova. Do jego zadań należy kie-

rowanie zespołem handlowym, rozwój sprzedaży wszystkich linii biznesowych, analiza 

nowych obszarów rozwoju biznesu i wsparcie procesu 

zarządzania firmą.

Nowy dyrektor przez ponad dekadę (2009–2020) był 

związany z Xerox Polska. Odpowiadał za rozwój i sprze-

daż usług finansowych i outsourcingowych. Zarządzał 

również zespołem sprzedaży pośredniej. Pracując 

w Xeroxie prowadził także przez kilka lat szkolenia dla 

partnerów w Polsce i za granicą w zakresie sprzedaży 

usług zarządzania drukiem.

W latach 2003–2009 pracował w firmie leasingowej SGEF 

(grupa Societe Generale) – początkowo w dziale operacyj-

nym, a następnie jako Key Account Manager.

n Z Xerox do Marcova

n Sharp rozszerza dział sprzedaży pośredniej

Do zespołu Sharp Electronics dołączył Henryk 

Popowski, który objął stanowisko Partner 

Account Managera. Będzie odpowiedzialny za 

główną sieć autoryzowanych partnerów produ-

centa w Polsce oraz rozwój kanału sprzedaży 

za pośrednictwem integratorów IT. Henryk 

Popowski przez ostatnie pięć lat był związany 

z IntegraKom, gdzie odpowiadał za pozyskiwa-

nie nowych klientów, przygotowywanie ofert 

i postępowania przetargowe. Wcześniej w sumie 

przez blisko dekadę pracował u operatorów 

telekomunikacyjnych. Do 2015 r. w T-Mobile, 

a poprzednio w Play (2011–2013) i PTK 

Centertel (2006–2011), odpowiadając za sprze-

daż oraz współpracę z klientami biznesowymi.

n Tech Data: nowy Business Unit Manager Cisco

Grzegorz Górniak został Business Unit Managerem Cisco w Tech Data Polska. Do jego zadań należy rozwój 

biznesu Cisco u dystrybutora, współpraca z producentem, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych 

i podtrzymywanie relacji z aktualnymi partnerami, koordynacja pracy zespołu odpowiedzialnego za biznes 

Cisco w Tech Dacie.

Grzegorz Górniak ma 14-letnie doświadczenie w branży IT, przede wszystkim w obszarze sprzedaży, 

jak również w zarządzaniu zespołami i w promocji. Przed przyjściem do Tech Daty przez pięć lat pracował 

w Xeptor B.V. jako Teamleader Sales Polska. W latach 2009–2015 był dyrektorem handlowym i country 

managerem w Gamma Global Polska. W latach 2007–2009 zajmował stanowisko Sales Representative Po- 

land, Key Accounts Manager w Icommerce. W latach 2005–2007 był specjalistą ds. sprzedaży w RRC Poland.

WYDARZENIA

n Avaya: nowy dyrektor 
w Polsce

Łukasz Kulig objął stanowisko dyrektora 

zarządzającego Avayi w Polsce. Ma ponad 

20 lat doświadczenia w branży IT. 

Pracował na stanowiskach kierowni-

czych i technicznych w takich firmach 

jak Ericsson, InterCall, Arkadin, Orange 

i Netia. Przed przejściem do Avayi Łukasz 

Kulig był przez kilka miesięcy szefem 

sprzedaży na Polskę i Europę Środkową 

w firmie Lifesize. Wcześniej przez blisko 

cztery lata w Netii pełnił funkcję dyrekto-

ra sprzedaży odpowiedzialnego 

za BPO i integratorów. Przed ponad 

dekadą pracował już w Avayi jako Key 

Account Manager. Łukasz Kulig jest 

absolwentem Politechniki Warszawskiej 

na kierunku radioelektronika i technologie 

multimedialne oraz studiów podyplo-

mowych SGH na kierunku zarządzanie 

jakością.



Najnowsze informacje  
z rynków zagranicznych  

Wybrane wydarzenia, przede wszystkim z Europy Zachodniej,  

Stanów Zjednoczonych, Japonii i Chin, dotyczące kanału sprzedaży,  

firm, ludzi, rządów i zmian prawnych.

Intel sprzedał część biznesu obejmującego produkcję czipów do domowych routerów, punk-
tów dostępowych i bram sieciowych. Nabywcą został MaxLinear, amerykański dostawca infra-
struktury sieciowej. To element strategii Intela, która ma na celu odcinanie aktywów, które nie  
są kluczowe dla rozwoju firmy i działają w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. Jej realizacja na-
brała przyspieszenia, gdy stery korporacji objął rok temu Bob Swan. Nadzorował on już między 
innymi sprzedaż biznesu modemów do smartfonów, który Apple kupił od Intela za 1 mld dol.

NEC Display Solutions i Sharp powołali joint 
venture, które „pozwoli obu firmom wykorzy-
stać ich mocne strony i zaspokoić potrzeby 
w zakresie wizualizacji ich globalnych klientów”. 
Zgodnie z warunkami transakcji NEC prze- 
niesie 66 proc. swoich udziałów w NEC Display 
Solutions na Sharpa, zachowując mniejszo-
ściowy pakiet 34 proc. Produkty joint venture 
nadal będą oferowane pod marką NEC i do-
stępne w kanałach sprzedaży tej firmy. 

Elisabeth  De  Dobbeleer została nową 
szefową kanału partnerskiego Cisco w re-
gionie EMEAR (Europa, Środkowy Wschód, 
Afryka i Rosja). Zastąpiła na tym stanowisku 
Davida Meadsa, który awansował na Chief 
Executive for Cisco UK & Ireland. Menedżer-
ka ma doświadczenie zdobyte podczas 
pracy na wielu stanowiskach w strukturach 
regionalnych i globalnych Cisco. Z korpora-
cją jest związana od 18 lat.

Paul  Cormier został prezesem i dyrekto-
rem generalnym Red Hata. Zastąpił na tym 
stanowisku Jima Whitehursta, który zo-
stał prezesem IBM-u po tym, jak Ginni Ro-
metty, dotychczasowa szefowa „Big Blue”, 
w styczniu br. zapowiedziała odejście ze sta-
nowiska. Stąd przetasowania na górze kor-
poracji. Wcześniej Paul Cormier był w Red 
Hat wiceprezesem ds. produktów i techno-
logii. Dołączył do firmy w 2001 r. Wdrożył 
model subskrypcji, który przekształcił Red 
Hat z dostawcy oprogramowania o otwar-
tym kodzie źródłowym w vendora oferu-
jącego rozwiązania IT dla przedsiębiorstw.

Rich Hume, CEO Tech Daty, uznał 
w rozmowie z amerykańskim CRN-em, 
że obecny kryzys zacieśnia współpracę 
w kanale sprzedaży IT, integrując bran-
żę w obliczu kryzysu. „Nasz ekosystem 
IT jest istotnym ogniwem umożliwia-
jącym firmom kontynuowanie pracy 
z domu. Zapewniają to całemu światu 
producenci, dystrybutorzy i resellerzy. 
Społeczność staje się bardzo mała i zin-
tegrowana, gdy pojawia się kryzys. Zwra-
camy się do siebie nawzajem z wszelkimi 
wyzwaniami i problemami i mamy na-
dzieję je rozwiązać. Takie jest jak dotąd 
moje doświadczenie” – powiedział Rich 
Hume i zaapelował o dalszą współpracę.

Veracomp 1 kwietnia br. rozpoczął dystry-
bucję na Węgrzech, co oznacza, że obecnie 
prowadzi działalność w  19 krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. W całym regionie pol-
ski VAD oferuje ponad 150 marek, z których 
wiele ma być wkrótce dostępnych także na 
Węgrzech (na razie tamtejszy oddział Vera-
compu dystrybuuje rozwiązania cyberbez-
pieczeństwa). Podobnie jak w  przypadku 
pozostałych oddziałów, firma zamierza budo-
wać swoją przewagę nie tylko w oparciu o ofer-
tę produktową, ale także wsparcie techniczne 
i biznesowe oraz wiedzę ekspercką.

Jay  Snyder, wiceprezes i lider Global Allian- 
ces w Dell Technologies, odchodzi z firmy. 
W korporacji spędził ponad 20 lat (do 2016 r. 
pracował w strukturach EMC). Jego następ-
czynią została Denise Millard, która dotych-
czas kierowała zespołem odpowiedzialnym 
za globalną strategię sprzedaży. Jay Snyder 
zarządzał organizacją Global Alliances od 
2015 r. Pełni ona kluczową rolę w sprzeda-
ży rozwiązań infrastrukturalnych – buduje 
strategiczne relacje z integratorami, firma-
mi specjalizującymi się w outsourcingu i do-
stawcami usług chmurowych.

Xerox zrezygnował z planów przejęcia HP, które przez kilka miesięcy wytrwale broniło się przed 
fuzją. Powodem zmiany decyzji jest koronawirus. Zarząd Xeroxa wyjaśnia, że obecnie priorytetem 
korporacji jest bezpieczeństwo pracowników, klientów i partnerów, a także odpowiednia reakcja 
na turbulencje na rynku wywołane pandemią. Koncern zdecydował również o wycofaniu swoich 
kandydatów do rady dyrektorów HP (akcjonariusze mieli decydować o ich wyborze w maju).  
Ich zgłoszenie było jednym z elementów działań w celu przejęcia kontroli nad HP.

Tech  Data nie zgadza się z karą 76 mln euro na-
łożoną przez francuskiego regulatora w sprawie 
rzekomej zmowy dotyczącej produktów Apple’a. 
Dystrybutor  złoży odwołanie w  tej sprawie. 
Zapewnia przy tym, że przestrzega zasad 
konkurencji i  przepisów antymonopolowych 
niezależnie od tego, gdzie działa. Tymczasem 
francuski urząd ds. konkurencji (Autorité de la 
concurrence) utrzymuje, że Apple dogadał się 
z Ingram Micro i Tech Datą, by dystrybutorzy 
nie konkurowali ze sobą, oferując jego sprzęt. 
Celem niedozwolonego porozumienia miało być 
utrzymanie cen dla resellerów premium Apple’a 
na poziomie stawek w sklepach własnych mar-
ki – twierdzi regulator. Nałożył także 1,1 mld euro 
kary na Apple’a i 63 mln euro na Ingrama.

EUROPA I ŚWIAT

Dell  Technologies i  VMware wycofa- 
li prognozy wyników z powodu COVID-19. 
Chodzi o przewidywania dotyczące roku 
finansowego 2021. Obie firmy oceniają, że 
pandemia negatywnie wpłynie na ich ope-
racje i wynik finansowy. Nie przedstawiły 
natomiast nowej prognozy, ze względu na 
zbyt wiele niewiadomych. Dell zapewnia je-
dynie, że nie ma obawy co do płynności fi-
nansowej całej korporacji.
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P rogram Ministerstwa Cyfryzacji, fi-
nansujący zakupy dodatkowych 
laptopów, tabletów, a  także usług 

mobilnego dostępu do internetu dla placó-
wek edukacyjnych, ruszył w końcu marca, 
a już w pierwszej połowie kwietnia szkoły 
z różnych części Polski informowały o do-
stawach nowych przenośnych kompute-
rów. Jako jedne z pierwszych pochwaliły 
się tym Oleśnica, Bielsko-Biała i Wrocław 
wraz z okolicznymi gminami. Warto zauwa-

żyć, że lokalne władze dokładały się do pe-
cetowych zakupów, zwiększając rządową 
kwotę przeznaczoną na ten cel. Zakupione 
komputery mają służyć zarówno nauczy-
cielom jak i uczniom, którzy nie mają od-
powiedniego wyposażenia, aby prowadzić 
zdalne nauczanie i z niego korzystać.

Kwoty przeznaczone na zakup kom-
puterów, dzięki środkom uruchomionym 
w związku z nową rzeczywistością, z któ-
rą przyszło się nam zmierzyć, to oczywi-
ście kropla w morzu potrzeb związanych 
z informatyzacją szkół. Niemniej działania 
resortu cyfryzacji przynoszą nie tylko kon-
kretną pomoc nauczycielom i uczniom, ale 
także dają zastrzyk finansowy tym firmom 
IT, które obsługują szkoły.

Na nasze pytanie, skierowane do in-
tegratorów, których klientami są 

szkoły: „Czy spodziewasz się dodat-
kowych przychodów w związku 

z 180 mln zł przeznaczonymi na 
zakup sprzętu komputerowego 
dla szkół przez ministerstwo 
cyfryzacji?”, blisko 40  proc. 
respondentów odpowiedziało 

„tak”. Z kolei 27,9 proc. wybra-
ło odpowiedź: „na razie trudno 

mi powiedzieć”, a  nieco ponad 
32 proc. uznało, że nie zarobi dodat-

kowych pieniędzy w związku z urucho-
mieniem programu.

Ułatwiony dostęp do komputerów prze-
nośnych to dużo, jednak nie rozwiązuje 
wszystkich problemów szkół i uczelni zwią-
zanych ze zdalnym nauczaniem w czasach 
koronawirusa. Pewnie dlatego aż 57,1 proc. 
respondentów ankiety CRN.pl stwierdziło, 
że rośnie zapotrzebowanie ze strony szkół 
i  uczelni na większe niż dotąd wsparcie 
firm IT, m.in. w związku z przechodzeniem  
na prowadzenie zajęć na odległość. Wpraw-
dzie 23  proc. uczestników ankiety nie 
zauważyło jeszcze tego zjawiska, ale spo-
dziewa się, że ono wystąpi. Pozostali re-
spondenci w ogóle nie oczekują wzrostu 
zapotrzebowania sektora edukacyjnego na 
tego rodzaju pomoc ze strony integratorów.

W  okresie kwarantanny wielokrotnie 
spotykamy się z próbami przewidzenia, 
jak zmieni się nasze podejście do różnych 
kwestii, kiedy już nastąpi powrót do w peł-
ni aktywnego funkcjonowania. My również 
zadaliśmy firmom IT pytanie o przyszłość, 
a konkretnie o nakłady finansowe na roz-
wój infrastruktury w państwowych szko-
łach i uczelniach po wygaśnięciu pandemii. 
Wyniki przedstawiamy na wykresie obok.

W ankiecie wzięło udział 128 czytelni-
ków portalu CRN.pl. Dziękujemy! n

Pandemia przyspiesza informatyzację szkół i uczelni? Choć za wcześnie na jednoznaczną 
odpowiedź, część uczestników ankiety CRN.pl spodziewa się wzrostu nakładów na IT 
w sektorze edukacji.

w czasach zarazy
Edukacja

Po okresie pandemii nakłady finansowe na roz-
wój IT w państwowych szkołach i uczelniach:

ANKIETA CRN.PL

n Karolina Marszałek 

31%
wzrosną

20,7%
pogorszą się  

na czas kryzysu, 
ale później 
wzrosną

10,3%
pozostaną  

na takim samym 
poziomie jak 

przed pandemią

34,5%
spadną na 
długi czas

3,5%trudno powiedzieć
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W marcu br. nasze internetowe forum zdominował temat wpływu 
COVID-19 na sytuację firm IT w Polsce. Poniżej wybrane wpisy z czasu, 
kiedy z jednej strony rządzący wprowadzali nowe ograniczenia, 
a z drugiej przedsiębiorcy z wielu segmentów rynku  
zaczęli odczuwać pierwsze problemy ekonomiczne.

skutki wirusa

FORUM CRN.PL

Wszystkie opinie na www.crn.pl/forum. 

Rozmawiajmy!

pływu 
pisy z czasu, 
enia, 

„U nas też normalna 
praca. Zwiększona sprze-
daż tuszy, tonerów, ka-
merek i innych pierdółek. 
Ludzie poodbierali zaległy 
sprzęt z naprawy i przyno-
szą nadal”.

„Wszystkie fanty przy 
przyjęciu spryskujemy ipą, 
kurierzy w maskach i rę-
kawiczkach, mamy więcej 
tupetu w opieprzaniu klien-
tów, którzy zamiast o uster-
ce opowiadają o sprawach 
osobistych. Tak, że na sa-
mej codziennej robocie jest 
co najmniej normalnie, jed-
na rzecz, która się urwała, 
to firma, dla której robimy 
szkolenia z odzyskiwania 
danych zawiesiła zajęcia”.

„Laptopy idą jak ciepłe 
bułeczki, nareszcie idzie na 
nich godnie zarobić”. „Trochę się spodzie-

wałem, że zrobi się luźniej 
i będzie czas na uporządko-
wanie jakichś zaległości, ale 
większość przedsiębiorstw, 
z którymi współpracujemy, 
działa normalnie i półtora 
tygodnia do końca miesią- 
ca mogę powiedzieć, że 
jak na warunki jest nieźle. 
Szczyt epidemii pewnie bę-
dzie w połowie kwietnia, 
mam nadzieję, że potem 
zacznie opadać. Nawet je-
śli najgorsze jeszcze przed 
nami, to i tak uważam, że 
najważniejsze, to się nie  
zarazić, a ekonomicznie so-
bie poradzimy”.

„Nie wiem co Wam tak 
świetnie. Zapotrzebowanie 
niby wyższe, ale w dystry-
bucji bieda z dostępnością 
i brokerka na cenach. Znajo-
memu poleciłem, aby sobie 
kupił to, co sobie wybrał, na 
morele, bo 500 zł taniej niż 
ja mam zakup, a do tego i tak 
miałbym problem ze skom-
pletowaniem wszystkiego. 
Niewątpliwie są firmy, któ-
re na tym skorzystają, my-
ślę jednak, że te mniejsze 
niemające zapasów, ani wy-
łączności na cokolwiek bę-
dą poszkodowane. Pozostają 
usługi, ja wybieram te zdal-
ne, a resztę odpuszczam”.

„My obsługujemy wyłącznie firmy, dzisiaj ob-
serwujemy 5  proc. normalnej aktywności. Zero 
problemów, potrzeb, tematów do opracowania na 
przyszłość. Gospodarka straszliwie zamiera”.

„Dzwonił pracow-
nik AB z ofertą Leno-
vo. Pośmialiśmy się, 
pożartowaliśmy z te-
go, że na Allegro ten 
sam towar można ku-
pić taniej. Ale aż się 
zdziwiłem, że ktoś so- 
bie o mnie przypom- 
niał i uznał, że warto 
zadzwonić”.

„Marzec powoli się kończy 
i można go powoli podsumować. 
Jest to dla mojej firmy bardzo 
udany miesiąc: wyższe obroty niż 
rok temu; dużo wyższa rentowność 
dzięki sprzedaży dysków SSD za-
kupionych jeszcze przed podwyż-
kami, obecnie sprzedaje je średnio 
na narzucie 40 proc.; sprzedaż ka-
merek kupionych za 30–50-100 zł 
w cenie 250–350–450 zł. Do tego 
doszła wysokomarżowa sprzedaż 
słuchawek z mikrofonem i druka-
rek. Mam też sporo pamięci RAM, 
które kupowałem przed podwyż-
kami; spory ruch w serwisie i dużo 
modernizacji starszych kompute-
rów i laptopów; w magazynie pro-
dukty za 400 tys. zł, które zyskują 
na wartości dzięki podrożeniu wa-
lut. Plany na kwiecień: wyprzedaż 
magazynu, aby uwolnić więcej go-
tówki i przygotować się na trud-
niejsze czasy, które nadchodzą. 
Zobaczymy co się wydarzy. Jeśli 
giełda poleci na twarz i WIG spad-
nie do poziomu 500–1000 pkt., 
wtedy zacznie się czas wybierania 
i kupowania akcji, tak aby pocze-
kać nawet kilka lat i odpowiednio 
na nich zarobić. Moja firma w su-
mie liczy trzy osoby, więc koszty 
mam bardzo niskie, tym bardziej, 
że będzie dodatkowe wsparcie od 
Państwa. Mając doświadczenie 
kryzysu sprzed 11 lat, wiedzia-
łem, że kolejny kryzys przyjdzie, 
tylko nie wiedziałem kiedy i jakie-
go rodzaju. Starałem się wypraco-
wać takie możliwości firmy, aby 
nie była ona firmą obracającą du-
żymi kwotami przy bardzo dużym 
zadłużeniu i dużych kosztach sta-
łych, dlatego przejadałem tylko od 
1/6 do 1/2 zarobionych miesięcz-
nie pieniędzy. Powodzenia”.

„Ja to trochę się 
tego wsparcia oba-
wiam, bo wcześniej-
sze doświadczenia 
uczą, że taką tarczą 
łatwo oberwać. Po-
za tym na razie to 
wszystko patykiem 
na piasku pisane. Mo-
je wstępne kalkulacje 
mówią, że o tę pomoc 
nie będzie warto się 
ubiegać, bo wysiłek, 
zaangażowanie i ry-
zyko sprowadzenia 
przy okazji na siebie 
jakichś nieprzyjem-
ności nie są warte 
kwot, na jakie mógł-
bym liczyć. (…) Ale 
w  najważniejszym 
muszę się zgodzić 
z przedmówcą. Jakie-
go biznesu nie pro-
wadzisz, prowadź go 
tak, by być gotowym 
na ciężkie czasy”.

19.03

„My w dużym mieście pracujemy bez zmian, z mały-
mi środkami ostrożności. Klienci przychodzą na zakupy, 
oddają sprzęt do naprawy, kupują kamerki i słuchawki, 
bo coraz więcej pracuje zdalnie”.

23.03
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zmiana 
paradygmatu
W minionych kilku latach dystrybucja IT 

w Polsce przeszła biznesowe trzęsienie ziemi 

zarówno wskutek działań fiskusa, jak i licznych 

fuzji, a także rozwoju sprzedaży w modelu 

„as a service”. Zawirowania z tym związane 

trwają do dzisiaj, a jednym ze skutków jest 

zmiana podejścia do biznesu – nie tylko  

po stronie dystrybutorów, lecz także dużych 

producentów. Do dyskusji o tym, jaki jest 

obecny stan dystrybucji i czego możemy 

spodziewać się w przyszłości, zaprosiliśmy 

przedstawicieli producentów reprezentujących 

różne segmenty rynku i o różnej skali działania.

DEBATA CRN POLSKA 

Jednym z kluczowych wniosków pły-
nących z debaty jest różnica w po-
strzeganiu roli i  jakości działania 

dystrybutorów, jaka występuje między 
największymi producentami a vendorami 
niszowymi. Wygląda na to, że przedstawi-
ciele wiodących marek na polskim rynku 
wyjątkowo dobrze oceniają działania swo-
ich głównych dystrybutorów. Podkreślają, 
że w ostatnim czasie broadlinerzy zwięk-
szyli swoje kompetencje w zarządzaniu 
ryzykiem – zarówno magazynowym, jak 
i finansowym – a jednocześnie wyraźnie 

wzmogli dbałość o możliwie wysoki po-
ziom marż, co prowadzi czasem do re-
zygnacji z nieopłacalnych lub zbyt mało 
opłacalnych transakcji (nawet takich na 
kilka tysięcy komputerów). Opinii wyra-
żanych przez dużych producentów nie 
podzielają dostawcy bardziej zaawanso-
wanych produktów i technologii, zarówno 
w obszarze oprogramowania, jak i sprzętu. 
Do podstawowych zarzutów, kierowanych 
pod adresem dystrybutorów przez takich 
właśnie, mniejszych, nierzadko niszowych 
producentów, zaliczają się:

W ROZMOWIE UDZIAŁ WZIĘLI:

Bogdan Lontkowski 
Regional Director for Poland, 
Czech Republic, Slovakia and 
Baltic States, Ivanti

Piotr Dudek
Regional Director Eastern 
Europe, Netgear

Tomasz Buk 
Chief Sales and Marketing 
Officer, DCX 

Producenci  
o dystrybucji: 

Andrzej Sowiński 
Country General Manager, 
Lenovo 

Andrzej Sowiński Bogdan Lontkowski Piotr Dudek Tomasz Buk

ziemi 

icznych
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 ograniczanie się w relacjach producent – dystrybutor 
do relacji wyłącznie dotyczących zatowarowania, a tak-
że obsługi konkretnych leadów, zazwyczaj w 100 proc. 
przyniesionych dystrybutorowi „na biurko”; 

chroniczny brak w działaniach rynkowych dystrybu-
tora funkcji prosprzedażowych i ograniczanie się jedy-
nie do obsługi transakcji, czyli tzw. fulfillmentu;

niechęć PM-ów, zajmujących się tą grupą produktów, 
do lepszego poznawania poszczególnych rozwiązań, 
w tym ich cech specjalnych oraz wyróżników w sto-
sunku do produktów innych marek; 

faktycznie odczuwana przez niszowych producen-
tów nieufność i niewiara pracowników dystrybucji 

Duzi i mali 
producenci
różnią się
w ocenie. 
działań
dystrybutorów.  

Tomasz Włastowski 
Commercial Sales Manager, 
AMD 

Łukasz 
Nowatkowski 
CTO & CMO, G Data Software  

DEBATĘ MODEROWALI:

Ireneusz Dąbrowski 
niezależny doradca i mentor 

Tomasz Gołębiowski 
redaktor naczelny CRN Polska 

Tomasz Włastowski Łukasz Ireneusz Dąbrowski Tomasz Gołębiowski

w rynkowe możliwości takich brandów, co prowadzi 
do sytuacji, kiedy na zasadzie „do it yourself” vendor 
musi realizować wszystkie przedsięwzięcia w kanale 
sprzedaży samodzielnie, uzyskując przy tym niewiel-
kie i ograniczone wsparcie ze strony dystrybutora.

W rezultacie spora grupa produ-
centów w swoich działaniach kanało-
wych musi polegać na dystrybutorach 
o mniejszym zasięgu i skali działania, 
a więc ograniczać ich liczbę, do np. jedy-
nie dwóch, oraz godzić się na rolę peten-
ta. W przypadku współpracy z dużymi 
dystrybutorami nawet wówczas, gdy 

deklarują oni świadczenie usług z grupy 
niezbędnej dla prowadzenia dystrybu-
cji o charakterze VAD, nie jest możliwe 
osiągnięcie zrozumienia wzajemnych po-
trzeb, uwarunkowań i możliwości, czyli 
osiągnięcie swoistej sytuacji win-win, co 
prowadzi do zniechęcenia, frustracji oraz 
wzajemnych pretensji, oskarżeń i nieko-
rzystnego napięcia.

Ogólnie producenci rozwiązań i za-
awansowanych produktów i technologii 
wyrażali swoje wątpliwości i podawali 
konkretne przykłady na to, że duzi dys-
trybutorzy (pod względem uzyskiwanych 
obrotów), którzy w przekazie PR i swoich 
aktywnościach wizerunkowych z uporem 
i naciskiem przedstawiają się jako dystry-
butorzy VAD, robią to w zasadzie bezpod-
stawnie, gdyż ani nie działają aktywnie na 
polu tej klasy dystrybucji, ani jej nie ro-
zumieją w dostatecznym stopniu. Ograni-
czają się raczej do serwisów typowych dla 
działalności z pola dystrybucji broadline, 
tzn. finansowania i logistyki. Producenci 
wskazywali, że wbrew obowiązującemu 
na polskim rynku przekazowi PR możemy 
tu mówić o dwóch, maksymalnie trzech 
tego typu podmiotach, których działal-
ność jest zgodna ze standardami VAD, 
a rozumienie swojej roli i podejmowane 
aktywności odpowiadają oczekiwaniom 
niszowych producentów.

Na kolejnych stronach prezentujemy opinie 
uczestników debaty. Z uwagi na ogranicze-
nie miejsca nie wyczerpują one złożone-
go tematu dystrybucji, który zamierzamy  
kontynuować w  kolejnych miesiącach 
–  tym razem z udziałem dystrybutorów 
i subdystrybutorów.
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Zmiany w sposobie działania dotyczą także najwięk-
szych producentów, do których zalicza się Lenovo. 
Przeszliśmy olbrzymią transformację, któ-
ra zaczęła się wraz ze zmianami w naszym 
managemencie na poziomie EMEA. Po-
dobnie jak inne korporacje przykładamy 
teraz wyjątkowo dużą wagę do precyzyjne-
go, ostrożnego planowania, ze świadomo-
ścią, że od lidera rynku trudno oczekiwać 
dwucyfrowych wzrostów. Jednocześnie 
jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek zaan-
gażowani we wsparcie dla dystrybutorów. 
Widząc zmniejszający się po ich stronie 
poziom elastyczności i chęci do podejmo-
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Dystrybutorzy działają w sposób dużo bardziej za-
planowany, precyzyjny i ostrożny niż jeszcze kilka 
lat temu. Muszą tak robić, bo przy obecnym 
poziomie marży margines błędu jest bar-
dzo mały, a więc łatwo zanotować straty 
na każdej większej transakcji. Dodatkowo  
na polskim rynku pozostało jedynie dwóch 
lokalnych broadlinerów, a pozostała trój-
ka to międzynarodowe podmioty, które 
muszą ściśle trzymać się korporacyjnych 
procedur, choćby w kwestii udzielania kre-
dytów kupieckich. Tacy dystrybutorzy ma-
ją dużo mniejszą skłonność do ponoszenia 
ryzyka w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie 
chce ubezpieczyć określonej linii kredyto-
wej. Polscy broadlinerzy są nieco bardziej 
liberalni, ale w dużo mniejszym stopniu 
niż kiedyś. Wpływ na to ma oczywiście 
polityka ubezpieczycieli, którzy ograni-
czyli swoje zaangażowanie w  związku 
z niedawnymi działaniami fiskusa.

Country General 
Manager, Lenovo 

wania ryzyka, staramy się uruchamiać róż-
ne procesy współdzielenia tegoż ryzyka, 
przede wszystkim finansowe.
Nasze wzajemne rozmowy z dystrybutorami na te-
mat każdego większego projektu toczą się obecnie 
na bardzo szczegółowym poziomie. Rozważamy 
wspólnie, jaką uzyskają marżę, jakie mają 
być terminy płatności, w jakich transzach 
będzie realizowana dostawa – słowem, 
wszystko jest dokładnie policzone. I to 
niezależnie od tego, czy mowa o dystry-
butorach lokalnych, czy międzynarodo-
wych. Kiedyś tak nie było i obowiązywał 
prosty model „hurra, zróbmy to, bo zale-
ży nam na wzrostach”. Teraz do dyspo-
zycji na rynku jest stosunkowo nieduża 
ilość pieniądza, którym należy odpowied-
nio, umiejętnie obrócić. W sytuacji gdy 
skalę działalności w sektorze IT ograni-
cza polityka ubezpieczycieli, żaden roz-
sądny producent i dystrybutor nie będzie 
się rzucał na głęboką wodę. Zamiast te-
go każda z dostępnych linii kredytowych 
jest wykorzystywana optymalnie, z myślą 
o jak najlepszym poziomie rentowności.

W porównaniu  z rynkami zachodnimi wciąż je-
steśmy innym światem, taką teorią chaosu czy 
husarią, która działa na hurra To mogło się spraw-
dzać w czasach, kiedy popyt był na ta-
kim poziomie, że nawet słaby gracz mógł się wykazać dużą 
sprzedażą. Teraz przyszedł trudniejszy czas i trzeba dokład-
nie ważyć każdą decyzję i działać jak snajper – każdy strzał  
to powinno być trafienie. Niestety, dystrybutorzy nam w tym za 
bardzo nie pomagają. Osobiście reprezentuję producenta, który 
robi 3–4 mln zł obrotu w kwartale, z czego 80 proc. przez reselle-
rów i integratorów, a 20 proc. przy współpracy z sieciami handlo-
wymi. Z pozycji takiego właśnie, stosunkowo niedużego dostawcy, 
powiem wprost: handlowiec pilnuje procedur, ale nie wykazuje 
aktywności prosprzedażowej. Jak pewnie każdy niszowy vendor 
muszę być kreatorem działań dystrybutorów. Począwszy od za-
mówienia towaru, a skończywszy na jego sprzedaży. Nie widzę 
też chętnych do zdobywania wiedzy, bo panuje zasada Google’a, 
który w razie czego wszystko podpowie. 
Oczywiście rozumiem, że product manager u dystrybutora, który zajmuje się kil-
kunastoma różnymi producentami, nie jest w stanie dostatecznie zaopiekować się 
każdym z nich i koncentruje się na produktach, które mu najszybciej 
schodzą. I nie mam o to pretensji, ale w rezultacie nie liczę na po-
moc dystrybutora w aktywnym dotarciu do resellerów, a moim 
głównym zadaniem jest zadbać, by miał mój towar w magazynie, 
a więc żeby mój partner miał gdzie towar zamówić i szybko otrzy-
mać. Musimy się też angażować finansowo, bo ubezpieczyciele  
nie chcą już ubezpieczać polskich dystrybutorów w segmen-
cie sieciówki i sami to robimy, do poziomu 150 tys. euro. Wcze-

śniej mieli umowy z ubezpieczycielami na 700–800 tys. euro, 
więc finansowanie wyraźnie się skurczyło. W każdym razie to 
my z własnej inicjatywy dbamy o ruch w interesie. Co oznacza, 
że dystrybutorzy dla takich firm jak nasza pełnią funkcję spedy-
torów i niewiele więcej. 
Zresztą powiedzmy sobie otwarcie, że do takiej sytuacji doprowadzili produ-
cenci, którzy kilka lat temu zawierali bardzo korzystne transakcje z retailerami.  
Dystrybutorzy byli tylko centrami magazynowo-logistycznymi. 
Przy okazji przestali być konkurencyjni cenowo, bo reseller mógł 
kupić w dużej sieci handlowej taniej niż u dystrybutora. Produ-
cenci latami dopłacali retailerom do interesu, zamiast zadbać o to, 
żeby handel opłacał się dystrybutorowi, retailerowi, e-tailerowi 
i pojedynczemu resellerowi. 

Piotr Dudek Director Eastern 
Europe, Netgear
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Polski rynek na naszych oczach dojrzewał, 
ucząc się na własnych błędach. Niepopraw-
ny optymizm, brak kalkulacji ryzyka, 
czyli „rzucanie się” na każdą trans-
akcję, ustąpiły miejsca skrupulatne-
mu rozliczaniu każdego kontraktu 
czy zamówienia i ich efektu finanso-
wego na wynik firmy. Za wiele było 
„superdealów”, na których dystrybu-
torzy i ich partnerzy się sparzyli. Ry-
koszetem oberwali sami producenci, 
którzy musieli przełknąć to, że ich 
kolejne prośby o zamówienia towa-
ru do magazynu trafiały w próżnię. 

Przez wiele lat na rynku IT w Polsce mieliśmy do czynienia z „malowaniem 
trawy na zielono”. Był czas, gdy problemy ze zbyt dużą podażą rozwiązy-
wała najpierw dystrybucja objętością swoich magazynów, później subdy-
strybucja, a następnie brokerka. Funkcjonował też niezdrowy mechanizm 
dopłat, na którym przejechało się wielu vendorów. W końcu jednak trzeba 
było powiedzieć menedżerom z korporacyjnych central prawdę o wielkości 
polskiego rynku i to uzdrowiło sytuację. Teraz nikt nie chce wchodzić do tej 
samej rzeki i podejście do biznesu uległo zmianie. Udało się przy tym zniwe-
lować niezbyt chlubną rolę subdystrybucji, która kiedyś miała duże znacze-
nie. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia, chociażby w kwestii dystrybucji 
w modelu usługowo-doradczym. Przykładowo, kilku broadlinerów nie tak 
dawno temu zainwestowało znaczące kwoty w marketplace’y związane ze 
sprzedażą cloudu. W efekcie mają zerowy zwrot z inwestycji, a do tego zmar-
nowali czas i energię zespołu sprzedażowego.
Żeby polski rynek odbudować i doprowadzić do normalności, trzeba systematycznej pracy. 
To nie będzie proste, bo całe pokolenie handlowców zostało wychowa-
ne w nienormalnych warunkach biznesowych i czerpali ze złych wzor-
ców. Teraz przed producentami, którzy chcieliby uzdrowić sytuację, długi 
czas pracy. Jestem przekonany, że konsekwentne dwu-, trzyletnie działa-
nia producentów doprowadzą do tego, że zaangażowany i wyedukowany 
product manager u dystrybutora będzie współpracował z wykształconym 
handlowcem, który chętnie podzieli się tą wiedzą i dostarczy ją w procesie 
sprzedaży do zadbanego kanału partnerskiego. Wygrają ci, którzy zrozu-
mieją to najszybciej i zaczną działać w tym kierunku, zdobywając „serca 
i dusze” handlowców w dystrybucji i w kanale partnerskim. 
Teraz handlowiec u dystrybutora, zamiast działać w obszarze front office, funkcjonuje raczej 
jako back office, co stanowi pomylenie ról. Handlowcy obsługują pojawiające się 
w systemach zamówienia, zamiast aktywnie pozyskiwać nowe, podtrzy-
mując relacje handlowe oraz w razie potrzeby dostarczając wiedzę na temat 
danego rozwiązania. Towarzyszy temu niski poziom wiedzy o produktach, 
bo obecnie informacji handlowcy szukają w Google’u, zamiast zdobywać 
wiedzę podczas szkoleń i certyfikacji, nie mają więc żadnej przewagi nad 
swoim klientem. W czasach pracy dla Compaqa i później HP jeździłem non 
stop ze szkoleniami po całej Polsce, prezentowaliśmy na żywo sprzęt i jego 
roadmap. Teraz tego typu działań jest wyraźnie mniej, co jest niekorzystane 
dla producentów, bo przecież handlowiec u dystrybutora czy partnera bę-
dzie sprzedawał najchętniej to, co dobrze poznał. 

Polski rynek na naszych

Tomasz Buk Chief Sales and Marketing 
Officer, DCX

Dystrybucja broadline’owa za 10 lat nie może wyglądać tak sa-
mo jak obecnie. Wraz ze wzrostem znaczenia usług 
chmurowych rynek się zmieni i wymusi na dys-
trybutorach nowe sposoby działania. Oczywiście 
dystrybucja na pewno wciąż będzie funkcjonować 
i odgrywać swoją rolę, ale coraz bardziej zmierza-
jąc w kierunku sprzedaży usług, przede wszystkim 
w ramach Software as a Service. Dla mnie wciąż po-
zostaje bez odpowiedzi pytanie, a jest ono dla przy-
szłości dystrybutorów kluczowe, czy dadzą sobie 
radę w nowej rzeczywistości i będą umieli podążyć 
z sukcesem za tym trendem. 
Jako przedstawiciel G Data powiem bez ogródek, że jeśli nie speł-
nią moich oczekiwań, będę ich omijał i tworzył własny biz-
nes, a także znajdę sposób na dotarcie do klientów 
końcowych. A tymczasem chętnie wspomogę dys-
trybutorów w transformacji i udostępnię im nowe 
narzędzia, które są do tego niezbędne w dobie po-
kolenia 30-latków, chcących mieć produkt na już 
i kupią go wszędzie tam, gdzie dostaną go od ręki, 
nawet na TikToku. Oni świetnie czują i rozumie-
ją takie właśnie kanały sprzedaży, a dystrybutorzy 
albo się do tego dostosują albo nie. My w każdym 
razie, podkreślam, będziemy szukali klienta wszę-
dzie, z pomocą dystrybutorów lub bez nich. 
Uważam, że w najbliższych latach będą się rozwijali ci dystrybu-
torzy, którzy dodają do „przepychanego” sprzętu wartościowe 
oprogramowanie, a więc VAD-owie. Nasza branża, soft- 
ware’owa i jednocześnie security, to przyszłość dla 
nich, a także ich partnerów. Zwłaszcza że ambitny 
reseller, który umie wykorzystywać nowe cyfrowe 
narzędzia sprzedaży, jest w stanie wygrać rywaliza-
cję nawet z retailerami, bo duże sieci wciąż są jed-
nak skupione na sprzedaży hardware’u. Tymczasem 
już teraz działają wyspecjalizowane sklepy resel-
lerskie, które sprzedają oprogramowanie w modelu 
„już, teraz, natychmiast”. Z mojej perspektywy, jako 
ich dostawcy, to bezpiecz- 
niejszy biznes niż za po-
średnictwem dystrybu-
torów, bo nie ma w tym 
przypadku żadnych linii 
kredytowych, tylko po-
branie opłaty za klucz 
w  momencie zakupu. 
Dystrybutorzy albo znaj-
dą swoje miejsce w takim 
modelu, albo będą mu-
sieli pogodzić się z utratą 
ważnego kawałka rynku.

Dystrybucja broadline’owa za 10 lat nie może wyglądać tak sa

Łukasz Nowatkowski CTO & CMO,  
G Data Software



który ma właściwe do-
tarcie do kanału part-
nerskiego, jest lepszy 
niż sprzedaż bezpo-

średnia. Zdaję sobie przy tym sprawę, że to 
nie jest łatwy rodzaj biznesu i potrzebne są 
długofalowe działania. Owszem, są mene-
dżerowie, którzy myślą, że jak zrobią jedno 
wydarzenie czy promocję w roku, to – jak 
to się mówi – zrobią różnicę. Ale jaka jest 
szansa, że jeden taki bodziec utrwali wize-
runek vendora w oczach partnerów? Moim 
zdaniem żadna. Tylko systematyczne, re-
gularnie powtarzane działania są w stanie 
przynieść oczekiwany efekt wizerunkowy 
i sprzedażowy. Ale to truizm.
Z kolei broadlinerzy nie spełniają naszych oczekiwań, 
bo zależy im na wielomilionowych obrotach, a my sta-
wiamy na wysokie marże. Nie zamierzam tra-
cić czasu ani energii na przekonywanie ich  
do zmiany strategii działania. Moim zada-
niem jest robienie biznesu. Pomagają nam 
w tym dystrybutorzy z wartością dodaną, 
potrafiący mądrze składać oferty w uzupeł-
niające się „klocki” różnych marek, które za-
pewniają wysokie obroty i sensowne marże. 
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Kiedyś do dystrybutora przychodziło się po wiedzę 
i wsparcie w realizacji strategii go to market. Każdy 
producent potrzebował i oczekiwał wte-
dy dostępu do jak największej liczby re-
sellerów, co gwarantowali dystrybutorzy.  
To były czasy, kiedy ponadto dystrybucja 
była pasem transmisyjnym nie tylko pro-
duktu, lecz także wiedzy o nim do reselle-
rów – to się jednak zmieniło. Przyczyniły się 
do tego wygórowane oczekiwania wobec lo-
kalnych oddziałów producentów sprzętu 

konsumenckiego ze strony ich zagraniczne-
go managementu, na poziomie headquarter. 
Zamiast więc rozsądnej współpracy przy 
rozwoju kanału sprzedaży koncentrowano 
się na upłynnieniu góry towaru w sytuacji, 
gdy popyt nie nadążał za podażą. To do-
prowadziło do szukania układów z dużymi 
sieciami czy subdystrybutorami, z pominię-
ciem mniejszych resellerów i integratorów, 
o których nie dbano tak, jak powinno się to 
robić i jak to działo się w latach 90. 
Ivanti nie sprzedaje produktów konsumenckich i kon-
centruje się na dystrybutorach z wartością dodaną,  
a więc takich, którzy odgrywają rolę nośnika 
wiedzy o naszych produktach. Swój know-
-how następnie przekazują do resellerów. 
Zależy nam na wykształconych product ma-
nagerach, którzy u siebie w firmie oddziałują 
na dział handlowy, dopingując i wspoma-
gając sprzedaż naszych rozwiązań. Stawia-
my na VAD-ów, bo zdecydowanie model 
działania we współpracy z dystrybutorem, 

Regional Director for Poland, Czech Republic, 
Slovakia and Baltic States, Ivanti

Dyskusję na temat dystrybucji należy zacząć od zadania kilku podstawowych py-
tań, na które czasem nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przykładowo, jakie są 
obecnie zadania handlowca w kontekście coraz większej domi-
nacji e-commerce’u? Dlaczego najwięksi producenci przejmują 
kontrolę nad sprzedażą do segmentu MŚP? Wreszcie jak rolę dys-
trybutorów postrzegają vendorzy – czy ci mają ich zdaniem roz-
wijać kanał partnerski, czy też być jedynie dostawcą powierzchni 
magazynowej i limitu kredytowego? Doprowadzono do tego, że 
tak podstawowe kwestie stają się problemami do rozstrzygnięcia.
To rezultat tego, że lokalne oddziały producentów dostają corocznie ze swoich cen-
tral plany wzrostu sprzedaży, które są często niedostosowane do lokalnego popytu. 
I wtedy zaczyna się efekt kuli śniegowej: dystrybutorzy są nama-
wiani, by kupić więcej, niż mogą upłynnić, i trzeba szukać różnych, 
alternatywnych, nierzadko toksycznych kanałów i sposobów na 
sprzedaż towaru… To właśnie dążenie do często nieosiągalnych 
wyników tworzy sytuację, w której nieroztropny i poddany presji 
wyniku lokalny producent stara się upchnąć towar jak i gdzie się 
da, bez zwracania uwagi na rolę dystrybucji czy strukturę sprze-
daży. Moim zdaniem to jest proces nieodwracalny u większo-
ści dużych wolumenowych producentów. W takim krajobrazie 
biznesowym handlowcy u dystrybutorów niestety nie marnu-
ją energii na pozyskiwanie małych resellerów, gdyż będąc nie-
współmiernie do potrzeb załadowani towarem, koncentrują się na 

sprzedażach wysoko wolumenowych. Zaistniała sytuacja zmusza 
ich do współpracy z retailerami, e-tailerami czy subdystrybutora-
mi, którzy otrzymują specjalne ceny. W efekcie następuje zerwa-
nie kontaktów między dystrybutorami a mniejszymi resellerami. 
Tymczasem te duże podmioty mają przewagę negocjacyjną i dużo 
większą siłę nabywczą, co skłania producentów działających pod 
presją cyfr na zacieśnianiu współpracy z tego typu partnerami, 
zapominając o możliwościach działów handlowych dystrybucji 
i małych resellerów oraz możliwościach zakupowych kilku ty-
sięcy małych firm. Pozostawiając na boku powyższe deformacje, 
należy stwierdzić, że wszelkie słuszne idee rozwoju biznesu MŚP 
będą efektywne jedynie w przypadku homogenicznych strategii 
kanałowych prowadzonych przez producentów. 
W najbliższej przyszłości będą rozwijać się dystrybutorzy z wartością dodaną. Na 
rynku pozostanie jednak bardzo mała liczba broadlinerów, którzy 
będą świadczyć usługi logistyczne i finansowe. Jeśli chodzi o resel-
lerów, to mogą się czuć spokojnie ci, którzy do sprzętu i oprogra- 
mowania będą doda-
wać usługi. Pozosta-
je otwarte pytanie, 
jak na rynek IT wpły-
nie model bizneso-
wy, który funkcjonuje 
obecnie na rynku mo-
toryzacyjnym – mam 
na myśli wynajem czy 
leasing samochodów. 

Tomasz Włastowski Commercial Sales 
Manager, AMD
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Mylicie się,   
podatkobiorcy.
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PO DRUGIEJ STRONIE WIELKIEJ WODY

Tworzę felietony do CRN-a od 30 lat 
i przez cały ten okres ani razu nie 
zajmowałem się politycznymi gier-

kami. Jednak stonowana i zwięzła reakcja 
Michaela Della na stwierdzenie przed-
stawicielki Partii Demokratycznej, że „wy 
nie zarabiacie miliardów dolarów, wy so-
bie bierzecie te miliardy”, skłoniła mnie 
do odejścia od dotychczasowej zasady. 
Zwłaszcza że jeszcze bardziej zadziwia-
jące jest poparcie dla AOC ze strony byłe-
go sekretarza pracy w rządzie federalnym. 
Otóż zdaniem Roberta Reicha jest pięć spo-
sobów na zgromadzenie miliarda dolarów: 
„czerpanie zysków z monopolu, nieuczci-
wy obrót akcjami, dostęp do budżetowych 
dotacji, oszustwo i spadek”. Reakcja Della 
na oba powyższe stwierdzenia była krótka: 
„Mylicie się”.

Oczywiście miliarderzy z naszej branży 
nie potrzebują, żebym ich bronił. Niemniej 
chciałbym wskazać na kilka spraw, o któ-
rych AOC i Reich zdają się nie pamiętać. 
Przede wszystkim, każdy ze znanych mi 
osobiście bogaczy, włączając w to Michaela 
Della, Billa Gatesa, Steve’a Jobsa i wielu in-
nych, zrobili coś, o co AOC ani Reich na-
wet się nie otarli. A mianowicie stworzyli 
setki tysięcy dobrze płatnych miejsc pra-
cy. Dzięki temu do wielu amerykańskich 
rodzin popłynęły szerokie strumienie go-
tówki. Także do dzieci, które dzięki temu 
mogły się rozwijać, a w dorosłości dobrze 
prosperować. To bowiem wpływy wytwo-
rzone w firmach miliarderów umożliwiły 
milionom młodych ludzi uczęszczanie do 
dobrych szkół, a potem stawanie się war-
tościowymi i produktywnymi członkami 
społeczeństwa, którzy płacą podatki i tym 
samym wypłacają politykom pensje.

Dell w 2019 r. zatrudniał 157 tys. osób. 
W Microsoftcie pracowało wówczas po-
nad 148 tys., a w Apple’u 137 tys. Jeśli jed-
nak weźmiemy pod uwagę miejsca pracy 
tworzone przez podwykonawców, to sam 
Apple stworzył około 620 tys. miejsc pracy. 
I teraz dręczy mnie pytanie: ile ich powsta-
ło dzięki AOC i Reichowi? Ktoś może wie?

Marc Benioff, założyciel Salesforce’a 
i miliarder, wymyślił firmę, która jest czę-
sto wskazywana jako najlepszy pracodawca 
w Stanach. Kiedy kilka lat temu się okazało, 
że zatrudniane tam kobiety są zwykle go-
rzej opłacane od swoich kolegów, Benioff 
wkroczył i po prostu zniwelował te różnice. 
Towarzyszyło temu wprowadzenie bogate-
go zestawu benefitów, które nie ograniczy-
ły się do dobrych zarobków, ale stwarzały 
sprzyjające środowisko pracy z myślą o ko-
bietach, mężczyznach i ich rodzinach.

A skoro już poruszyliśmy kwestię hojno-
ści, dlaczego ani AOC, ani Reich słowem nie 
wspominają o działaniach filantropijnych 
podejmowanych przez naszych miliarde-
rów? Działaniach, które są dużo lepiej or-
ganizowane i skuteczniejsze niż większość 
słabo przemyślanych i kiepsko prowadzo-
nych rządowych programów pomocowych. 
Legendarnym już przykładem jest praca 
i miliardy, które Bill Gates i jego współpra-
cownicy włożyli w wygraną walkę z polio 
i dostęp do świeżej wody w najbiedniej-
szych regionach świata.

Kolejny znany filantrop, Michael Dell, nie 
lubi przechwalać się wynikami prac funda-
cji, którą założył wraz z małżonką, dzięki 
czemu wiele dzieci z biednych dzielnic mo-
że liczyć na właściwą edukację. Może więc 
AOC i Reich powinni się temu bliżej przyj-
rzeć. A przy okazji sprawdzić, co fundacja 
państwa Dellów robi w kwestii opieki zdro-
wotnej dla dzieciaków z miejskiej biedoty.

Naprawdę nie mam pojęcia, jakimi po-
litycznymi przekonaniami kierują się nasi 
branżowi miliarderzy. Wiem za to, że wielu 
z nich powinno się dziękować za to, co osią-
gnęli nie tylko dla swoich rodzin, lecz także 
dla milionów innych, także tych, którym się 
w życiu nie powiodło. I zdaję sobie sprawę, 
że nie wszyscy bogacze dzielą się swoim do-
robkiem, ale ci, których znam, tak właśnie 
robią – jednym pomagają, a innym umożli-
wiają tworzenie własnego dobrobytu.

Przy okazji: droga Alexandrio Ocasio-
-Cortez, pamiętaj, że ty nie wytwarzasz 
podatków, ty sobie bierzesz te podatki.

W obronie branżowych miliarderów
W odpowiedzi na niedawny komentarz na temat miliarderów, na który pozwo-

liła sobie Alexandria Ocasio-Cortez (znana jako AOC), chciałbym zwrócić uwagę 

na kilka kwestii, o których powinniśmy przy takich okazjach pamiętać. 
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Zgubny dla samych dystrybuto-
rów jest fakt, że tego typu zjawi-
sko wpycha ich w  coraz większą 

walkę między sobą. Rezultatem jest spa-
dek marż, czemu towarzyszy zwiększo-
ne zapotrzebowanie na kapitał. To z kolei 
wpływa na spadek limitów ubezpieczenia 
kredytu kupieckiego i większą presję od-
nośnie do terminów płatności. Nie należy 
przy tym zapominać, że nowe rozwiązania 
z obszaru obsługi płatności podatku VAT, 
jak split payment, same z siebie zwiększa-
ją zapotrzebowanie na kapitał. To w su-
mie prowadzi do zmniejszenia finansowej 
efektywności całego segmentu dystrybucji 
i jeszcze większej nieufności instytucji fi-
nansowych co do możliwości generowania 
przez ten segment zdrowego zysku.

Do tego wszystkiego dystrybucja VAD 
istnieje w Polsce w bardzo ograniczonym 
zakresie, zarówno jeśli chodzi o liczbę ta-
kich podmiotów, wielkość płynącej przez 

nie masy towarowej, jak i szerokość obsłu-
giwanego przez nie kanału partnerskiego. 
Do skutków tego stanu rzeczy należy za-
liczyć ograniczoną przepustowość kana-
łu sprzedaży, dominację na tym polu kilku 
podmiotów o ugruntowanej od lat pozy-
cji, a także niewykorzystywanie podażo-
wej strony rynku. Nic dziwnego zatem, że 
przy tak funkcjonującym kanale sprzeda-
ży i dystrybutorach w rozmaitych europej-
skich rankingach oceniających czy to nasz 
poziom cyberbezpieczeństwa, czy wy-
dajność i efektywność infrastruktury IT  
„szlajamy się” w okolicach 20.–25. miejsca 
na 28–35 klasyfikowanych krajów.

Trzecia obserwacja to powszechne sto-
sowanie anachronicznego sposobu zarzą-
dzania firmami dystrybucyjnymi w Polsce. 
Ten stan przejawia się w  tym, że firmy  
są ustawiane strategicznie na ekstensywną 
walkę o obrót i koncentrację na czołowych 
dostawcach technologii, głównie z obszaru 

urządzeń dostępowych, jak laptopy, tablety 
czy smartfony. W organizacji wewnętrz-
nej kluczową rolę odgrywają product ma-
nagerowie. Działy sprzedaży de facto nie 
istnieją, a  są raczej wyłącznie działami 
obsługi zamówień i innych potrzeb klien-
ta, takich jak kredyt, terminy płatności, 
zwroty itp. Próby wchodzenia w inne ob-
szary dla większości dużych podmiotów 
z rynku dystrybucji IT kończą się porażką, 
gdyż najczęściej nowo tworzone zespoły 
przyjmują nawyki i sposoby funkcjonowa-
nia działów broadline’owych, które z racji 
swej pozycji są wewnętrznie dowarto-
ściowywane i hołubione przez top mana-
gement. Dodatkowo inne działy firmy, jak 
chociażby finansowe czy logistyczne, któ-
re siłą rzeczy muszą obsługiwać te nowe 
formy aktywności, nie bardzo chcą wpisy-
wać się w ich strategię. Nie widzą potrze-
by ich zrozumienia ani nie mają pomysłów, 
jak powinny się wewnętrznie dywersyfi-

Wszyscy dystrybutorzy w Polsce tkwią w swoich starych paradygmatach działania i nie 
chcą lub nie potrafią działać w innych uwarunkowaniach ani obszarach. Wykorzystują to 
najlepiej producenci sprzętu o charakterze broadline’owym, którzy zacieśniając współpracę 
i inwestując w relacje oraz sposoby działania dystrybutorów, uzależniają ich od siebie.

n Ireneusz Dąbrowski

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY

Stan 
dystrybucji 

na rok 2020   
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na rynku doradztwa i konsultingu istnieją 
i jak popatrzymy na gigantów dystrybucji, 
głównie amerykańskich, to łatwo zauważy-
my jak zmieniły się te firmy w swoim spo-
sobie działania w ostatnich 10–12 latach.  
To potwierdzają ich raporty finansowe. 

Jednocześnie brak spektakularnych 
sukcesów tych firm na rynku polskim – co 
jest zbyt łatwym usprawiedliwieniem dla 
lokalnych podmiotów dominujących, by 
nie podejmować wysiłku zmiany – pocho-
dzi z innych przyczyn. Do nich zaliczam:  
postrzeganie Polski jako kraju zbyt wy-
sokiego ryzyka biznesowego, choćby 
z  powodu niestabilności otoczenia for-
malnoprawnego, w  tym zmienności in-
terpretacji i wykładni odnośnie do danin 
i podatków; brak gotowości i chęci zro-

zumienia specyfik lokalne-
go rynku umożliwiających 
lepsze dopasowanie rozwią-
zań globalnych do potrzeb 
lokalnych (czyli faktyczne 
zaprzeczanie sloganowe-
mu hasłu: „think global, act 

local”); korporacyjnej niechęci do udzie-
lania lokalnemu managementowi licen-
cji na choćby ograniczoną samodzielność 
i kreatywność, skutkującą takim, a nie in-
nym doborem kadr; skrajny pragmatyzm 
urzędników korporacji polegający na po-
święcaniu poszczególnym oddziałom uwa-
gi proporcjonalnie do wnoszonej przez te 
oddziały kontrybucji do wyniku globalne-
go, a nie do potencjału rynku. 

To są powody relatywnej słabości mię-
dzynarodowych dystrybutorów na pol-
skim rynku, a nie stosowane przez nich 
rozwiązania, zwłaszcza w obszarze efek-
tywności i produktywności, bo wystarczy 
popatrzeć, ile rocznego obrotu generuje  
jeden pracownik Tech Data Polska czy  
Ingrama Micro, a ile zatrudniony w AB 
czy Action. To dla polskich firm wbrew 
pozorom dobra wiadomość, bo wystarczy 
otworzyć się na innowacje i inne wzor-
ce operacyjne, którymi dysponują dorad-
cy i konsultanci biznesu, nawiązać z nimi 
współpracę, tak jak pracowali nad zmia-
ną systemów magazynowych, by popra-
wić swoje wyniki. To ma większą szansę 
na spełnienie niż konkurencyjna potrze-
ba ulokalnienia sposobów działania przez 
oddziały graczy międzynarodowych, w co 
raczej trudno uwierzyć. n

kować, by spełniać wymagania obu obsza-
rów – broadline’owego i VAD. To prowadzi 
do sytuacji, w której producenci rozwiązań 
i zaawansowanych technologii wymaga-
jących niebroadline’owego modelu dys-
trybucji dokonują częstych zmian w sieci 
swoich partnerów i przełączają kontrakty 
od dystrybutora X do Z.

To zjawisko w  dalszej konsekwencji 
z oczywistych powodów nie sprzyja rów-
noważeniu bazy klientów ani budowaniu 
z nimi długofalowych relacji, co z kolei 
negatywnie odbija się na pozycji reselle-
rów oraz małych i średnich integratorów 
na ich rynkach działania przez choćby nie-
stabilność produktową ich ofert. Ta uwa-
ga nie dotyczy oddziałów dystrybutorów 
międzynarodowych, w przypadku których 
relacje dystrybutor – vendor są budowane  
na poziomie europejskim. Brak efektyw-
ności na jednym lokalnym rynku nie sta-
nowi dla nich przesłanki do rekonstrukcji 
miejscowego kanału sprzedaży. W  tym 
przypadku utrzymywane za sprawą cen-
trali kontrakty mają charakter jedynie 
atrapowy i  fantomowy, a nie są rzeczy-
wistą aktywnością dystrybutora na lokal-
nym rynku. To też prowadzi do patologii 
w rodzaju takich, kiedy to niewielki wolu-
menowo producent ma na polskim rynku 
taką samą liczbę dystrybutorów jak wiel-
ki vendor produktów broadline’owych.  
Przy czym dwóch lub trzech dystrybuto-
rów stanowi coś w rodzaju „empty slots”.

Czwarta obserwacja to taka, że duzi dys-
trybutorzy, zamiast rozwijać kompetencje 
w obszarach biznesu IT na już ukształto-
wanej bazie resellerów, szukają możliwo-
ści wzrostu i marży na produktach z innych 
sektorów rynku. Wydaje im się bowiem, 
że będą mogli do ich sprzedaży stosować 
znane sobie i sprawdzone schematy dzia-
łania, polegające na dystrybucji masowych 
produktów o niskim poziomie złożoności 
oraz niewymagających wiedzy technicznej 
i kompetencji sprzedażowych. Do takich 
produktów zalicza się różnorodny sprzęt 
RTV i AGD, a w dalszej kolejności elektro-
narzędzia, aż po zabawki i gry dla dzieci.

Piąta obserwacja jest związana z  do-
strzeganą rozbieżnością między ulubionym 
i preferowanym modelem funkcjonowania 
dużych broadline’owych dystrybutorów 
a efektywnością i relatywnie niską produk-
tywnością prezentowaną w finansowych 

raportach, głównie giełdowych. Rodzi się 
pytanie i wątpliwość: skoro ulubionym mo-
delem jest działanie na dużych wolume-
nach do relatywnie małej grupy odbiorców 
i skoro – zgodnie z zebranymi z rynku in-
formacjami – nie istnieją u dystrybutorów  
de facto siły sprzedażowe jako takie, to dla-
czego wielkość zatrudnienia jest tak odbie-
gająca od standardów światowych?

Ciekawe, jak na to pytanie mogą odpo-
wiedzieć sami dystrybutorzy. Bo implikuje 
one następne: czy wszystko organizacyjnie 
u dużych jest w porządku, czy stosowane 
rozwiązania wewnątrz firmy są na pozio-
mie ambicji managementu i czy dorównują 
zaimplementowanym nowoczesnym roz-
wiązaniom z obszaru logistyki? Czy to nie 
jest tak, że relatywnie wysoka nowocze-
sność i efektywność działa-
nia w obszarach technologii 
obsługi magazynowej, któ-
rych funkcjonowanie bazuje 
na rozwiązaniach przygoto-
wywanych przez zewnętrz-
ne firmy specjalistyczne 
i implementowaniu przez nie pod klucz, 
zderza się z relatywną słabością organiza-
cji bazujących na własnych zasobach i tylko 
w niewielkim stopniu korzystających z z sił 
ekspertów zewnętrznych w dziedzinach ta-
kich, jak systemy ERM, CTI, e-commerce, 
procesy obsługi klienta i tym podobne? Od-
powiedź wydaje mi się jedną z kluczowych 
dla przyszłości tak istotnego dla branży IT 
segmentu, jakim jest dystrybucja.

I tu wniosek szósty. Wydaje się, że my-
ślenie kilku największych polskich dys-
trybutorów biegnie takim oto torem: tam, 
gdzie nie mam kompetencji, a moja wiedza 
i doświadczenie są zbyt małe, by w tym ob-
szarze skokowo dokonać jakiejś zmiany 
i  znacząco usprawnić sposób działania, 
tam korzystam z usług zewnętrznych spe-
cjalistów; z kolei w obszarach które uwa-
żam na skutek wieloletniej obecności na 
rynku za swoje kompetencje bazowe, nie 
szukam ani wiedzy, ani wsparcia, ani kon-
sultingu, bo ich nie potrzebuję i ich na ryn-
ku nie ma. Rezultatem tego myślenia jest 
stagnacja i anachroniczność stosowanych 
rozwiązań operacyjnych w takich obsza-
rach, jak product marketing, sprzedaż, bu-
dowanie relacji kanałowych, komunikacja 
marketingowa itp. Oczywiście to arogancja 
i brak rozeznania w stanie możliwości, bo te 

Działy sprzedaży 
de facto  
nie istnieją. 
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Pandemia koronowirusa sprawiła, że 
mało popularna w większości kra-
jów telepraca stała się z dnia na dzień 

chlebem powszednim. Jako pierwsi prze-
ćwiczyli ten wariant Chińczycy – według 
dziennika „China Daily” ponad połowa 
pracowników w  Pekinie, po zakończe-
niu obchodów Chińskiego Nowego Roku, 
przeszła na tryb zdalny. Wkrótce potem ich 
los podzielili Europejczycy i Amerykanie. 
A  jak to wygląda w Polsce? Odpowiedź 
nie jest prosta ze względu na zaskakują-
co duże dysproporcje w wynikach badań. 
Z sondażu IMAS International można się 
dowiedzieć, że pod koniec marca 57 proc. 

Polaków pracowało w tradycyjny sposób, 
a tylko 14 proc. wykonywało swoje obo-
wiązki zawodowe zdalnie. Natomiast ba-
danie Devire pokazuje, że na tryb zdalny 
przełączyła się niemal połowa przedsię-
biorstw działających w Polsce. Przy czym 
w branży nieruchomości odsetek telepra-
cowników wynosił aż 92 proc., zaś w sek-
torze ICT sięgnął poziomu 86 proc.

– Przed pandemią nasz zespół projektowy 
pracował w jednym pokoju. Kiedy sytuacja 
z pandemią zaczęła się rozwijać, praktycznie 
z dnia na dzień przestawiliśmy się na pracę 
zdalną, informując o tym klientów i partne-
rów. Udostępniliśmy także współpracowni-

kom sprzęt firmowy – monitory, komputery, 
a nawet wygodne biurowe krzesła – mówi 
Maciej Dziergwa, prezes STX Next.

W podobnym tonie wypowiada się Ja-
kub Strzemżalski, wiceprezes 7N, duńskiej 
firmy konsultingowej, zajmującej się out-
sourcingiem ekspertów IT. Pandemia nie 
zdezorganizowała jej działań, gdyż zdalna 
praca to w tym przypadku żadna nowość.

– Jesteśmy z natury otwarci na pracę 
zdalną. Wynika to z naszych skandynaw-
skich korzeni i kultury pracy – podkreśla 
Jakub Strzemżalski.

Ale nie tylko firmy IT potrafiły łatwo się 
przełączyć z pracy biurowej na tryb home 

COVID-19 zmienił nasz 
styl życia i pracy, wymuszając 
przy okazji na konsumentach 
oraz firmach nieplanowane 
inwestycje w rozwiązania IT.

n Wojciech Urbanek

PANDEMIA
uruchamia tryb zdalny

RYNEK
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wskazali na 18 firm, w których akcje war-
to inwestować. W tym gronie nie zabrakło 
graczy z branży IT. Obok dostawców sze-
roko pojętej rozrywki elektronicznej (Net-
flix, Electronic Arts), telekomów (Verizon, 
AT&T, Comcast), czy też reprezentantów 
branży e-commerce (Amazon i Alibaba), 
pojawiły się firmy dostarczające rozwiąza-
nia do pracy zdalnej – Slack Technologies, 
Zoom Video Communications i Citrix.

Ciekawe perspektywy rysują się przed 
systemami typu workspace, dostarczany-
mi przez Citrixa, VMware’a czy Amazona. 
Zapewniają one pracownikom elastyczny 
dostęp do aplikacji i informacji potrzebnych 
do pracy z dowolnego miejsca. Inną grupę 
produktów tworzy oprogramowanie Uni-
fied Communications, obejmujące rozwią-
zania służące do łączenia ze sobą różnych 
metod komunikacji, m.in. połączeń głoso-
wych, komunikatorów i wideokonferencji.

Jak na razie, większość firm nie myśli 
o budowaniu zaawansowanych rozwiązań 
i bazuje na darmowych aplikacjach. Zresz-
tą w czasie pandemii niektórzy dostawcy 

systemów UC udostępnili 
swoje produkty za darmo. 
Jednak taki stan rzeczy nie 
będzie trwał wiecznie.

– Korzyści, jakie daje 
użytkownikom stosowa-
nie UC, nie ograniczają się 
tylko do sytuacji zagroże-
nia. Dlatego myślę, że po-

znawszy zalety tych rozwiązań firmy będą 
nadal w nie inwestować, już w bardziej upo-
rządkowany sposób – mówi Łukasz Kulig,  
dyrektor zarządzający Avaya.

Biznes dla integratora
Jeszcze do końca lutego narzędzia do pra-
cy zdalnej stanowiły jedynie uzupełnie-
nie tradycyjnych rozwiązań, ale pandemia 
wywróciła wszystko do góry nogami. Pra-
codawcy nagle stanęli przed niełatwym 
zadaniem, które polegało na dostarczeniu 
personelowi rozwiązań do pracy grupowej 
i wideokonferencji.

– Kluczowym wyzwaniem była nie tylko 
technika, ale także bezpieczeństwo informa-
cji i konieczność zdobycia w ekspresowym 
tempie umiejętności wykonywania wielu za-
dań jednocześnie. Jesteśmy online i pracu-
jemy z domu, a jednocześnie zajmujemy się 
wymagającymi wiele uwagi dziećmi lub 

office. Jednym z pozytywnych przykładów 
jest Gdański Urząd Pracy, który zapropo-
nował pracownikom możliwość pracy 
w domu wraz z wejściem rozporządzenia 
o zagrożeniu epidemicznym. Większość 
personelu wybrała tę właśnie opcję, a in-
stytucja automatycznie przeszła na obsłu-
gę wniosków w formie online.

– Wypracowane procedury elektronicz-
nej komunikacji z klientem umożliwiły nam 
płynne przejście na tryb zdalnej komunika-
cji w czasie zagrożenia epidemicznego oraz 
epidemii. Obsługa zdalnie nadsyłanych 
wniosków elektronicznych nie jest dla nas 
żadną nowością ani zaskoczeniem – mó-
wi Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego 
Urzędu Pracy.

Jednak nie wszędzie jest łatwo i przyjem-
nie. Dla niektórych przedsiębiorstw zmia-
na modelu pracy okazała się barierą nie  
do przejścia. Według badań Devire w takich 
branżach jak lotnictwo czy motoryzacja tyl-
ko 30 proc. personelu w czasie pandemii 
pracuje w zaciszu domowym, zaś w przy-
padku administracji publicznej wskaźnik 
ten wynosi 33 proc. Największą przeszko-
dą jest w takich przypadkach charakter wy-
konywanych zadań, zaś w co trzeciej firmie  
zabrakło sprzętu, w tym laptopów.

Boom na kamery i laptopy
Pandemia mocno uderzyła w sektor IT, 
zrywając łańcuchy dostaw wielu produ-
centów, nie omijając tych z branży kom-
puterowej. Jednakże kłopoty związane 
z dostawami pecetów pojawiły się dużo 
wcześniej i były spowodowane ograniczo-
ną dostępności procesorów Intela. Tym-
czasem w marcu komputer stał się jednym 
z najbardziej pożądanych produktów na 
świecie. Dziennik „The Wall Street Journal” 
zauważył nawet, że znikają one z półek 
niemal tak szybko, jak papier toaletowy. 
Rzecznik prasowy Best Buy, popularnej 
w Stanach Zjednoczonych sieci ze sprzę-
tem elektronicznym, przyznał w  roz-
mowie z „WSJ”, że nastąpił gwałtowny 
wzrost popytu na produkty do pracy zdal-
nej i przechowywania żywności.

Nie inaczej było w Europie Zachodniej. 
Według analityków Contextu od poło-
wy stycznia do 15 marca bieżącego roku 
popyt na systemy audiowizualne wzrósł 
o 57 proc. Również w segmencie deskto-
pów sprzedaż poszła w górę (o 21 proc.), 

podobnie jak w przypadku systemów te-
lekonferencyjnych (17 proc.) i akcesoriów 
VoIP (16 proc). Największą dynamikę 
sprzedaży komputerów stacjonarnych od-
notowano w Norwegii (59 proc.) i Niem-
czech (44  proc.). Natomiast zestawy 
słuchawkowe biły rekordy popular-
ności przede wszystkim we Włoszech 
(292 proc.) oraz Portugalii (252 proc.).

Analitycy Contextu zwracają uwagę na 
fakt, że klienci nie kupowali wszystkiego, co 
popadnie. Przykładowo w badanym okre-
sie przychody ze sprzedaży komponentów 
komputerowych w  Europie Zachodniej 
skurczyły się o 8 proc., a w przypadku cy-
frowych odtwarzaczy multimedialnych na-
stąpił wręcz dwucyfrowy spadek. Podobne 
tendencje można było zaobserwować na 
polskim rynku. W pierwszych trzech tygo-
dniach marcach sprzedaż notebooków na 
rynku polskim wzrosła o 50 proc. rok do ro-
ku. Dużym zainteresowanie cieszyły się też 
niektóre akcesoria ułatwiające zdalną ko-
munikację. Paweł Cebulski, Head of Video 
Collaboration w  Logitechu, przyznaje, 
że marcu szwajcarska fir-
ma odnotowała lawinowy 
wzrost sprzedaży w Polsce, 
a największą popularnością 
cieszyły się kamery inter-
netowe i słuchawki z mi-
krofonem przeznaczone do 
komunikacji internetowej. 
W większości przypadków 
zakupy były dokonywane przez klientów 
biznesowych. Z kolei X-kom przeżywał ob-
lężenie użytkowników domowych, którzy 
kupowali sprzęt z przeznaczeniem do pra-
cy w domu lub kontaktów z bliskimi.

– Czasami dzienne dostawy popularnych 
produktów, na poziomie kilkuset sztuk, nie 
pokrywają całkowitego zapotrzebowania 
ze strony klientów. Oczywiście reagujemy 
na bieżąco z dostawami kolejnych kamerek, 
ale otrzymujemy też sygnały od dystrybuto-
rów, że wystąpią problemy z dostępnością 
urządzeń – tłumaczy Kamil Szwarbula, 
rzecznik prasowy X-komu.

W marcu akcje największych gigantów IT 
poleciały na łeb na szyję, ale nie wszystkie 
spółki technologiczne stały się ofiarami 
COVID-19. Analitycy z Raymond James, 
Morningstar i Bespoke Investment Group 

Laptopy znikały 
z półek niemal tak 
szybko, jak papier 
toaletowy. 
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naszymi czworonożnymi pupilami – mówi 
Wojciech Muras, prezes Netology.

Niestety, pośpiech nie jest sprzymie-
rzeńcem projektów IT, co doskonale poka-
zuje przykład platformy Zoom. Pod koniec 
2019 r. za jej pośrednictwem realizowano 
ok. 10 mln wirtualnych spotkań dziennie, 
a obecnie jest ich dwadzieścia razy więcej. 
Przy czym większość użytkowników ko-
rzysta z bezpłatnej usługi. Wraz z rosną-
cą popularnością tego narzędzia szybko 
zauważono, że ma ono kilka poważnych 
mankamentów, w tym luki bezpieczeństwa. 
W rezultacie niektóre korporacje zakazały 
pracownikom korzystania z niego.

– Wielki boom na zdalną pracę z jednej 
strony umożliwił nam zwiększenie przy-

chodów, ponieważ niektóre przedsiębior-
stwa uzupełniały braki licencyjne. Z drugiej 
zaś globalni dostawcy wprowadzili darmo-
we produkty, ograniczając integratorom 
pole działania. Jednak w najbliższym cza-
sie, takie firmy jak nasza będą partnerami 
dla spółek, które nie myślą o rozwiązaniach 
tworzonych z potrzeby chwili, lecz budowa-
nych z myślą o dłuższej perspektywie czaso-
wej – prognozuje Wojciech Muras.

Również Infonet Projekt liczy na reali-
zację projektów wspierających pracę zdal-
ną. Integrator z Bielska-Białej otrzymuje 
wiele zapytań w zakresie dostawy rozwią-
zań i doradztwa. Magdalena Idzik-Fabiań-
ska, Executive Director w Infonet Projekt, 
przyznaje, że klienci mają różnorodne wy-

magania, takie jak praca w środowisku 
rozproszonym, monitoring jej przebiegu 
czy dostęp do raportów online dla kadry 
zarządzającej.

Jednak dalszy rozwój wydarzeń w seg-
mencie rozwiązań do pracy zdalnej stoi 
pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, 
czy w czasie spowolnienia gospodarczego 
przedsiębiorcy znajdą środki na innowacyj-
ne i zaawansowane rozwiązania, a także na 
odpowiednie ich zabezpieczenia. Wpraw-
dzie w mediach społecznościowych nastą-
pił w ostatnim czasie wysyp specjalistów od 
pracy zdalnej i ekonomii, ale ich prognozy 
należy traktować z dużym dystansem, za-
równo te zapowiadające Armagedon, jak 
i tryskające optymizmem. n

RYNEK

n JAKUB ABRAMCZYK Sytuacja związana z COVID-19 wpłynie na popularyzację zastosowań 

komunikacji zunifikowanej. Nie ulega wątpliwości, że coraz więcej firm umożliwia zatrudnionym 

pracę zdalną. Większe przedsiębiorstwa, które wcześniej inwestowały w tego typu rozwiąza-

nia, bez żadnych zakłóceń mogą dalej realizować swoje cele. Te, które nie podjęły takich działań, 

mogą mieć problemy ze sprawną komunikacją zdalną. Natomiast małe firmy, dzięki prostym 

rozwiązaniom mogą bardzo szybko i dość tanio wdrożyć systemy UC dla wszystkich pracowni-

ków, nawet takie, na które w przeszłości stać było tylko klientów klasy enterprise. 

n MARCIN CICHECKI Jeszcze przed wybuchem epidemii część firm wykorzystywała pro-

fesjonalne systemy komunikacji online, wideokonferencji itp., ponieważ miały taką potrzebę 

i widziały korzyści biznesowe wynikające z ich zastosowania. Obecna sytuacja wymusiła na 

wielu przedsiębiorstwach zastosowanie rozwiązań tymczasowych, mających szereg manka-

mentów, ale zapewniających komunikowanie się pracowników pracujących w domu z przy-

musu i w trybie awaryjnym. Gdy sytuacja się ustabilizuje większość firm odetchnie z ulgą 

i wróci do biur, jednak część doceni zalety pracy zdalnej i zacznie tworzyć do tego odpo-

wiednią infrastrukturę spełniającą wymogi bezpieczeństwa, komfortu pracy i wydajności. 

Tego nie da się zrobić „na sznurek” i jest tu miejsce dla integratorów biegłych w tej materii.

n RAFAŁ LIPKA-ZANOZIK Większość firm w obliczu zagrożenia epidemiologicznego po-

zwala na pracę zdalną, oferując takie zasoby i infrastrukturę, jakie posiadają w danej chwili lub 

dokonując szybkich inwestycji. Obecna sytuacja prawdopodobnie podniesie świadomość po-

trzeby dysponowania narzędziami umożliwiającymi pracownikom pracę zdalną. Świadomość 

ta z kolei najprawdopodobniej przełoży się także na zainteresowanie tego typu rozwiązaniami 

i spowoduje zmianę mentalną w firmach, co przełoży się na częstsze wykorzystywanie mode-

lu pracy zdalnej.

n KRZYSZTOF RACHWALSKI Myślę, że część firm, które już mają możliwość stosowa-

nia pracy mobilnej zacznie – w trosce o bezpieczeństwo pracowników – szerzej ją wyko-

rzystywać. Z kolei przedsiębiorcy rozważający wcześniej wdrożenie takich rozwiązań, 

uczynią to szybciej. Dzięki cyfrowym miejscom pracy wiele grup zawodowych może 

wykonywać swoje obowiązki w trybie home office i jednocześnie uniknąć negatywnych 

skutków ekonomicznych, które wynikają z wprowadzenia środków zapobiegawczych 

odnośnie do ochrony zdrowia ludzkiego, czy też lokalnego niedoboru pracowników. 
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Wielu właścicieli firm po raz pierwszy w swojej karierze zaczęło postrzegać pracę 
zdalną jako kluczowy element umożliwiający utrzymanie ciągłości biznesu. Abstrahując 
od przyczyn tego stanu rzeczy, to dobra wiadomość dla dostawców rozwiązań IT.

Przejście na tryb pracy zdalnej po-
stawiło większość przedsiębiorstw 
w  niełatwej sytuacji. Obok pro-

blemów natury ludzkiej, takich jak brak 
kontaktu osobistego i kontroli nad pracow-
nikiem, pojawiły się kłopoty związane z do-
borem narzędzi informatycznych. David 
Henshall, CEO Citrixa, przyznał niedaw-
no, że inwestycja w solidną infrastrukturę 
do pracy zdalnej może złagodzić ekono-
miczne skutki pandemii. Wprawdzie na 
rynku istnieje wiele rozwiązań rekomen-
dowanych dla telepracowników, ale tylko 
nieliczni producenci oferują zaawansowa-
ne systemy, które zostały przetestowane 
w różnych środowiskach IT i trudnych wa-
runkach. W tym wąskim gronie znajduje się 
firma kierowana przez Davida Henshalla. 

Citrix od wielu lat rozwija produkty do 
wirtualizacji wychodzące naprzeciw ocze-
kiwaniom przedsiębiorstw korzystających 
ze zdalnej pracy. Citrix Virtual Apps and 
Desktops to rozwiązanie, które umożliwia 
centralizację oraz bezpieczne dostarczanie 
aplikacji i desktopów przy jednoczesnym 
zapewnieniu elastycznego i optymalnego 
zarządzania środowiskiem pracy użytkow-
ników. Centralizacja zasobów w centrum 
przetwarzania danych i ich udostępnienie 
za pomocą wielu technik i protokołu zdal-
nej prezentacji HDX (High Definition User 
Experience) gwarantuje wysoki poziom 
bezpieczeństwa, a także dostarczanie wir-
tualnych zasobów użytkownika na tablety, 
terminale lub komputery osobiste za pomo-
cą dowolnej sieci. Dodatkowo użytkownicy 
Citrix Virtual Apps and Desktops w wersji 
Advanced mogą korzystać z funkcji remote 
PC, która zapewnia łatwy dostęp do fizycz-
nego komputera z systemem Windows. Pra-
cownik znajdujący się w dowolnym miejscu 
poza siedzibą firmy może za pomocą urzą-
dzenia z przeglądarką internetową bądź 
aplikacją Citrix Workspace zdalnie pod-
łączyć się do służbowego komputera i bez-
pośrednio na nim pracować.

Osoby pracujące zdalnie powin-
ny mieć zapewniony bezpieczny 
i wydajny dostęp do zasobów bez 
względu na miejsce wykonywania 
swoich zadań. To duże wyzwanie 
dla działów IT, bowiem część ob-
ciążeń jest przenoszonych ze śro-
dowiska lokalnego do chmury 
publicznej. Skala trudności wzra-
sta w ekstremalnych sytuacjach, takich jak 
pandemia COVID-19, podczas której nie-
mal 90 proc. firm przełączyło się na zdalny 
tryb pracy. Aby ułatwić dostosowywanie 
się przedsiębiorstw do zmieniających 
warunków, Citrix oferuje wiele przydat-
nych narzędzi. W tym obszarze jednym 
z kluczowych produktów jest Citrix ADC 
(Application Delivery Controller), który 
gwarantuje elastyczne dostarczanie usług 
dla aplikacji tradycyjnych i kontenerowych 
z lokalnego centrum danych lub chmury 
publicznej. Obciążenia w sieci mają zmien-
ny charakter – mogą drastycznie spadać 
lub wzrastać, co zależy od liczby zdalnych 
użytkowników i  wykonywanych przez 
nich zadań. Dlatego też Citrix rekomendu-
je zastosowanie ADC wspólnie z rozwiąza-
niami Citrix Virtual Apps lub Citrix Virtual 
Apps and Desktops.

Wielu telepracowników korzysta z wir-
tualnych prywatnych sieci (VPN). Nie 
wszyscy jednak są ich zwolennikami ze 
względu na jego pewne ograniczenia, 
w tym konieczność instalowania dodatko-
wego oprogramowania na urządzeniach 
końcowych, skomplikowaną konfigura-
cję i instalację, a także specjalne wymaga-
nia dotyczące konfiguracji polityk dostępu 
i odpowiednich uprawnień. Citrix ADC in-
tegruje się z Citrix Virtual Apps and Desk-
tops, dzięki czemu użytkownik nie musi 
instalować dodatkowego klienta, bowiem 
jego zadania realizowane są przez rozwią-
zanie Citrix Workspace. Zewnętrzne połą-

czenia są szyfrowane za pomocą protokołu 
SSL/TLS, zaś użytkownik pracujący zdal-
nie jest automatycznie logowany do Citrix 
Virtual Apps and Desktops.

Zdaniem specjalistów z Citrixa cieka-
wą alternatywą dla VPN jest ADC, które 
może być wstępem do świadomego budo-
wania środowiska pracy zdalnej. To dobra 
inwestycja na przyszłość, tym bardziej że 
wszystko wskazuje na to, że w najbliższych 
latach liczba osób pracujących zdalnie bę-
dzie rosnąć w szybkim tempie.

Gartner przewiduje, że ok. 30  proc. 
użytkowników, którzy w  czasie pande-
mii przeszli na tryb zdalnej pracy, nawet 
po jej zakończeniu będzie wykonywać 
służbowe obowiązki w  zaciszu czterech 
ścian. Niestety, zmiana organizacji pracy 
nie umknie uwadze hakerów, którzy we-
zmą telepracowników na swoje celowni-
ki. Pandemia przyczyni się też do tego, że 
jeszcze więcej transakcji niż dotychczas 
będzie realizowanych w sieci. To sprawi, 
że przedsiębiorcy będą skazani na inwe-
stycje w systemy bezpieczeństwa. Citrix  
zaleca w tym przypadku rozwiązania ta- 
kie jak Web App Firewall, chroniące infra-
strukturę sieciową przed atakami w war-
stwie aplikacji.

Citrix: telepraca ratuje biznes
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Dodatkowe informacje: 
BARTŁOMIEJ MIKODA, 

SENIOR PARTNER & DISTRIBUTION 
ACCOUNT MANAGER, CITRIX,  

TEL. 609 656 646, BARTLOMIEJ.MIKODA@CITRIX.COM
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Zarządzanie rozproszoną siecią w modelu  
out-of-band to bardzo atrakcyjna metoda dla 
administratorów. Zapewnia bowiem zachowanie pełnej 
kontroli nad wszystkimi komponentami infrastruktury  
– nawet, gdy zawiodą narzędzia typu in-band.

Zpowodu decentralizacji przedsię-
biorstw i geograficznego rozpro-
szenia infrastruktury IT, skuteczne 

administrowanie siecią i podłączonymi 
do niej urządzeniami staje się dużym wy-
zwaniem. Zwłaszcza że najczęściej sto-
sowana metoda zarządzania typu in-band 
ma dużą wadę. Otóż w przypadku awa-
rii urządzenia, które zapewnia dostęp do 
internetu, administrator traci możliwość 
zdalnej łączności. Często konieczne jest 
wówczas odwiedzenie miejsca, gdzie za-
instalowany został dany sprzęt, aby go 
zrestartować lub przez port konsoli zmo-
dyfikować ustawienia konfiguracyjne. Sy-
tuacja ta może dotyczyć wielu rodzajów 
urządzeń, np. routerów, przełączników, 
rozwiązań do optymalizacji sieci WAN 
i zapór sieciowych.

Alternatywną metodą jest zarządzanie 
typu out-of-band, które umożliwia do-
stęp do sprzętu IT w dowolnym momen-
cie, bez względu na kształt infrastruktury 
lokalnej sieci i sposób jej połączenia z in-
ternetem. W tym przypadku wykorzysty-
wane są porty szeregowe w urządzeniach 
sieciowych, dzięki którym administrato-
rzy mogą uzyskać dostęp do konsoli urzą-
dzenia niezależnie od stanu pracy sieci. 
W przypadku niektórych zaawansowa-
nych operacji serwisowych, w tym aktu-
alizacji firmware’u, jest to wręcz jedyny 
sposób na uzyskanie dostępu. Natomiast 
jeśli urządzenie w ogóle przestanie re-
agować, administrator powinien zapew-
nić sobie możliwość zrobienia twardego 
resetu za pomocą odłączenia zasilania.

W  przypadku administracji zdalnej 
także istnieje możliwość podjęcia dzia-

łań serwisowych w modelu out-of-band. 
W niektóre urządzenia wbudowany jest 
modem komórkowy lub możliwe jest jego 
podłączenie, a także skorzystanie z pro-
fesjonalnych narzędzi, które zapewniają 
pełny zdalny dostęp do wielu kluczowych 
komponentów infrastruktury. Tego typu 
rozwiązanie świetnie sprawdza się nie tyl-
ko w przypadku nagłej awarii, ale także 
podczas codziennej pracy.

Wirtualny administrator 

Serię urządzeń, które zapewniają zarzą-
dzanie infrastrukturą sieciową w mode-
lu out-of-band, oferuje firma Opengear. 
Mogą być podłączane do portu konsoli 
urządzenia przez port szeregowy, USB 
lub LAN. Gdy utracony zostanie dostęp 
do internetu, przechodzą na alternatyw-
ną metodę łączności (4G LTE, 3G, modem 
PSTN, Ethernet lub światłowód). Dzięki 
temu administratorzy sieci nadal mają do-
stęp do sprzętu. W urządzeniach z mode-
mem komórkowym dostępna jest również 
funkcja Failover to Cellular (F2C), która 
w przypadku awarii gwarantuje użytkow-
nikowi możliwość korzystania z tego typu 
łączności w czasie, gdy administratorzy 
usuwają usterkę.

Wyróżnikiem rozwiązań Opengear jest 
funkcja SmartOOB zapewniająca moni-
torowanie stanu pracy urządzeń siecio-
wych i rejestrowanie parametrów, które 
ich dotyczą. Umożliwia to proaktywne 
wykrywanie błędów i  powiadamianie 
o nich administratorów za pomocą SMS-a 
lub e-maila, zanim nastąpi trudna do wy-
eliminowania awaria. Sprzęt tego produ-

centa bardzo dobrze współpracuje też 
z urządzeniami UPS i PDU wszystkich 
głównych marek. Dzięki temu konsolę 
out-of-band można skonfigurować tak, 
by automatycznie wyłączała kluczowe 
urządzenia, jeśli zarejestruje zbyt wyso-
ką temperaturę szafy rack lub jeśli nastąpi 
awaria zasilania UPS i poziom nałado-
wania baterii spadnie poniżej określonej 
wartości.

W niektórych przypadkach przywró-
cenie do pracy środowiska IT lub urucho-
mienie procedur awaryjnych może być 
przeprowadzane także w  automatycz-
ny sposób, dzięki przygotowanym przez 
producenta specjalnym skryptom obej-
mującym kwestie związane z zasilaniem, 
temperaturą, wilgotnością, obecnością 
dymu, wibracjami sprzętu itp.

Urządzenia Opengear są dostępne 
w ofercie Alstor SDS, autoryzowanego 
dystrybutora tej marki w Polsce. 

Sieć dostępna  
bez względu na okoliczności

Dodatkowe informacje: 
PRZEMYSŁAW PROCHERA,  

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, ALSTOR SDS, 
P.PROCHERA@ALSTORSDS.PL

Portfolio Opengear  
składa się z urządzeń:

  do centrów danych – CM7100 Console 

Server, IM7200 Infrastructure Manager, 

oprogramowanie Lighthouse; 

  do oddziałów firm – ACM7000-L  

Resilience Gateway, ACM7000 Remote 

Site Gateway, czujniki monitoringu  

środowiska; 

  dla administratorów sieci – oprogra-

mowanie Lighthouse, OM2200 Opera-

tions Manager, moduły NetOps.
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Z naszych danych wynika, że obec-
na sytuacja kryzysowa wpłynęła na 
wyniki finansowe aż 78 proc. firm 

IT w Polsce. Najczęściej oznacza to spa-
dek sprzedaży na poziomie 30 proc., ale 
nie brakuje firm, które straciły 75 proc. do 
nawet 100 proc. dotychczasowych przy-
chodów. Sprawę pogarszają rosnące lawi-
nowo zatory płatnicze, bo – jak wyraził 
się jeden z respondentów – „każdy czeka, 
aż mu drugi zapłaci”. 

Nielekko mają integratorzy, którzy ży-
ją z wdrożeń on-premise. „Wykonujemy 
mniej usług wdrożeniowych i serwiso-
wych, a przewidywane terminy dostaw 
bardzo się wydłużają” – czytamy w jed-
nej z opinii. Poszkodowani są zwłaszcza 
przedsiębiorcy, którzy wyspecjalizowali 
się w obsłudze segmentów rynku wyjąt-
kowo wrażliwych na zawirowania, z któ-
rymi mamy obecnie do czynienia. Źle 
dzieje się m.in. u dostawców systemów 
digital signage, a także sprzedawców kas 
fiskalnych: „Nie możemy wyjeżdżać do 
klienta, zamówienia sprzętu fiskalnego 
spadły o 90 proc., a klienci proszą o prze-
sunięcie płatności” – alarmuje jeden z re-
sellerów. Skalę problemów zwiększa też 
rosnący koszt dolara i euro. „Jesteśmy 
importerem sprzętu. Skokowe osłabie-
nie złotego spowodowało straty na za-

mówieniach przyjętych w złotówkach” 
– przyznaje anonimowy uczestnik naszej 
ankiety.

„Robimy projekty, na które 

Z drugiej strony część firm IT zanotowała 
zwiększoną sprzedaż sprzętu i oprogra-
mowania do pracy zdalnej oraz kompu-
terów i kamerek do nauki przez internet. 
Pozostali zapowiadają możliwie szybkie 
powiększenie oferty o narzędzia do pra-
cy zdalnej. Ponadto, jak zapewnia jeden 
z naszych prenumeratorów, „dużym za-
interesowaniem cieszą się rozwiązania 
do monitoringu temperatury – kamery 
termowizyjne, wykorzystywane przez 
firmy, w których wstrzymanie pracy lub 
wysłanie pracowników na urlopy i home 
office nie jest możliwe”. Jednocześnie 
integratorzy donoszą, że zwiększyły się 
zamówienia na usługi konfiguracji syste-
mów do pracy zdalnej. Nie dziwią zatem 
deklaracje w rodzaju: „Pracujemy rota-
cyjnie w okrojonym składzie. Liczba za-
mówień jest większa niż w tym samym 
okresie zeszłego roku”.

Co ciekawe, także część tradycyjnych 
sklepów komputerowych nie rezygnu-
je z  działania. „Pracujemy normalnie, 
w sklepie stacjonarnym i serwisie dbając 

o higienę. Od wczoraj obsłu-
gujemy przez ściankę z pleksi, 
żeby bezpośrednio nikt na nas 
nie kichnął czy kaszlnął”. Z dru-
giej strony cześć resellerów decyduje 
się wykorzystać czas przestoju na budo-
wanie know-how w nowych obszarach.  
„Obroty spadły, więc robimy nowe pro-
jekty, na które nigdy nie było czasu. 
Zmonetyzują się jednak dopiero za kilka 
miesięcy, o ile tyle wytrzymamy”.

O tym, że czasy pandemii mogą, pa-
radoksalnie, stanowić szansę na dalszy 
rozwój, świadczą opinie tych reselle-
rów, którzy chcą przemodelować swoją 
strategię w  kierunku świadczenia za-
awansowanych usług. „Pracownicy pra-
cują głównie z domu, mniej pracujemy 
dla klientów, więc poświęcamy dużo 
czasu na szkolenia, egzaminy i nabywa-
nie nowych certyfikowanych kompe-
tencji. Przygotowujemy w  ten sposób 
rozszerzenie naszej oferty usług profe-
sjonalnych” – zapewnia jeden z prenu-
meratorów CRN Polska.

Obecna sytuacja to także sprawdzian 
dla producentów w kontekście ich współ-
pracy z kanałem sprzedaży. Dlatego war-
te uwagi są wszelkie działania mające na 
celu wsparcie partnerów handlowych, 
którzy popadli w kłopoty. „Jako produ-
cent oferujemy resellerom wydłużone 

terminy płatności (nawet do 120 dni, 
z możliwością wydłużenia), stock  

rotation i  inne mechanizmy, 
które mają chronić interes 

partnerów, zapewniając im 
jednocześnie dostępność 
towaru w  możliwie nis- 
kich cenach”. Brawo. n

W branży IT pesymiści znacząco przeważają nad tymi, którzy z nadzieją patrzą  
w najbliższą przyszłość – wynika z najnowszej sondy CRN Polska. Aż 81 proc. respon-
dentów przewiduje pogorszenie wyników finansowych ich firm w związku z pandemią.

Branża w czasach pandemii 
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SONDA 

Czy obecna sytuacja  
kryzysowa już wpłynęła 

na wyniki finansowe 
Twojej firmy?

78%
tak

22%
nie

Czy spodziewasz się 
pogorszenia wyników 

finansowych w związku  
z pandemią? 

81%
tak

19%
nie

Źródło: CRN Polska
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W ybuch epidemii okazał się 
szczególnie mocnym ciosem 
dla branży HoReCa. Hotele 

czy pensjonaty przymusowo opróżniono 
z gości, a restauracje i bary mogą jedynie 
sprzedawać posiłki na wynos. Co gorsza, 
zakazano wszelkich imprez i  spotkań, 
które w wielu obiektach stanowiły zna-
czącą pozycję w przychodach. Po szoku 
nagłego zatrzymania biznesów w poło-

wie marca, trwający już II kw. 2020 r. ry-
suje się dla branży w ponurych barwach. 
Z badania Barometru EFL wynika, że spo-
śród wszystkich analizowanych sektorów 
gospodarki spadek obrotów w nadcho-
dzących tygodniach może najdotkliwiej 
odczuć właśnie sektor HoReCa.

W marcu ponad 80  proc. hotelarzy, 
restauratorów i  właścicieli firm cate-
ringowych obawiało się zdecydowanie 
negatywnego wpływu rozprzestrzeniania 
się koronawirusa na swój biznes. Nieco 
mniej stanowczej odpowiedzi, a miano-
wicie że wpływ będzie „raczej niekorzyst-
ny”, udzieliło 13,5 proc. przedstawicieli 
branży. Na fatalną sytuację sektora wska-
zują też dane agencji pracy Randstad, 
z których wynika, że w hotelarstwie i ga-
stronomii występuje najwyższe ryzyko 
utraty pracy spośród kilkunastu spraw-
dzonych branż. W sumie 42 proc. pyta-
nych oceniło je jako duże, zaś 40 proc. jako 
średnie lub małe.

Jak można się było tego spodziewać, z po-
wodu niemal zupełnego zamrożenia bizne-
sów projekty IT w istniejących obiektach 
są odkładane lub wstrzymywane. 

– Jeden z hoteli tuż przed epidemią prosił 
nas o sprawdzenie działania sieci Wi-Fi. Go-
ście obiektu zgłaszali liczne problemy – wol-
ny transfer, problemy z połączeniem albo  
w ogóle jego brak. Jednak niedługo później 
zadzwonili z informacją, że zamrażają in-
westycje, bo nie mają gości. Dla nas oznacza 
to utracone przychody. Akurat w tym miej-
scu koszt takiej usługi z ewentualną mo-
dernizacją mógł wynieść jakieś kilkanaście 
tysięcy złotych – szacuje Tomasz Grotek, 
inżynier ds. systemów sieciowych w Za-
kładzie Systemów Komputerowych ZSK.

Hotele inwestowały dotąd głównie w in-
frastrukturę sieciową i telewizję hotelową. 
Te projekty nierzadko realizowano łącznie. 
Ponadto sale konferencyjne, ale też lobby 
i recepcje, wyposażano w systemy AV (mo-
nitory interaktywne, projektory, systemy  
digital signage i rezerwacji sal). W siecio-
wych hotelach modernizacja infrastruktury 
LAN oraz WLAN (to zdarzało się częściej, 
bo bywały problemy z przepustowością), 
a często też telewizji, następowała mniej 
więcej co 5–10 lat. Czasem całość prac re-
alizowano w jednym roku, a niekiedy roz-
ciągano te przedsięwzięcia na kilka lat.

– Obecnie kontynuowanych jest może 
10–15 proc. projektów rozpoczętych kilka 

RYNEK

W gastronomii i hotelach inwestycje 
w IT niemal zamarły, choć są miejsca, 
gdzie projekty nadal trwają.HoReCa

Wirus zamroził branżę 

n Krzysztof Pasławski 

Kwarantanna  
to nie biznes

Hotele i pensjonaty mogą zostać prze-
znaczane – decyzją wojewody – na 
izolatoria dla osób objętych kwarantan-
ną, jednak niekoniecznie jest to dobry 
biznes dla właściciela takiego obiektu. 
Wprawdzie NFZ płaci 125 zł dziennie  
za osobę zamkniętą w kwarantannie,  
ale z tej kwoty swoje koszty może po-
trącić szpital (hotel czy pensjonat jest 
w tym układzie jego podwykonawcą). 
Dodatkowo hotele muszą zapewnić 
określone warunki pacjentom i persone-
lowi medycznemu, jak też posiłki, dezyn-
fekcję pomieszczeń i usuwanie odpadów 
medycznych.
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miesięcy temu – ocenia Piotr Ostaszew-
ski, CEE & Baltic Sales Manager w AV 
Hub Tech.

Przedsięwzięcia, które były na zaawanso-
wanym etapie przed pandemią, są prowa-
dzone nadal, choć nie jest to oczywiście 
reguła. W większości dotyczy to prac 
budowlanych oraz związanej z nimi 
infrastruktury teleinformatycznej. 
Gorzej wygląda sytuacja z  nowymi 
zamówieniami.

– Nowych projektów jest mniej, nato-
miast te, które znajdują się jeszcze na etapie 
przygotowania, są rozwijane przez dobór 
rozwiązań i urządzeń, które będą się tam 
znajdować. Realizacja takich projektów nie-
rzadko przewidziana jest na drugą połowę 
bieżącego roku albo nawet na nowy rok, 
także nie są blokowane środki pienięż-
ne, które mogą być potrzebne w innych 
celach – informuje Robert Gawroński, 
SMB Channel Manager w TP-Linku.

Gastronomia na 
inwestycyjnej diecie
Z informacji od integratorów wynika, że 
przejście niektórych restauracji i barów na 
dostawy na wynos również nie przełoży-
ło się na większe zapotrzebowanie na 

Obecna sytuacja i przyszłość inwestycji w IT na rynku 
HoReCa zdaniem…

…integratora
nPiotr Dankowski, architekt IT, Netdata
W jednym z obiektów, w którym zbudowaliśmy sieć informatyczną, inwesty-
cje zostały wstrzymane. Nadal zajmujemy się natomiast utrzymaniem sieci. 
To hotel wraz z restauracją, która prowadzi obecnie sprzedaż tylko na wynos, 
ale w związku z tym nie inwestowali. Nie korzystają do tego celu z żadnego 

nowego oprogramowania, lecz z systemu, który mieli wcześniej. Branża gastro-
nomiczna i hotelowa jest w dużej mierze powiązana z eventową, która ostatnio 

zupełnie zamarła. Z informacji, które mam od klientów wynika, że jeśli firmy i zwykli konsu-
menci będą nadal odwoływać, a nie przesuwać na inny termin, konferencje, szkolenia oraz im-
prezy, to sytuacja sektora HoReCa będzie bardzo trudna. W co będą inwestować firmy z tego 
sektora po epidemii, trudno dziś powiedzieć. Takiego kryzysu nikt się nie spodziewał.

…dystrybutora 
nMariusz Kochański, członek zarządu, dyrektor Działu Systemów 
Sieciowych w Veracompie
Myślę, że utrzymanie kontaktu z klientem, zadanie prostego pytania w sty-
lu „jak się czujesz”, „jak twoja firma”, jest teraz szczególnie ważne. Propo-

nowanie przez integratorów własnych pomysłów czy rozwiązań w sytuacji, 
w jakiej znajduje się HoReCa, będzie wymagało dużej empatii. Być może 

cenne okaże się pokazanie darmowej platformy wideokonferencyjnej, pomoc 
w konfiguracji VPN-a do pracy zdalnej lub diagnoza przez telefon powodów spowolnienia 
notebooka właściciela restauracji. Nawet jeśli klient nie może teraz zapłacić faktury, 
to na pewno będzie pamiętał o takim geście w lepszych czasach. Jeśli hotele będą pełnić 
rolę miejsc do kwarantanny, wtedy w części z nich być może okażą się konieczne inwesty-
cje w modernizację sieci WLAN – choćby z uwagi na wyposażenie obowiązkowej aplikacji 
na smartfona dla chorych. Te z restauracji, które zdecydują się na pracę w modelu sprzeda-
ży na wynos lub z dowozem, być może będą miały jakieś drobne potrzeby informatyczne, 

ale z uwagi na spadek przychodów, nie będą one znaczące .

…producenta
nMichał Kulesza, Product Sales Manager, Aten
Branża HoReCa jest największą ofiarą obecnego kryzysu i najbardziej 
odczuwa brak fizycznej obecności klienta. Aby podnieść się z dołka,  

a jednocześnie zabezpieczyć przed widocznym dziś problemem, czyli  
koniecznością działania w warunkach izolacji, menadżerowie i właściciele 

firm z tego sektora powinni maksymalnie zwiększyć możliwości zdalnej obsługi. 
Już teraz na świecie są obiekty, w których wszystko można załatwić przez internet.  
Klient przyjeżdża, loguje się otrzymanym przez e-mail indywidualnym kodem do drzwi, 
a po pobycie lub odebraniu posiłku, najzwyczajniej wyjeżdża. Inwestycje w IT i automatykę 

będą też konieczne, by usprawnić inne obszary funkcjonowania takich obiektów.

nBartłomiej Płuciennik, dyrektor handlowy w Polsce,  
NEC Display Solutions Europe
W obecnej sytuacji, kiedy hotele zostały zmuszone do wykwaterowania 
gości, nie mają możliwości przyjmowania nowych, a co za tym idzie nie  
zarabiają pieniędzy. Większość inwestycji – z wyjątkiem budowlanych, któ-

re toczą się nadal – jest mocno opóźnionych albo zawieszonych. Instalacje 
AV w hotelach, które obejmują wyposażenie sal konferencyjnych, czy ogólnie 

pojętą komunikację wizualną, stanowią często końcowy etap inwestycji, stąd prze-
stoje. Firmy obsługujące klientów z tego rynku nie powinny więc czekać. Trzeba aktywnie 
reagować na zmieniającą się rzeczywistość i wykorzystać czas na szkolenia dla persone-
lu oraz na poprawę swoich usług. Warto też poszukiwać możliwości sprzedaży w bardzo 
szybko rozwijającym się rynku wideokonferencji i sprzedaży usług online.
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systemy informatyczne do obsługi takich 
właśnie zamówień. Właściciele lokali, któ-
rzy dysponują wolnymi środkami, wolą je 
zatrzymać i korzystać z infrastruktury, któ-
rą wdrożyli przed pandemią.

– Po wybuchu epidemii i zamknięciu lo-
kali realizowaliśmy jeden projekt w branży 
gastronomicznej. Dotyczył pizzerii, któ-
ra zainwestowała w oprogramowanie do 
przyjmowania i obsługi zamówień – mó-
wi Paweł Nowak, dyrektor handlowy 
w Alltrim.

Swoją drogą, tego rodzaju inwestycje nie 
są jednak ani duże, ani szczególnie zyskow-
ne. W  wymienionym wyżej przypadku 
koszt całego wdrożenia, łącznie z osprzę-
tem, licencjami i robocizną, wyniósł nieco 
ponad 4 tys. zł.

Restauracje w  obszarze IT, jeszcze 
przed pandemią, głównie modernizowa-
ły WLAN i wdrażały systemy zamówień. 
Teraz jednak informacje docierające 
z branży gastronomicznej świadczą ra-
czej o tym, że nastawiła się ona na prze-
trwanie, a nie kupowanie. Przykładem 
jest jedna z  warszawskich restauracji, 
której właściciel planował wdrożenie 
mobilnego systemu zamówień opartego 
o tablety, jednak gdy musiał zamknąć lo-
kal, zrezygnował z wszelkich inwestycji. 
Jego głównym zmartwieniem jest teraz 
znalezienie środków na czynsz i wyna-
grodzenia pracowników.

Jak informują integratorzy, obiekty hote-
lowe, nawet te zamknięte na głucho, nie 
rezygnują z usług utrzymania systemów 
IT – tak było w każdym razie na początku 
kwietnia, czyli po około trzech tygodniach 
od lock downu.

– Jak na razie tylko dwóch klientów, wła-
ścicieli niewielkich hoteli, poinformowało 
nas, że rezygnują ze wsparcia. A zatem ja-
kieś 99 proc. klientów, jakich mieliśmy przed 
epidemią, nadal korzysta z usług utrzyma-
nia, mimo że część z tych biznesów zamarła 
– mówi Paweł Nowak.

Integratorzy zdają sobie natomiast 
sprawę, że gdy przyjdzie do regulowania 
należności z wystawionych faktur, część 
klientów z sektora HoReCa może opóź-
niać płatności. Ich zdaniem nie jest to jed-
nak duże ryzyko, bo usługi utrzymaniowe 
systemów IT nie stanowią znaczącego wy-
datku w  porównaniu do innych stałych 
kosztów, zwłaszcza teraz w obiektach hote-
lowych. Z drugiej strony integratorzy w za-
sadzie nie ponoszą kosztów związanych ze 
zdalnym zarządzaniem siecią w obiekcie, 
który praktycznie nie funkcjonuje.

 

Kiedy wreszcie zakończy się obecny 
stan zapaści i marazmu, na ten moment 
(pierwsza połowa kwietnia) nikt nie jest 
w stanie przewidzieć. Trudno również 
prognozować, jak zmieni się rynek oraz 
w  co będą (i  czy w  ogóle) inwestować 
właściciele hoteli i restauracji. Dostaw-
cy przypuszczają natomiast, że epidemia 
i  konieczność izolacji oraz funkcjono-
wania online zwiększy zainteresowanie 
rozwiązaniami do zdalnej obsługi i komu-
nikacji. Więcej firm z branży może prze-
konać się do chmury. 

– Obecna sytuacja pokazała jak bardzo 
potrzebujemy dostępu zdalnego do naszych 
zasobów, aby móc dalej pracować. Cała 
branża HoReCa na pewno bardziej będzie 
zainteresowana rozwiązaniami chmuro-
wymi. W przypadku sieci, czy to kablowej 
czy bezprzewodowej, dostęp zdalny będzie 
kluczowy – uważa Robert Gawroński.

Dodatkowo może wzrosnąć zaintereso-
wanie routerami VPN, tak aby umożliwić 
administracji hotelu dostęp do zasobów 
lokalnych z domu. Można też spodzie-
wać się ponownego zainteresowania 
rozwiązaniami wideokonferencyjnymi 
i systemami digital signage, które obok 
projektorów i nagłośnienia stawały się 
obowiązkowym elementem wyposażenia 
hotelu. Przewiduje się także moderniza-
cję systemów monitoringu wizyjnego.

– Kiedy sytuacja zacznie wracać do nor-
malności, ważnym problemem dla takich 
miejsc będzie detekcja potencjalnie chorych 
gości przy pomocy kamer termowizyjnych 
– uważa Mariusz Kochański, członek za-
rządu Veracompu.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że nawet 
wtedy, gdy życie wróci do normalności, na 
inwestycje w nowe rozwiązania IT trzeba 
będzie czekać nawet kilka miesięcy. Nie 
ma też pewności, czy po epidemii, tak jak 
kiedyś, dopiszą klienci.

Jest również prawdopodobne, że wła-
ściciele restauracji i hoteli, nawet mając 
świadomość konieczności inwestycji we 
wspomniane rozwiązania online, chmu-
rowe, czy AV, będą ostrożnie gospodaro-
wać budżetem. Jest prawdopodobne, że po 
pandemii firmy ograniczą inwestycje w IT 
wyłącznie do tego, co jest konieczne do 
bieżącego funkcjonowania hotelu lub res- 
tauracji. Jak zauważył jeden z integratorów, 
jeżeli restaurator będzie miał do wyboru 
wdrożenie systemu IT za 20 tys. zł i alter-
natywę, że jakiś człowiek może mu zro-
bić to samo ręcznie, przerzucając papiery 
za 2 tys. zł miesięcznie, to raczej wybierze 
tę drugą opcję, bo oznacza ona dla przed-
siębiorcy mniejszy jednorazowy wydatek. 
Śmielszych inwestycji w innowacje przy-
puszczalnie można spodziewać się wtedy, 
gdy firmy podźwigną się z zapaści i będą 
miały mniejszą obawę o płynność. n

RYNEK

„Tarcza antykryzysowa” dla hoteli (stan na 31 marca br.)

  jeżeli impreza zakontraktowana w obiekcie nie może odbyć się z powodu epidemii,  
termin zwrotu wpłaty można wydłużyć do 180 dni od rozwiązania umowy – ta zasada 
dotyczy wystaw, kongresów, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych; 

  w razie odwołania imprezy z powodu COVID-19 można rozliczyć się z klientem  
z pomocą voucherów ważnych przez rok, np. na noclegi;

  właściciele obiektów są czasowo zwolnieni z opłat za korzystanie z praw autorskich 
do muzyki i filmów emitowanych w obiektach noclegowych.

Inwestycje sektora 
HoReCa po pandemii  

mogą obejmować: 
  rozwiązania do zdalnej komunikacji 
i obsługi klientów, 

  systemy AV, 

  rozwiązania sieciowe z możliwością 
zdalnego zarządzania, 

  usługi chmurowe, 

  monitoring wizyjny.
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ruszyło na dobre. Do 11 maja br. czekamy na Wasze głosy, 

które zdecydują o tym, kto odbierze nagrodę w swojej ka-

tegorii. Prezentujemy zatem nominowane osoby w trzech wybra-

nych kategoriach. Wykaz wszystkich kategorii wraz z kandydata-

mi do zwycięstwa znajdziecie na stronie konkursu pod adresem 

www.crn.pl/glosowanie. Przypominamy, że każdy uczestnik gło-

sowania ma szansę na wy granie jednej z atrakcyjnych nagród: 

litowo-polimerowych powerbanków TP-Link, słuchawek dla gra-

czy marki Plantronics czy tabletu Lenovo Yoga Smart.

Dziękujemy za zaangażowanie! 
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Sektor MŚP, począwszy od właścicieli 
pizzerii i warsztatów samochodowych, 

po zarządzających małymi biura-
mi i prywatnymi przychodniami, 

zdaje sobie sprawę, że niezawodny 
dostęp do sieci to obecnie koniecz-

ność. Pozostaje pytanie: jakie rozwią-
zania powinno się im proponować? 

TRENDY

MŚP

n Tomasz Janoś

nie tylko punkty dostępowe, przełączni-
ki i routery, ale także bazujące na chmu-
rze platformy zarządzania i dostarczane 
w  ten sposób narzędzia zabezpieczają-
ce. Ponieważ trudno im jest działać na tak 
rozproszonym rynku w modelu sprzedaży 
bezpośredniej, stawiają przede wszystkim 
na kanał sprzedaży. We współpracy z dys-
trybutorami oferują resellerom pomoc, ku-
sząc ich programami partnerskimi, które 
zostały specjalnie dostosowane do potrzeb 
rynku MŚP. W porównaniu z produktami 
konsumenckimi urządzenia dla małych 
i średnich firm mają większą wydajność 
i dodatkowe warstwy bezpieczeństwa. Nie 
są jednak tak niezawodne, jak rozwiązania 
klasy korporacyjnej, które zostały zapro-
jektowane do nieprzerwanej obsługi setek 
lub nawet tysięcy użytkowników.

Z jednej strony małe i średnie przed-
siębiorstwa nie potrzebują rozwiązań 
sieciowych klasy enterprise. Z  drugiej 
nie powinny też korzystać z tanich i pro-
stych produktów konsumenckich. Można 

Z daniem analityków sektor 
małych i średnich firm to 
obecnie front najostrzejszej 

walki o klienta. Mogą o tym świadczyć 
chociażby działania dostawców koja-
rzonych z rozwiązaniami dla korporacji, 
a więc Cisco czy HPE. Przy czym produk-
ty sieciowe, nawet najlepszych marek, 
nie są uniwersalne. Sama etykietka „for 
SMB”, umieszczona na przewodowych 
i bezprzewodowych rozwiązaniach, któ-
re pierwotnie zaprojektowano dla dużych 
przedsiębiorstw, nie zapewni prostoty, 
elastyczności ani oszczędności wyma-
ganych przez małe i średnie firmy. Tym 
bardziej dotyczy to oznaczonych w ten 
sposób produktów konsumenckich, któ-
re nie spełnią ani wymogów wydajnościo-
wych, ani funkcjonalnych, a ponadto nie 
będą wystarczająco bezpieczne. 

Na szczęście rośnie liczba rozwią-
zań, których projektanci koncentrują się 
przede wszystkim na potrzebach niewiel-
kich przedsiębiorstw. Dostawcy oferują 
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Przedstawiciel krakowskiego dystrybu-
tora zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa 
zatrudniające powyżej 100 osób zwykle 
dysponują minimum jedną osobą, która na 
cały etat zajmuje się sprawami IT. W przy-
padku zakładów produkcyjnych do jej 
obowiązków należy też troska o OT (Ope-
rational Technology), czyli szeroko pojętą 
informatykę i automatykę przemysłową. 
Taka osoba nie tylko zajmuje się sprawa-
mi doraźnymi. Zwykle w jakimś stopniu 
formułuje także strategię IT dla swojej fir-
my, ponieważ nawet nie piastując ekspono-

wanego stanowiska ma 
bezpośredni dostęp do 
właściciela czy zarządu 
firmy. Ten etap rozwoju 
przedsiębiorstwa cha-
rakteryzuje już świa-
domość konieczności 
pewnej standaryzacji 

w IT oraz gotowość do outsourcingu wielu 
usług, ze względu na możliwość ogranicza-
nia w ten sposób kosztów inwestycyjnych 
i operacyjnych.

– W  firmach zatrudniających powy-
żej 100 użytkowników problemy związane 
z wydajnością i niezawodnością sieci i apli-
kacji stają się istotne. To segment, w którym 
oprócz skalowalnej sieci WLAN, bazującej 
na 8–10 stacjach bazowych, można śmia-
ło pokazać nie tylko wideokonferencje, ale 
także kompletne rozwiązania prezentacyj-
ne i służące do scentralizowanego backupu. 
W takich przedsiębiorstwach tworzenie po-
lityki bezpieczeństwa i zarządzanie jej za-
sadami na poziomie terminali, serwerów 
aplikacji i styku z internetem ma sens eko-
nomiczny – twierdzi Mariusz Kochański.

W przypadku firm zatrudniających od 
10 do 100 pracowników najprawdopodob-
niej osobą odpowiedzialna za IT jest ktoś 
zatrudniony w modelu outsourcingowym 
lub pracownik, który wykonuje jeszcze 
inne zajęcia. Rolę formułowania strate-
gii IT dzieli z kimś ze ścisłego kierowni- 
ctwa lub właścicielem firmy. Podobnie jak 
w segmencie jeszcze mniejszych przedsię-
biorstw standaryzacja IT ciągle nie jest tam 
duża, a outsourcingowi poddawane są tyl-
ko te zadania (np. zapewnianie bezpieczeń-
stwa), które z uwagi na wymogi rynkowe 
trudno realizować w modelu „in house”.

– Takie firmy najczęściej wciąż wyko-
rzystują sieci przewodowe. Są za duże 

więc zapytać, jakimi cechami powinny się 
charakteryzować rozwiązania dla MŚP? 
Które funkcje, nowe technologie i archi-
tektury sieciowe będą najbardziej odpo-
wiednie dla mniejszych firm?

Zdaniem Macieja Flaka, menedżera ds. 
sprzedaży rozwiązań sieciowych w Cisco 
Systems, najnowsze rozwiązania siecio-
we znane z produktów klasy enterprise 
są obecnie dostępne również w mode-
lach dla małych i średnich firm. Mało te-
go, sektor MŚP jest często tym, który jako 
pierwszy wdraża najnowsze urządzenia 
przeznaczone do sieci bezprzewodo-
wych. Główna różnica polega na tym, że 
z jednej strony narzędzia dla takich firm 
są dużo prostsze w instalacji i obsłudze, 
a z drugiej, to rozwiązania o mniejszej 
skalowalności, prostszym interfejsie za-
rządzania, bez rozbudowanych (ale do-
datkowo płatnych) programów wsparcia.

– Funkcje, jakie oferują, są natomiast 
takie same, jak w rozwiązaniach klasy en-
terprise. Nie ma też kompromisów, szcze-
gólnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Takie 
same zabezpieczenia stosujemy zarówno 
w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach. 
Z tą różnicą, że są one odpowiednio wyska-
lowane na potrzeby mniejszych firm, a tym 
samym tańsze i łatwiej dla nich dostępne 
– mówi Maciej Flak.

Ważne jest, aby rozwiązania sieciowe 
dla mniejszych firm były ekonomiczne, 
ale jednocześnie zapewniały określone 
standardy charakterystyczne dla sektora 
enterprise. Istotne jest przy tym, by klien-
ci nie sięgali po rozwiązania z rynku kon-
sumenckiego. Tym, co przede wszystkim 
różni sieci firmowe od domowych, jest 
kwestia zarządzania. W przypadku MŚP 
klient będzie potrzebował do pracy wię-
cej niż jednego urządzenia. Dlatego po-
winien być gotowy, żeby w prosty sposób 
odtworzyć konfigurację urządzeń po wy-
mianie serwisowej, czy dostosować no-
we urządzenie do standardów, które już  
wykorzystuje.

– Poszczególne składniki sieci powin-
ny pracować jak jeden organizm, a nie od-
dzielne byty. I tak ważna jest skalowalność, 
czyli korzystanie z rozwiązań, które mogą 
rosnąć wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. 
Ważne, by rozbudowa sieci nie powodo-
wała konieczności modernizacji jej klu-
czowych elementów –  tłumaczy Robert 

Lachowiecki, Country Manager w Aruba 
Networks (HPE). 

Obniżenie kosztów sieci w każdym sek-
torze rynku jest możliwe dzięki przejściu 
z modelu CAPEX na OPEX, np. przez za-
stosowanie rozwiązań wykorzystujących 
chmurę obliczeniową. Według HPE atrak-
cyjnym rozwiązaniem – zarówno z punktu 
widzenia integratora, jak i klienta – może 
być zapewnienie rozwiązań sieciowych 
w modelu konsumpcyjnym, w którym in-
frastruktura jest dostarczana w  formie 
usługi.

Warto zwrócić uwa-
gę, że producenci urzą-
dzeń przeznaczonych 
na rynek MŚP udostęp-
niają klientom prze-
wodniki instalacji (tzw. 
Setup Wizard), które 
pomagają w konfiguro-
waniu kluczowych funkcji.

– Kolejnym etapem ułatwiania pro-
cesu konfiguracji jest platforma zarzą-
dzania w chmurze, której interfejs może 
być niezwykle przejrzysty i przyjazny dla 
użytkownika. Dzięki niej będzie on mógł 
zarządzać całą siecią z każdego miejsca, 
w którym ma dostęp do internetu i prze-
glądarki albo aplikacji w  smartfonie. 
W ten sposób można monitorować urzą-
dzenia sieciowe i  dostosowywać usta-
wienia za pomocą kilku kliknięć – mówi 
Aleksander Styś, VAR Account Manager 
w Zyxel Communications.

Jeśli do MŚP zaliczymy firmy zatrudnia-
jące mniej niż 250 pracowników, których 
roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, 
to otrzymamy pokaźną grupę użytkowni-
ków IT o różnych preferencjach, potrze-
bach i budżetach. Tym większą, że w dobie 
postępującej cyfryzacji każdej branży, po-
dział na pracowników fizycznych i biuro-
wych coraz bardziej traci sens.

– Obecnie praktycznie 100  proc. per-
sonelu korzysta z  jakiejś formy urządze-
nia obliczeniowego, którym najczęściej jest 
smartfon, używany również do czytania 
służbowej poczty, dostępu do intranetu, czy 
wręcz służący jako terminal do obsługi służ-
bowych aplikacji – zauważa Mariusz Ko-
chański, członek zarządu i dyrektor Działu 
Systemów Sieciowych w Veracompie.

Przy projektowaniu 
sieci warto wybiegać 
myślą w przyszłość.
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na sieć WLAN z jednym punktem dostępo-
wym, a ciągle często nie wierzą w poten-
cjał skali, który uwolni Wi-Fi w ich biurze. 
Można je już jednak zarażać nowościami 
w zakresie organizacji pracy, a więc roz-
wiązaniami audio- i  wideokonferencyj-
nymi. Często potrzebują też projektora 
– tłumaczy Mariusz Kochański.

Jeśli zaś chodzi o firmy zatrudniają-
ce do 10 osób, to rolę informatyka peł-
ni tam sam właściciel albo osoba przez 
niego wskazana do bieżących zakupów. 
Standaryzacja używanego sprzętu i opro-
gramowania jest niewielka, za to poziom 
wykorzystania modelu BYOD zwykle wy-
soki. Dlatego w tym przypadku specjali-
ści są zdania, że szczególne szanse na 
sukces mają outsourcerzy, który oferują 
za niewygórowaną cenę masową usługę 
zaspokajającą konkretne potrzeby osób 
korzystających z BYOD. Przy czym po-
pularne w tej grupie są rozwiązania bez-
przewodowe i komputery firmy Apple.

Należy zwrócić uwagę, że poszczegól-
ne branże i związane z ich działalnością 
siedziby firm wymagają odmiennego po-
dejścia do strategii wdrażania rozwiązań 
sieciowych. Przykładowo, będzie ona róż-
nić się w przypadku kilkupiętrowego ho-
telu i zakładu produkcyjnego. Jednakże są 
na rynku rozwiązania uniwersalne, tak-
że w wymiarze kosztowym. To narzędzia 
w  chmurze, elastycznie dopasowujące 
się do określonych wymagań, warunko-
wanych przestrzenią i specyfiką konkret-
nego przedsiębiorstwa.

– Oczywiście są także branże, których 
specyfika i obostrzenia wymagają zasto-
sowania innych rozwiązań, jednak w więk-

szości przypadków systemy działające 
w  chmurze zapewniają wymaganą elas- 
tyczność – mówi Maciej Flak.

Zdarzają się również wdrożenia pole-
gające na tym, że mała firma jest po prostu 
mniejszą w skali wersją większej firmy. 
Wszystko zależy od potrzeb i możliwo-
ści klienta, w tym od tego, czy ma osobę 
przeznaczoną do obsługi infrastruktury 
IT. Niektórzy specjaliści są zdania, że na 
przykład w przypadku polityki bezpie-
czeństwa sieci, wymagania w  różnych 
branżach w sektorze MŚP mogą być dość 
zbliżone.

– Ważne jest odizolowanie sieci dla pra-
cowników od sieci dla gości, a także wy-
odrębnienie systemu dozoru wizyjnego. 
Branża HoReCa może mieć dodatkowe wy-
magania, związane z większą liczbą użyt-
kowników korzystających w jednym czasie 
z tej samej sieci i możliwym dużym ich za-
gęszczeniem, chociażby w salach konferen-
cyjnych – mówi Robert Gawroński, SMB 
Channel Manager w TP-Linku.

Ponadto sieć bezprzewodowa może 
zapewniać różne rodzaje zabezpieczeń. 
Przykładowo, system ze stroną powital-
ną (z regulaminem korzystania z usłu-
gi lub treścią reklamową), uzupełniony 
o kody jednorazowe (vouchery), dzięki 
czemu w hotelach i obiektach gastrono-
micznych zyskuje się większą kontrolę na 
urządzeniami podłączonymi do działają-
cych tam sieci.

I  chociaż każdy segment rynku ma 
swoją specyfikę, to wszystkie mają za-
zwyczaj podobne potrzeby, w  tym za-
pewnienie ochrony danych osobowych, 
które są przechowywane w ich sieciach. 
Zawsze też chodzi o zapewnienie wy-
dajnej i bezpiecznej sieci przewodowej, 

a także bezprzewodowej dla pracowni-
ków lub gości.

– Dostępne na rynku urządzenia, stwo-
rzone z myślą o obsłudze klienta bizneso-
wego, są zazwyczaj tak skonstruowane, by 
zapewniać elastyczną konfigurację, którą 
można dopasować nawet do specyficznych 
wymogów – mówi Aleksander Styś. 

Podczas projektowania sieci warto wy-
biegać myślą w przyszłość, by nie okazało 
się, że rozwiązanie zastosowane w pro-
jekcie, nad którym prace są właśnie fi-
nalizowane, już jest albo zaraz będzie 
przestarzałe technologicznie i  niewy-
dajne. Wybierając router, przełączniki 
i punkty dostępowe należy pamiętać, że 
sieci będą coraz bardziej obciążone. Na-
leży zadbać przede wszystkim o prostotę 
i funkcjonalność proponowanych kliento-
wi rozwiązań. A jednocześnie starać się mu 
wytłumaczyć, że wybierając rozwiązanie 
powinien kierować się jego parametrami 
technicznymi i możliwościami, a nie tylko 
ceną. Co więcej, powinien planować zaku-
py z wyprzedzeniem, uwzględniając cykl 
życia poszczególnych produktów. Przykła-
dowo, konieczność zakupu nowych roz-
wiązań, z większą liczbą portów, chociaż 
te dotychczas wykorzystywane mogłyby 
jeszcze długo mu służyć, to zwykłe mar-
nowanie pieniędzy. n

TRENDY

Duży producent, który ma w ofercie rozwiązania klasy enterprise, 
jest w stanie zapewnić wykorzystywane w nich technologie również 
w produktach przeznaczonych dla małych i średnich firm. Mniejsze 
systemy powinny charakteryzować się tymi samymi właściwościami co 

większe rozwiązania, jednak oferować możliwość łatwiejszego zarządzania, przykładowo 
z chmury. Muszą być też bardzo łatwe w instalacji, zarządzaniu i monitorowaniu. Pulpit 
do zarządzania w chmurze zapewnia niewielkiemu przedsiębiorstwu szybkie wdrażanie 
kolejnych punktów dostępowych, przełączników i routerów, które tworzącą razem 
niezawodną i wydajną firmową sieć.

Maciej Flak
menedżer ds. sprzedaży rozwiązań sieciowych, Cisco Systems

Integrator powinien 
pomóc klientowi 
zabezpieczyć inwe-
stycję w infrastruk-

turę pod kątem przyszłych, większych 
potrzeb i dlatego absolutnym minimum 
podczas projektowania lub wdrożenia 
nowej sieci jest wykorzystanie obu 
pasm częstotliwości, w jakich działa 
Wi-Fi, czyli 2,4 GHz i 5 GHz. Zapewnia 
to zwiększenie wydajności sieci i maksy-
malnej liczby urządzeń podłączonych 
do niej. Stosowanie rozwiązań zgod-
nych ze standardem 802.11ac jest już 
dzisiaj obowiązkowe, ale w przypadku 
nowych inwestycji sugerujemy także 
zastosowanie urządzeń działających 
zgodnie ze standardem 802.11ax, które 
zapewnią odpowiednią wydajność 
bazującej na nich sieci na lata.

Robert Gawroński
SMB Channel Manager, TP-Link 



QNAP nieustanie rozbudowuje ofertę przełączników sieciowych 10 GbE, 
rekomendowanych do współpracy z serwerami NAS tego tajwańskiego producenta. 
Do kilku modeli, przeznaczonych dla małych firm i średnich firm, w 2019 r. dołączył 

pierwszy na świecie wielofunkcyjny przełącznik sieciowy.

Filarem oferty przełączników sie-
ciowych firmy QNAP jest rodzina 
QSW. Model QSW-308S wyposażo-

no w trzy porty 10 GbE SFP+ oraz osiem 
portów gigabitowych RJ-45. Dzięki zasto-
sowaniu interfejsu SFP+ administratorzy 
sieci mogą używać kabli światłowodo-
wych i miedzianych, a używając modułu 
10G-SFP-T także podłączać urządzenia 
w standardzie 10GBASE-T/NBASE-T z wy-
korzystaniem kabli z wtyczką RJ-45 kate-
gorii 5, 5e lub 6. Całkowita przepustowość 
przełącznika QSW-308S wynosi 76 Gb/s, 
co daje możliwość wykorzystania pełnego 
potencjału każdego portu. Model ten nie 
zawiera wentylatora (chłodzenie odbywa 
się poprzez specjalnie zaprojektowane wy-
wietrzniki), przez co zapewnione jest ciche 
działanie urządzenia.

Odmianą urządzenia jest przełącznik 
QSW-308–1C. Wyróżnia go obecność por-
tu combo składającego się z dwóch gniazd  
– 10 GbE SFP+ i RJ-45 (w danym momen-
cie można korzystać tylko z jednego z nich).

Bardziej zaawansowany jest model 
QSW-804–4C – niezarządzalny przełącz-
nik 10 GbE, wyposażony w osiem portów 
SFP+, w tym cztery typu combo z portem 
RJ-45. Całkowita przepustowość urządze-
nia to 160 Gb/s, a dzięki zgodności ze stan-
dardem IEEE 802.3az (Energy Efficient 
Ethernet) możliwe jest zredukowanie zu-

życia energii bez pogar-
szania jego wydajności 
i funkcjonalności.

Największy, 12-portowy niezarządzal-
ny przełącznik 10 GbE w ofercie QNAP, 
to model QSW-1208–8C. Zapewnia on, 
wśród 12 portów SFP+, osiem typu combo. 
Także to urządzenie jest zgodne ze stan-
dardem IEEE 802.3az, a jego całkowita 
przepustowość wynosi 240 Gb/s.

 

Urządzenie QNAP QGD-1600P, należące 
do nowej rodziny Guardian, wyposażone 
jest w cztery porty zapewniające zasila-
nie o mocy 60 W (standard IEEE 802.3bt 
PoE++) oraz 12 portów o mocy 30 W (IEEE 
802.3 at PoE+), w tym dwa typu combo, 
umożliwiające instalację wkładki SFP 
(mini-GBIC) do komunikacji za pomocą 
kabla miedzianego lub światłowodowego. 
Łączna moc podłączonych urządzeń może 
osiągnąć maksymalnie 370 W, dzięki cze-
mu rozwiązanie to dobrze sprawdza się 
przy obsłudze urządzeń o wysokim pobo-
rze mocy, np. kamer IP, bezprzewodowych 
punktów dostępowych, telefonów IP, lamp 
LED i wyświetlaczy digital signage.

W przełączniku zastosowano dwa czte-
rordzeniowe procesory Intel Celeron 
J4115 o taktowaniu 1,8 GHz (2,5 GHz w try-

bie burst) oraz pamięć RAM DDR4 o po-
jemności – w zależności od modelu – 4 lub 
8 GB. W urządzeniu można zainstalować 
dwa 2,5-calowe dyski z interfejsem SATA 
6 Gb/s (HDD i SSD). Producent zadbał też 
o dwa gniazda PCIe Gen2, które zapewnia-
ją instalację kart sieciowych 10 GbE, dwu-
portowych kart QM2 (M.2 SSD/10 GbE), 
kart USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) albo bezprze-
wodowych kart sieciowych.

O uniwersalności modelu QGD-1600P 
świadczy zainstalowane w  nim opro-
gramowanie. Wyposażony został w dwa 
współpracujące ze sobą, uruchomione 
równolegle systemy operacyjne. QNAP 
Switch System (QSS) gwarantuje popraw-
ną pracę urządzenia, jeśli chodzi o jego 
podstawowe funkcje, czyli przełączanie 
sieciowe i zasilanie podłączonego sprze-
tu. Natomiast QNAP Turbo NAS Operating 
System (QTS), stosowany również w ser-
werach NAS tego producenta, umożliwia 
instalację i uruchomienie wielu dodatko-
wych aplikacji, w tym środowiska wirtu-
alizacyjnego Virtualization Station.

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

QNAP: mamy przełącznik  
10 GbE dla każdego

Dodatkowe informacje: 
GRZEGORZ BIELAWSKI,  

COUNTRY MANAGER, QNAP,  
GBIELAWSKI@QNAP.COM
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o 160 Gb/s, a dzięki zgodności ze stan-
dem IEEE 802.3az (Energy Efficient 
ernet) możliwe jest zredukowanie zu-

W przełącznik
rordzeniowe p
J4115 o taktowan) j

wy niezarządzal-

Przełącznik QSW-1208–8C został 
wyposażony w 12 portów SFP+, 
w tym osiem typu combo.

Urządzenie QGD-1600P może 
pełnić dodatkowo funkcję serwera 
NAS i stacji wirtualizacyjnej.

W modelu QSW-308-1C dostępny jest jeden port typu 
combo oraz specjalny system wentylacji.
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Cisco, jako producent najbardziej zaawansowanych rozwiązań do komunikacji, współpra-
cy i przetwarzania danych, dysponuje wszystkim, co potrzeba, aby stworzyć ofertę rów-
nież dla mniejszych firm. Dzięki temu, mimo niewielkich budżetów i zasobów ludzkich, 
w żaden sposób nie muszą one ograniczać swoich potrzeb, aby rozwijać działalność.

W ielu klientów z  mniejszych 
firm może sądzić, że Cisco 
to producent rozwiązań wy-

łącznie dla dużych przedsiębiorstw. Pro-
duktów, które dla niewielkich podmiotów 
są zbyt złożone i przez to zbyt trudne we 
wdrożeniu, a przy tym po prostu za dro-
gie. Tymczasem na potrzeby MŚP stworzo-
no portfolio rozwiązań pod marką Cisco  
Designed, które wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom tego właśnie sektora. Co ważne, 
to oferta kompletna, dzięki której nawet 
niewielka firma będzie mogła bezpiecz-
nie łączyć się ze swoją siecią i korzystać ze 
wszystkich niezbędnych rozwiązań, a jej 
pracownicy bez problemu współpracować 
ze sobą i obsługiwać klientów.

Lokalnie albo w chmurze 
– jak wygodniej
Jeśli chodzi o sieć (a ta w mniejszej firmie 
jest przede wszystkim bezprzewodowa), 
oferta Cisco Designed daje klientowi z sek-
tora MŚP wiele możliwości. Bez względu 
na to, czy preferuje rozwiązanie w chmu-
rze czy wdrożenie lokalne, będzie mógł 
dobrać najbardziej odpowiednie dla sie-
bie produkty, w tym te zgodne z najnow-
szym standardem bezprzewodowym 
Wi-Fi 6 (802.11ax). Zapewnia on większą 
wydajność komunikacji w pasmach radio-
wych 2,4 i 5 GHz, a także większy zasięg, 
znacząco mniej zrywanych połączeń oraz 
mniejsze opóźnienia transmisji.

W przypadku wdrożeń w modelu on-
-premise oferta producenta obejmuje całą 
gamę punktów dostępowych i wzmacnia-
czy sygnału Cisco Business. Te łatwe do 
zainstalowania i  proste w  zarządzaniu 

produkty zapewniają w przystępnej cenie 
wyjątkową w swej klasie wydajność, nie-
zawodną komunikację bezprzewodową 
bazującą na oprogramowaniu Cisco oraz 
bezpieczeństwo klasy korporacyjnej.

W  przypadku gdy klient preferuje 
chmurę (a coraz więcej mniejszych firm 
ją wybiera), powi-
nien zwrócić uwagę  
na ofertę Meraki. 
Ideą, która przy-
świecała jej powsta-
niu była prostota, co 
oznacza, że produk-
ty tej marki są bardzo 
łatwe w  instalacji, 
zarządzaniu i moni-
torowaniu. Specjalny 
pulpit nawigacyjny w chmurze umożliwia 
szybkie wdrażanie kolejnych punktów do-
stępowych Meraki MR, przełączników 
i routerów tworzących niezawodną i wy-
dajną firmową sieć.

Dzięki pulpitowi nawigacyjnemu Cisco 
Meraki można zobaczyć, kto łączy się z sie-
cią i z jakich urządzeń i aplikacji korzysta. 
Wykorzystując dostępne w nim narzędzia 
analityczne, można szybko tworzyć za-
sady kontroli dostępu do sieci i aplikacji, 
zwiększając w ten sposób zarówno wygo-
dę jej użytkowania, jak i bezpieczeństwo. 
Wszystko – od WAN i LAN, przez WLAN, 
po zarządzanie urządzeniami mobilny-
mi – odbywa się z jednego miejsca, przez 
chmurę. Ta sama chmura automatycznie 
chroni inwestycję w rozwiązanie, zapew-
niając ciągłe aktualizacje, a wraz z nimi 
nowe funkcje i narzędzia, które są potem 
dostępne w panelu nawigacyjnym.

Dla najmniejszych  

Ponieważ najmniejsze firmy potrzebują sie-
ci, której obsługa jest uproszczona do mak-
simum, stworzono dla nich portfolio Meraki 
Go. Sieć zbudowana przy użyciu wewnętrz-
nych i zewnętrznych punktów dostępowych 

tej marki zapew-
nia szybką i  nieza-
wodną komunikację 
Wi-Fi, a  dostępna 
aplikacja mobilna 
w  języku polskim 
umożliwia łatwe nią 
zarządzanie. Konfi-
guracja Meraki Go 
nie wymaga specja-
listycznej wiedzy 

technicznej i zajmuje przeciętnie nie wię-
cej niż 5  minut. Dzięki automatycznym  
aktualizacjom zabezpieczeń i firmware’u 
klient jest dobrze chroniony przed stratami 
finansowymi w wyniku cyberataków i prze-
stojów w biznesie. 

Szybkie i łatwe konfigurowanie Meraki 
Go za pomocą aplikacji mobilnej zwiększa 
wygodę i bezpieczeństwo użytkowników 
sieci – pracowników firmy i gości. Zarzą-
dzając siecią z dowolnego miejsca, moż-
na podejmować proaktywne działania 
i zapewniać jej bezawaryjną pracę. Przy-
kładowo, na podstawie monitoringu sieci 
ustanawiać limity jej użycia na wszyst-
kich urządzeniach, przewodowych lub 
bezprzewodowych, i tym samym zapobie-
gać tworzeniu się „wąskich gardeł”. Mera-
ki Go to idealne rozwiązanie dla małych 
biur, w których pracuje kilku pracowni-
ków, a także punktów usługowych, któ-

Cisco Designed: 
   duży może więcej
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Konfiguracja Meraki Go 
nie wymaga specjalistycznej 
wiedzy technicznej 
i zajmuje przeciętnie 
nie więcej niż 5 minut. 



re chcą oferować swoim klientom dostęp 
do internetu i jednocześnie mieć w bez-
pieczny sposób połączone własne urzą-
dzenia, np. terminal POS. Rozwiązanie 
doskonale sprawdzi się w poczekalniach 
salonów kosmetycznych lub dentystycz-
nych, małych kawiarniach i wielu innych 
placówkach, które w dzisiejszych czasach 
nie mogą funkcjonować bez wydajnej 
i bezpiecznej sieci. Tak uniwersalny pro-
dukt – jakim jest Meraki Go – mogą sprze-
dawać wszyscy resellerzy (nie trzeba być 
zarejestrowanym partnerem Cisco).

Gdy pracowników małej firmy pochłania 
codzienna działalność biznesowa, nie ma-
ją czasu na zajmowanie się problemem 
rosnącego ryzyka związanego z bezpie-
czeństwem sieci. Tymczasem w ramach 
dodatkowej subskrypcji użytkownicy Me-
raki Go dostają warstwę ochrony opartą 
na Cisco Umbrella. Inteligentna ochrona 
jest aktywowana w urządzeniu Meraki Go 
Security Gateway jednym dotknięciem 
w aplikacji zarządzającej.

Po włączeniu Cisco Umbrella do za-
bezpieczeń sieci bazującej na rozwiąza-
niach Meraki użytkownik zyskuje ochronę 
przed cyberzagrożeniami, takimi jak zło-
śliwe oprogramowanie (w tym ransomwa-
re) i zaawansowane ataki. Umbrella chroni 
wszystkich użytkowników – zarówno tych 
w  wewnętrznej sieci, jak i  pracujących 
zdalnie. Korzysta przy tym z wiedzy i ana-
lityki zagrożeń dostarczanych przez zespół 
ekspertów cyberbezpieczeństwa Cisco Ta-
los, monitorujący największą na świecie 
zainstalowaną bazę urządzeń sieciowych.

Naruszeniom bezpieczeństwa zapobie-
ga narzędzie Cisco Advanced Malware 
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Protection (AMP) for Endpoints, zabez-
pieczające punkty końcowe przez bloko-
wanie w czasie rzeczywistym złośliwego 
oprogramowania w punkcie wejścia. Za-
pewnia ono uzyskanie wglądu w plik i jego 
aktywność na poziomie wykonywalnym, 
a także usuwa złośliwe oprogramowanie 
z komputerów PC, Mac i z systemem Linux 
oraz z urządzeń przenośnych.

Aby bronić się przed potencjalnymi 
zagrożeniami, także mniejsze firmy po-
winny zastanowić się nad wdrożeniem 
strategii „zero trust” w  celu zabezpie-
czenia wszelkiego dostępu do aplikacji, 
urządzeń użytkownika i miejsca, z które-
go się łączy z siecią. Niezwykle istotnym 
elementem polityki bezpieczeństwa jest 
weryfikacja tożsamości użytkowników 
i wiarygodności urządzeń przed udziela-
niem dostępu za pomocą wieloskładniko-
wego uwierzytelniania. Cisco udostępnia 
klientom rozwiązanie Duo Security, za-
pewniające potwierdzenie tożsamości 
użytkowników i określenie poziomu bez-
pieczeństwa urządzeń, z których korzy-
stają, zanim otrzymają one dostęp do 
aplikacji. Dzięki temu firmy mogą ogra-
niczać ryzyko i chronić swój biznes przed 
cyberatakami. W ostatnim czasie szcze-
gólnie wzrosło zapotrzebowanie na 
rozwiązania VPN, które gwarantują naj-
wyższe standardy zabezpieczeń w zakre-
sie zdalnego dostępu do infrastruktury 
przedsiębiorstwa. Cisco AnyConnect to 
ujednolicone środowisko chroniące 
punkty końcowe sieci, które zapewnia 
jednocześnie odpowiednią widoczność 
oraz kontrolę tego, kto i za pomocą jakich 
urządzeń ma dostęp do firmowej sieci.

W obliczu pandemii producent wychodzi 
naprzeciw firmom przenoszącym działal-
ność do biur domowych, które potrzebują 

odpowiednich rozwiązań zabezpiecza-
jących. Nowym klientom Cisco oferuje 
do 1 czerwca 2020 r. możliwość bezpłat-
nego korzystania z czterech opisanych 
rozwiązań, zaprojektowanych także 
w celu ochrony pracowników działają-
cych zdalnie. Z kolei dotychczasowi klien-
ci mogą w tym czasie bezpłatnie zwiększyć  
aktualny limit użytkowników.

Na podobnych zasadach producent zwięk-
sza darmowy dostęp do swojej usługi 
Webex. Ta wykorzystująca sztuczną in-
teligencję platforma zapewnia małej fir-
mie pełny zestaw narzędzi do współpracy,  
które mogą być łatwo skalowane w miarę 
rozwoju biznesu.

Rozwiązanie Webex Teams to poje-
dynczy punkt kontaktowy dla zespołów 
odpowiadający na wszystkie ich potrze-
by w zakresie komunikacji. Zapewnia nie 
tylko bieżące wysyłanie wiadomości, ale 
także organizowanie telekonferencji i spo-
tkań oraz wiele innych rozwiązań przy-
datnych we współpracy – „białe tablice”, 
współużytkowanie plików oraz integrację 
z narzędziami zwiększającymi produk-
tywność. Dzięki Webex Meetings można 
planować spotkania z wyprzedzeniem lub 
organizować je w dowolnym momencie. 
Udział w nich jest możliwy za pośredni- 
ctwem komputerów, przeglądarek, urzą-
dzeń wideo lub urządzeń mobilnych, bez 
pobierania żadnych plików ani instalowa-
nia wtyczek programowych. Webex Calling 
natomiast zapewnia łatwą obsługę połą-
czeń głosowych w chmurze Cisco, dzięki 
czemu są one bezpieczniejsze i bardziej 
skalowalne niż w przypadku użycia lokal-
nej centralki PBX.

Dzięki swojemu know-how i doświad-
czeniu z  rynku korpora-

cyjnego, ogromnej bazie 
klientów i  gromadzonej 
na tej podstawie wiedzy, 
a także stałemu rozwojo-
wi technologicznemu wy-
korzystującemu sztuczną 
inteligencję, uczenie ma-
szynowe i  analitykę, tak 
wielki dostawca, jakim 
jest Cisco, stał się ideal-
nym partnerem także dla 

małego biznesu.  n
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Kluczem do sukcesu w projektach budowy sieci jest spojrzenie na przedsiębiorstwo 
i zachodzące w nim procesy jak na jedną całość.

W firmach nieustannie rośnie 
liczba urządzeń i rozwiązań, 
które muszą ze sobą współpra-

cować. Wymaga to budowy infrastruktury 
sieciowej, która jest nośnikiem informacji 
płynących z poszczególnych systemów. 
Dzięki integracji i łatwości zarządzania 
zapewniona jest wówczas szybka iden-
tyfikacja wszelkiego rodzaju problemów 
i zagrożeń oraz zapobiegania im. Takie 
właśnie możliwości dają przełączniki 
i punkty dostępowe marki TP-Link.

Seria zarządzalnych przełączników 
TP-Link z  technologią VLAN 802.1Q 
umożliwia podzielenie istniejącej sieci 
na odseparowane, wirtualne sieci lokal-
ne, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo 
komunikacji. Zapewnia to wyizolowanie 
połączeń dla poszczególnych działów, pra-
cowników czy też gości. Zasoby sieci będą 
widoczne tylko dla osób do tego uprawnio-
nych. To ważne, bo nieprawidłowo skon-
figurowana sieć naraża firmę na szereg 
zagrożeń cybernetycznych.

Oferta TP-Linka obejmuje zarówno pro-
ste, niezarządzalne przełączniki pięcio-, 
ośmio- i  szesnastoportowe jak również 
w pełni zarządzalne i większe 24- i 48-por-
towe switche. Przykładowo, T2600G-
-28MPS – przełącznik dostępowy z funkcją 
PoE – sprawdzi się w każdej firmie, która 
ma w swojej infrastrukturze sprzęt wyko-
rzystujący standard Power over Ethernet, 
ale również urządzenia końcowe, takie jak 
komputery czy drukarki. 

Z  kolei T1700G-28TQ –  przełącznik 
dostępowy z dodatkowymi portami SFP+  
10 Gigabit Ethernet – jest przeznaczony 
dla sieci, które bazują na szkielecie 10G lub 
zawierają NAS-y. Urządzenie umożliwia 
podłączenie do sieci urządzeń końcowych 
– komputerów i drukarek, jak również (za 
pośrednictwem szybkich portów SFP+) 

dysków typu NAS. W rezultacie integrator 
będzie mógł stworzyć na potrzeby klien-
ta wydajniejszą sieć LAN. Warto dodać, że 
zarówno T2600G-28MPS, jak i T1700G-
-28TQ, są zarządzalne w L2. 

Punkty dostępowe marki TP-Link z serii 
Omada EAP także umożliwiają tworze-
nie odseparowanych od siebie sieci Wi-
-Fi z  pomocą standardu 802.1Q VLAN. 
Do dyspozycji administrator ma w tym 
przypadku szereg funkcji zabezpieczeń, 
począwszy od hasła do sieci Wi-Fi, logo-
wania przez Facebooka lub SMS, aż po 
stworzenie strony powitalnej, gdzie moż-
na weryfikować użytkowników za pomocą 
voucherów dostępowych.

Siecią zbudowaną z serii punktów Omada 
łatwo centralnie zarządzać, bez potrzeby 
szkolenia, za pomocą darmowej aplikacji 
lub sprzętowego kontrolera. Możliwe jest 
także zarządzanie zdalne za pośrednic-
twem interfejsu WEB, aplikacji na smart-
fon oraz przez chmurę. Opcję centralnego 
zarządzania z chmury ma między innymi 
model EAP245. Dwa pasma częstotliwości 
(2,4 i 5 GHz) oraz łączna prędkość transfe-
ru do 1750 Mb/s umożliwiają wydajne połą-
czenie dla ponad 80 urządzeń jednocześnie, 
zapewniając wszystkim równomierne roz-
łożenie pasma.

Do centralnego zarządzania siecią Wi-Fi, 
bazującą na urządzeniach z serii Omada 
EAP, służy sprzętowy kontroler OC200. 
Został wyposażony w intuicyjny interfejs, 

który zapewnia m.in. proste konfigurowanie 
wielu sieci bezprzewodowych, dodawanie 
nowych punktów dostępowych, zmienianie 
typu zabezpieczeń, generowanie vouche-
rów, a także monitorowanie pracy wszyst-
kich podłączonych urządzeń. EAP245 
i OC200 doskonale sprawdzą się wszędzie 
tam, gdzie jest dużo użytkowników Wi-Fi 
z różnymi prawami dostępu do sieci, a więc 
chociażby w szkołach, hotelach, urzędach, 
firmach z open space’m lub dużych domach.

Portfolio TP-Link obejmuje 10 Access 
Pointów, od podstawowych urządzeń 
w standardzie N300, do wydajnych mode-
li w standardzie 802.11ac Wave 2. Znajdzie-
my w nim zarówno modele przeznaczone 
do montażu na suficie jak i urządzenia in-
stalowane w puszce elektrycznej, a także 
sprzęty odporne na warunki atmosferycz-
ne o klasie szczelności IP65.

TP-Link: zintegrowana  
infrastruktura sieciowa

PoE, czyli wszystko  
pod kontrolą 

Punkty dostępowe i przełączniki z PoE 

umożliwiają zbudowanie jednego, zin-

tegrowanego systemu, który obejmuje 

nie tylko urządzenia klienckie, lecz także 

różne urządzenia sieciowe korzystające 

z PoE (czyli zasilania i przesyłania da-

nych za pomocą jednego kabla). 

Należą do nich m.in.: telefony IP, kamery 

IP, systemy kontroli dostępu i przeciw-

pożarowe. W ten sposób rozwiązania 

TP-Link ułatwiają instalację, zarządzanie 

i obniżają koszty wdrożenia.
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O złożoności rozwiązań SAP wie każdy, jednakże korzyści osiągane przy wdrożeniu
 tej platformy dają nieocenioną wartość i przewagę rynkową w prowadzeniu firmy.

Platforma bazodanowa SAP HANA 
(High-Performance Analytic App- 
liance) umożliwia bardzo szybką 

analizę ogromnej ilości danych. Prze-
twarzanie tak dużych zbiorów, praktycz-
nie w czasie rzeczywistym, jest możliwe 
dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu ba-
zującemu na przetwarzaniu w pamię-
ci (in-memory), w którym wszystkie 
aplikacje korzystające z  bazy danych 
komunikują się w obrębie pamięci ope- 
racyjnej. Dzięki ogromnej mocy prze-
twarzania platforma podniesie szybkość 
generowania raportów i analizy danych 
praktycznie od samego momentu jej 
wdrożenia. 

SAP HANA można implementować 
bazując na rozwiązaniach Dell Techno-
logies, które korzystają z najnowszych 
generacji procesorów Intel Xeon Cascade 
 Lake oraz ultraszybkich rozwiązań In-
tel Optane DCPMM. Platformę możemy 
zbudować na trzy różne sposoby (mode-
le). Po pierwsze wykorzystując do tego 
HCI (Hyper-converged infrastructure), 
a dokładnie rozwiązanie światowego li-
dera rynku hiperkonwergencji – VxRail’a. 
Po drugie kupując platformę serwerową 
(tzw. model Appliance’owy), a więc wy-
korzystującą certyfikowane serwery Dell 
EMC, m.in. R840 i R940xa. Trzeci model, 

czyli TDI (Tailored Datacenter Integra-
tion), zapewnia zbudowanie odpowied-
niego środowiska z  posiadanych już 
elementów infrastruktury i dołożenia do-
datkowych kompatybilnych elementów 
(SAP HANA Hardware Directory), któ-
rymi są m.in. serwery PowerEdge R840 
i R940xa. 

Pamięci Intel Optane DC, instalowane 
w serwerach PowerEdge R840 i R940xa, 
zapewniają użytkownikom końcowym 
wiele korzyści. Ponadto serwery mogą 
przetwarzać więcej danych z nanosekun-
dowymi opóźnieniami. Dzięki technolo-
gii Intel Optane DC można decydować 
się na budowę serwerów z mniejszą licz-
bą obsadzonych slotów DRAM i uzupeł-
nić je pojemnymi modułami Optane DC. 
W ten sposób uzyskuje się rozsądną ce-
nowo, większą całkowitą przestrzeń 
pamięci operacyjnej. Umożliwia to uzy-
skanie ponad 12 TB pamięci operacyjnej 
w serwerze tylko 2U i w dodatku w bar-
dzo przystępnej cenie.

Poza konfiguracyjnymi korzyściami 
opisanymi powyżej, Dell Technologies 
jako lider rynku serwerowego oferuje 
również najszybszą na rynku dostawę 
platform pod SAP HANA, co jest możli- 
we dzięki fabryce zlokalizowanej pod Ło-
dzią. Dostawy gotowych serwerów odby-

wają się średnio w 7–14 
dni, co oczywiście ma 
znaczący wpływ na czas 
implementacji całego 
rozwiązania. Kolejną 
korzyścią jest gwaran-
cja do 7 lat, a także nie-
zawodny serwis, nawet 
z 4-godzinnym czasem 
reakcji oraz przypisa-
nym opiekunem, tzw. 
SupportAssist.

Ingram Micro i Dell Technologies: 
ready for SAP HANA 

Dodatkowe informacje: 
JAKUB SKWARCZYŃSKI, DELL TECHNOLOGIES 

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, 
INGRAM MICRO,

TEL. 603 885 211,
JAKUB.SKWARCZYNSKI@INGRAMMICRO.COM

WWW.INGRAMMICRO24.COM/PL

Serwery PowerEdge 
R840
  Obsługa zadań o znaczeniu krytycz-

nym i wysoka wydajność na potrzeby 
analizy danych.

  Cztery procesory Intel Cascade Lake 
w standardowej obudowie rack 2U.

  Do 6 TB pamięci operacyjnej RAM 
(48x 128 GB LRDIMM).

  Do 24 Intel Optane DC persistent me-
mory DCPMM, maksymalnie 12,28 TB 
(maksymalna wielkość pamięci 
DCPMM i LRDIMM – 15,36 TB).

  Aż 24 zatoki na dyski NVMe, co  
zapewnia wykorzystanie potencjału 
ultraszybkiej pamięci masowej i przy-
śpiesza działanie wymagających  

aplikacji.

R940xa
  Potężna moc obliczeniowa, która bły-

skawicznie przekuwa dane na wyniki 
biznesowe. 

  Cztery procesory Intel Cascade Lake 
i cztery karty akceleratorów (GPU lub 
FPGA).

  Do 6 TB pamięci operacyjnej RAM 
(48x 128 GB LRDIMM). 

  Do 24 Intel Optane DC persistent me-
mory DCPMM, maksymalnie 12,28 TB 
(maksymalna wielkość pamięci 
DCPMM i LRDIMM – 15,36 TB).

  Nawet do 32 dysków SSD (wraz 

z wsparciem NVMe).
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W firmach wciąż funkcjonują 
ogromne ilości papierowych 
dokumentów. Liczba elek-

tronicznych co prawda stale rośnie – jak 
zauważają specjaliści – jednak dla przed-
siębiorstw i instytucji oznacza to, że mu-
szą się mierzyć z problemem zarządzania 
zarówno tradycyjnymi „papierami”, jak 
i  ich zdigitalizowaną wersją. Sytuacja 
powoli ulega jednak zmianie. Według 
danych Asseco Data Systems przedsta-
wionych w raporcie „Biznes w erze pa-
perless. Czy jesteśmy na niego gotowi?” 
(marzec 2020 r.) aż 36 proc. firm w cią-
gu dwóch najbliższych lat chce wdrożyć 
system paperless. Z kolei 80 proc. spośród 
przedsiębiorstw, które takie wdrożenie 
mają już za sobą, planuje kolejne inwe-
stycje w tym zakresie. 

Narzędzia paperless zapewniają wy-
eliminowanie papieru na wszystkich 
etapach procesów biznesowych i  we 
wszystkich obszarach firmy. Ale pierw-

szym krokiem na tej ścieżce będzie dla 
wielu przedsiębiorstw digitalizacja do-
kumentów występujących w tradycyjnej 
formie i wprowadzanie ich do cyfrowe-
go obiegu. To może być proces złożony, 
nawet dla mniejszych podmiotów. Przej-
ście na dokument elektroniczny wymaga 
przeanalizowania i uporządkowania we-
wnętrznych procedur, stworzenia wizji 
pracy w nowym środowisku oraz okre-
ślenia celów, które mają być osiągnięte 
dzięki zmianie. Niezbędna będzie pomoc 
integratora dotycząca analizy tego, co za-
staje w firmie, i doboru rozwiązań, które 
mają wprowadzić ulepszenia. Wszyst-
kie podjęte kroki związane z digitalizacją 
dokumentacji i transformacją w kierunku 
biura bez papieru powinny prowadzić do 
zwiększenia wydajności w miejscu pra-
cy, optymalizacji kosztów zarządzania 
dokumentacją, czasu trwania rozmaitych 
procedur, bezpieczeństwa dokumentacji 
w firmie, a także walki z opóźnieniami.

Według firmy analitycznej Quocirca 
kluczowym czynnikiem umożliwiającym 
cyfrową transformację w biurze (a digita-
lizacja i cyfrowy obieg dokumentów to nic 
innego jak wejście na ścieżkę digital trans-
formation) są inteligentne urządzenia wie-
lofunkcyjne. Quocirca podkreśla przy tym 
znaczenie ich pozycjonowania jako narzę-
dzi „digital workplace”. Tymczasem, choć 
producenci od dawna rozwijają platfor-
my służące do przechwytywania i dystry-
bucji dokumentów zarówno w chmurze,  
jak i w aplikacjach korporacyjnych, ich 
adopcja nie osiągnęła jeszcze dojrzałości. 
Żeby inteligentne MFP skutecznie zwięk-
szały wydajność w  zdigitalizowanym 
środowisku pracy, potrzebne jest bogate 
portfolio cyfrowych rozwiązań w obszarze 
workflow, a także kanał partnerski gotowy 
do przejścia na rozwój oprogramowania 
i usługowy model działania.

Za najbardziej dojrzałą inteligentną 
platformę MFP analitycy Quocirki uznają  

76 proc. przedsiębiorstw przebadanych przez 
Quocircę spodziewa się, że digitalizacja dokumentów 
stanie się dla nich ważna w perspektywie najbliższych 
pięciu lat. Inteligentne rozwiązania MFP mają w niej 
odgrywać kluczową rolę. Wzrost digitalizacji w firmach 
spowoduje jednocześnie zwiększenie zapotrzebowania  
na integrację międzysystemową i automatyzację procesów 
biznesowych.

n Karolina Marszałek

TRENDY

Digitalizacja i automatyzacja: 

OD DOKUMENTÓW  
PO PROCESY 
BIZNESOWE   



Zdaniem specjalisty 

Co faktycznie stoi za digitalizacją dokumentów i procesów…

…w przypadku klientów biznesowych
nMateusz Macierzyński,  

menedżer ds. systemów ITS, Konica Minolta
Za ideą transformacji cyfrowej zawsze stoi optymalizacja 
procesów, do tej pory nierozerwalnie związanych z papie-
rowymi dokumentami i analogową pracą z informacja-
mi. Największą korzyścią z digitalizacji jest szybki dostęp 

do informacji i możliwość ich precyzyjnego wyszukania. 
Gdy pisma lub umowy są odpowiednio przechowywa-

ne i indeksowane w elektronicznym systemie, można 
za pomocą kilku kliknięć dotrzeć do tych, których 
w danym momencie potrzebujemy. Znika koniecz-
ność czasochłonnego przeglądania papierowego 
archiwum czy skrzynki e-mailowej, a praca staje 
się szybsza i efektywniejsza. W pełni jest również 
kontrolowany przepływ dokumentów, statusy 
płatności, wykonania zadań czy terminów za-
wartych w umowach.

…w przypadku integratorów
nJacek Krzaczek,  

Product Manager systemów Comarch ERP
Pracownicy firm, które świadczą usługi wdrożenio-
we, powinni przede wszystkim zdobyć kompeten-
cje z zakresu usług doradztwa biznesowego na 

temat rozwiązań informatycznych do digitali-
zacji procesów biznesowych. Podczas spotkań 
z przedsiębiorcami powinni umieć opisać ko-

rzyści z wdrożenia tego typu syste-
mu IT. A te są widoczne praktycznie 
natychmiast w postaci zwiększe-
nia wydajności pracy pracowników, 
szczególnie w działach księgowości 

i biurach rachunkowych. Taka argumen-
tacja stanowi silną kartę przetargową 

w negocjacjach z potencjalnym klien-
tem. Pozytywnych skutków wprowa-

dzenia robotyzacji i automatyzacji 
pracy jest wiele. Pierwsze skutki 
można zaobserwować już nawet 

po kilku godzinach pracy. Odciąże-
nie pracowników od powtarzalnych 

czynności od razu przekłada się na ich 
efektywność w innych zadaniach. Kolej-
nym efektem jest praktycznie całkowite 

wyeliminowanie błędu ludzkiego, co z ko-
lei przekłada się na brak konieczności 

powtórnej pra-
cy nad tym 
samym 
doku-
mentem.

y

P
oż

mp
o

dig
s
ać
sy
ty
sz
ni
w
rg

rg
k
ow

ma
s

ż n
dc
aln
ę 

ch
łk
 c
e
rn
n

am
do
me

rzypadku integratorów
ek Krzaczek, 
ct Manager systemów Comarch ERP
cy firm, które świadczą usługi wdro
nni przede wszystkim zdobyć kom
resu usług doradztwa biznesoweg
at rozwiązań informatycznych do d
 procesów biznesowych. Podczas 
edsiębiorcami powinni umieć opisa

rzyści z wdrożenia tego typu s
mu IT. A te są widoczne prakt
natychmiast w postaci zwięks
nia wydajności pracy pracown
szczególnie w działach księgo

i biurach rachunkowych. Taka a
tacja stanowi silną kartę przetar

w negocjacjach z potencjalnym 
tem. Pozytywnych skutków wpro

dzenia robotyzacji i autom
pracy jest wiele. Pierwsze 
można zaobserwować już

po kilku godzinach pracy. Od
nie pracowników od powtarza

czynności od razu przekłada się
efektywność w innych zadaniac
nym efektem jest praktycznie ca

wyeliminowanie błędu ludzkiego,
lei przekłada się na brak koni

powtór
cy
sa
d
m

Zda

Co faktycznie stoi za 

…w przypadku klient
nMateusz Macierzy

menedżer ds. s
Za ideą transfo
procesów, do t
rowymi dokum
mi. Największą

do informacji i
Gdy pisma lub 

ne i indekso
za pomoc
w danym
ność cza
archiwu
się szy
kontro
płatno
wartyy

…w pr
nJace

Produc
Pracowni
we, powi
cje z zak

tema
zacji
z prz

CRN nr 4/2020 43

Xerox ConnectKey. Zwracają też uwagę na 
niedawne wejście na rynek HP z rozwiąza-
niem Workpath, bazującym na platformie 
Android. Jednocześnie Ricoh, który w swo-
ich nowych produktach stosuje Always 
Current Technology, stoi na stanowisku, że 
większa liczba zadań realizowanych przez 
urządzenia drukujące ułatwia firmom wej-
ście na ścieżkę cyfryzacji, a także zapewnia 
uporządkowanie i sprawne współużytko-
wanie danych. To również kierunek waż-
ny dla Sharpa. Japoński producent powitał 
niedawno w sieci swoich autoryzowanych 
partnerów firmę Sietom, podkreślając 
w oficjalnym komunikacie jej kompeten-
cje we wdrażaniu rozwiązań skanowania 
i obiegu dokumentów.

Samodzielne skanery:  

W branży da się zauważyć podział opinii 
co do przyszłości samodzielnych skane-
rów biurowych. Można napotkać nawet 
całkiem skrajne, według których skanery 
nabiurkowe są kategorią, przestającą się li-
czyć i odchodzącą do lamusa. Producenci 
profesjonalnych skanerów biurowych 

Digitalizacja 
znacząco 
ułatwia 
wyłapywanie 
wszelkiego rodzaju 
nieprawidłowości 
w procesie przetwarzania 
dokumentów 
w przedsiębiorstwach. 
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systematycznie jednak rozwijają tę 
kategorię sprzętu, w niektórych przypad-
kach równolegle z ofertą modeli MFP. Na 
przykład Epson poinformował ostatnio 
o wprowadzeniu na rynek nowych skane-
rów biznesowych obsługujących format 
A3, które – zdaniem producenta – nadają 
się dla firm na początkowym etapie digi-
talizacji. Z wielu cech nowych urządzeń 
szczególnie podkreśla dwie –  elastycz-
ność dotyczącą obsługiwanych nośników 
i szybkość skanowania.

Skanery biurowe są na razie najczęściej 
nabywane w  ramach przetargów przez 
duże instytucje, w tym finansowe, wojsko, 
jednostki administracyjne i służbę zdrowia. 
Popyt mogą w tym przypadku wzmocnić 
prace nad wdrożeniem systemu elektro-
nicznego zarządzania dokumentacją EZD 
RP (to projekt prowadzony przez Mini-
sterstwo Cyfryzacji). Zaawansowane, bar-
dzo wydajne modele są także kupowane 
przez firmy świadczące usługi outsour-
cingu w skanowaniu dokumentów. Dodaj-
my jeszcze, że według globalnej prognozy 
TechNavio wartość rynku skanerów biu-
rowych może zwiększyć się o 1,28 mld dol. 
w latach 2020–2024, a roczna stopa wzro-
stu w 2020 r. jest szacowana na 3,42 proc. 
W dodatku Polska znajduje się w regio-
nie szybkiego wzrostu (oczywiście pro-
gnozy były publikowane przed kryzysem 
wywołanym przez koronawirusa, ale nie 
jest powiedziane, że tego typu negatywne 
doświadczenia nie przyspieszą procesów 
cyfryzacyjnych, z którymi są przecież zwią-
zane zdalny dostęp i zarządzanie).

Podstawą wyboru skanerów dla przed-
siębiorstwa powinna być profesjonalnie 
przeprowadzona analiza odnośnie do ogól-
nej liczby wpływających do niego doku-
mentów, ich typów oraz liczby tych, które 
mają być zeskanowane. Warto też określić, 
jak szybko dane dokumenty powinny do-
trzeć do odpowiednich osób. To da pojęcie 
o prędkości skanera, który będzie potrzeb-
ny. Niekiedy opłaca się polecić klientowi 
dwa lub więcej skanerów działających 
wolniej niż jeden bardzo szybki. To z uwa-
gi na niebezpieczeństwo awarii jedynego 
urządzenia w firmie, co skutkuje zawiesze-
niem procesów cyfryzacji dokumentów. 
Ponadto jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje 
się na minimalną liczbę potrzebnych ma-
szyn, łatwo doprowadzi do ich przecią-

żenia, a notoryczne przekraczanie liczby 
skanowanych stron może oznaczać utratę 
gwarancji. Warto też uświadomić kliento-
wi, że nie każdy rodzaj papierowych mate-
riałów zeskanuje tak samo szybko, dlatego 
prędkość skanowania to jeden z parame-
trów, do którego podczas lektury specyfi-
kacji należy się odnosić ostrożnie.

Do ważnych kwestii zalicza się też 
wielkość powstających skanów. Żeby do-
kumenty były wyraźne, a jednocześnie zaj-
mowały możliwie mało miejsca na dysku, 
należy odpowiednio dobrać profile ska-
nowania, czyli zestaw parametrów okre-
ślających i automatyzujących cały proces. 
Optymalizacja elektronicznego doku-
mentu pod względem wielkości wiąże się 
bezpośrednio z kosztami jego przechowy-
wania, dlatego jest to bardzo ważny obszar 
dla działań integratora. Przy doborze pro-
fili skanowania trzeba brać pod uwagę tak-
że czytelność dla programu OCR.

Nieustanny rozwój 
rozpoznawania tekstu
OCR-y obejmują zarówno najprostsze 
rozwiązania wbudowane w skanery, jak 
i zaawansowane techniki, które zapew-
niają indeksowanie elementów treści. 
Obecny rozwój tego typu oprogramowa-
nia umożliwia znaczące wyeliminowanie 
konieczności ingerencji człowieka w po-
prawę skanów, np. ręcznego ich uzupeł-
niania. Bazuje głównie na technologii 
uczenia maszynowego, głębokiego ucze-
nia i algorytmach sztucznej inteligencji. 

– Dzięki zastosowaniu takich rozwią-
zań aplikacje OCR dużo łatwiej i szybciej 
uczą się nowych dokumentów, stają się też 
coraz tańsze i coraz efektywniejsze – mówi 
Mateusz Macierzyński, menedżer ds. sys-
temów ITS w Konica Minolta.

Klienci biznesowi w pierwszym rzędzie 
są najczęściej zainteresowani optymaliza-
cją procesów związanych z obiegiem fak-
tur. To obszar w biurze, który najszybciej 
podlega cyfrowej transformacji, a związa-
ne z tym dobre doświadczenia umożliwiają 
rozszerzanie digitalizacji na kolejne pola. 
Nowoczesne systemy OCR mogą podczas 
skanowania od razu indeksować poszcze-
gólne elementy, takie jak numer faktu-
ry, numer umowy, NIP klienta, data czy 
kwota do zapłaty. Zapewniają wczytywa-
nie nawet kilkudziesięciu faktur na minu-

TRENDY

Podstawowe korzyści 
z robotyzacji  

procesów w firmie: 

  praktycznie całkowite  
wyeliminowanie tzw. błędu 
ludzkiego, 

  odciążenie pracowników  
od powtarzalnych procesów, 

  wzrost wydajności, a także 
efektywności zadań powie-
rzonych robotom, 

  wielozadaniowość i praca  
24 godziny na dobę, 

  optymalizacja procesów, 

  odzyskanie zasobów  
ludzkich przez eliminację 
powtarzalnych zadań, 

  praca na dużej liczbie  
dokumentów/procesów  
jednocześnie, 

  redukcja kosztów. 

Do wyzwań, które 
skłaniają firmy do za-
stosowania rozwiązań 

paperless, należy:

  zbyt długi czas realizacji  
kluczowych procedur, 

  konieczność całościowej 
przebudowy kluczowych 
procesów, 

  wysokie koszty zarządzania 
dokumentacją papierową  
(archiwizacja, przewóz, dostęp),

  konieczność integracji  
systemów wynikająca  
z rozbudowy firmy, 

  wzrost liczby klientów, 

  niewydolność/awaryjność 
istniejących systemów. 

Źródło: Comarch

Źródło: Asseco Data Systems, raport 
„Biznes w erze paperless”
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tę. Rozbudowany system OCR odczytaną 
fakturę automatycznie wprowadza do re-
jestru VAT oraz uruchamia dalsze procesy 
księgowe (np. windykację) w systemie FK 
lub logistyczne w systemie ERP.

– Wybór właściwego programu zależy 
przede wszystkim od liczby faktur, jakie 
przetwarza firma, ilości danych, które po-
trzebuje z nich rozpoznać. Duże znaczenie 
mają również koszty bieżące wprowadza-
nia danej faktury do systemu. Na tej pod-
stawie można stwierdzić, czy wystarczy 
najprostsze oprogramowanie zamieniają-
ce obraz w tekst, czy też potrzeba bardziej 
zaawansowanego, który od razu odpowied-
nio zaindeksuje treści –  podsumowuje  
Mateusz Macierzyński.

Roboty na start
Zarówno w samej digitalizacji, jak i dal-
szej pracy z  cyfrowym dokumentem, 
który trafia do elektronicznego obiegu, 
rośnie rola oprogramowania RPA (Robo-
tic Process Automation). Na rynku jest już 
wiele takich mechanizmów robotyzacji 
i automatyzacji pracy, a koszty ich wypro-
dukowania się zmniejszają. Dlatego RPA 
stają się dostępne dla coraz mniejszych 
przedsiębiorców. 

– Powszechność wykorzystania RPA za-
leży głównie od dobrego zidentyfikowania 
powtarzalnych czynności wykonywanych 
przez pracowników w firmie. Przedsiębior-
cy są już świadomi, że na rynku są dostępne 
rozwiązania informatyczne, które zapew-
niają znaczne zautomatyzowanie żmudnej 
i powtarzalnej pracy, i sięgają po nie coraz 
częściej – mówi Jacek Krzaczek, Product 
Manager systemów Comarch ERP.

Przedstawiciel Konica Minolta dodaje, 
że RPA w digitalizacji może np. zastąpić 
człowieka, przenosząc treści z  doku-
mentów do określonych miejsc w formu-
larzach czy też dane między systemami. 
Wystarczy zaprojektować cały proces raz, 
by był powtarzany 
szybko i  bezbłędnie 
nawet przez całą do-
bę. To rozwiązanie 
bardziej opłacalne niż 
programowanie peł-
nej integracji z  uży-
ciem API systemów. 

– Bardzo istotnym 
elementem związanym 

z Robotic Process Automation jest też wy-
korzystanie silnika modelowania procesów 
biznesowych (BPM), który definiuje wa-
runki wykonywania danej operacji. Zasto-
sowanie robotyzacji umożliwia dodatkową 
kontrolę procesów w sytuacji nieoczekiwa-
nych zdarzeń zewnętrznych – mówi Jacek 
Krzaczek.

Jednak trzeba dodać, że firmy korzysta-
jące z niestandardowych systemów i opro-
gramowania są narażone na stosunkowo 
wysokie koszty początkowe wdrażania 
RPA, więc korzyści związane z wprowa-
dzeniem robotyzacji trzeba oczekiwać 
raczej w  długoterminowej perspekty-
wie. Zaprojektowanie z klientem takich 
mechanizmów, zaprogramowanie ich, 
utrzymanie i późniejsze dopasowanie po-
wdrożeniowe to elementy, które znacząco 
powiększają portfolio usług integratora. 

 

Wraz z rosnącym zainteresowaniem di-
gitalizacją dokumentów firmy IT zyskują 
możliwość obsługi klientów biznesowych 
w coraz szerszym zakresie. Samo wprowa-

dzanie dokumentów 
do cyfrowego obiegu 
wymaga doradztwa 
odnośnie do ułożenia 
takiego procesu. 

– Niejednokrotnie 
spotkałem się z  tym, 
że przedsiębiorstwo 
miało bardzo dobrze 
opracowane schema-

ty pracy z obiegiem „ręcznym”, ale przy 
wdrażaniu automatyzacji potrzebowa-
ło pomocy w jego ułożeniu, a także pod-
powiedzi, co jeszcze taka automatyzacja 
może usprawnić w działaniu firmy – mówi 
Jacek Krzaczek.

Przypomina przy tym, że podmioty zaj-
mujące się integrowaniem dodatkowych 
rozwiązań mogą również skorzystać 
z możliwości integracji z OCR przez do-
stępne do nich API. Wówczas są w stanie 
zaproponować dowolną formę wczyty-
wania danych do systemów OCR. Tym-
czasem w przedsiębiorstwach o bardziej 
zaawansowanym podejściu do digitaliza-
cji ważne będzie przeprowadzanie inte-
gracji międzysystemowych. 

– Dzięki cyfryzacji firma w  jednej 
chwili zyskuje dostęp do ogromnej ilo-
ści danych, na których może budować 
algorytmy ich analizy lub prognozowa-
nia. Powstały w ten sposób system busi-
ness intelligence pomaga podejmować 
lepsze decyzje biznesowe, układać stra-
tegię rozwoju firmy i  szybko reagować 
na rynkowe trendy –  mówi Mateusz 
Macierzyński.

Digitalizacja znacząco ułatwia także 
wyłapywanie wszelkiego rodzaju błędów 
i nieprawidłowości dotyczących przetwa-
rzanych w firmie dokumentów. W cyfro-
wym systemie łatwiej zauważyć brak 
odpowiedniego pisma czy świadectw do-
tyczących umów, przetargów, zamówień 
itp. Daje to możliwość wdrożenia syste-
mów kontroli dystrybucji treści i wiedzy 
w firmie.  n

*Najczęściej wskazywane na liście 
zawierającej 18 różnych pozycji

Czynności, które klienci biznesowi najchętniej powierzyliby robotowi*

Księgowanie dokumentów

Wysyłanie dokumentów,  
powiadomień e-mailem 

Analiza poprawności i komplet-
ności dokumentów oraz danych

Pobieranie i zapisywanie doku-
mentów oraz danych

Generowanie dokumentów, 
raportów, alertów

Klienci biznesowi  
w pierwszej kolejności 
są zainteresowani 
optymalizacją procesu 
obiegu faktur w firmie.
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W czasach, gdy higiena zaczęła odgrywać kluczową rolę w środo-
wisku pracy biurowej, konieczne jest dobieranie rozwiązań, które mini-
malizują ryzyko transmisji wirusów i bakterii. Fujitsu ma w swojej ofercie 
rozwiązania, które w pełni spełniają ten warunek. Producent dostarcza 
też urządzenia umożliwiające efektywną pracę osób wy-
konujących obowiązki w trybie zdalnym.

Zbiurowych skanerów dokumento-
wych z reguły korzysta wiele osób. 
Nie zawsze jednak administracja bu-

dynku pamięta o właściwej ich dezynfekcji. 
Dlatego Fujitsu wprowadziło do oferty mo-
del ScanSnap SV600, który umożliwia ska-
nowanie bezdotykowe. Został wyposażony 
w ruchomą głowicę z obiektywem, dzięki 
której skanowane mogą być wszystkie ro-
dzaje dokumentów – wizytówki, pojedyncze 
kartki, spięte dokumenty, gazety, oprawio-
ne książki, a także niewielkie przedmioty. 
Dołączone do urządzenia oprogramowanie 
zapewnia automatyczne kadrowanie wielu 
skanowanych w tym samych czasie obiek-
tów. Wprowadzono też korekcję odkształ-
ceń i  krzywizn występujących podczas 
skanowania spiętych dokumentów (funk-
cja „Book Image Correction”).

Skanowanie odbywa się po naciśnięciu 
jednego przycisku i trwa zaledwie 3 sekun-
dy, jednak zapewniono zautomatyzowanie 
tego procesu. Sterownik urządzenia wykry-
wa czynność przewracania strony i można 
ustawić wówczas jej automatyczne skano-
wanie. Alternatywną opcją jest ustawienie 
interwału czasowego, po którym jest wyko-
nywany kolejny skan. Dużym ułatwieniem 
jest możliwość przytrzymania obiek-
tu palcami w odpowiedniej 
pozycji – narzędzie 
do retuszu auto-
matycznie usunie 
je z obrazu. Bogata 
w funkcje aplikacja 
ScanSnap Home 
zapewnia skano-
wanie dokumen-

tów i przeglądanie ich 
zawartości a OCR służy 
do tworzenia plików edytowal-
nych Word, Excel i PowerPoint.

W małych i  domowych biurach świet-
nie sprawdza się urządzenie ScanSnap 
iX1500, wyposażone w moduł Wi-Fi. A je-
śli takiej sieci w firmie nie ma, skaner może 
pełnić rolę punktu dostępowego zapewnia-
jącego łączność z komputerami lub urzą-
dzeniami przenośnymi (iOS lub Android).

ScanSnap iX1500 jest gotowy do pracy 
już po otwarciu tacy podajnika. Dokumenty 
mogą być skanowane jedno- lub dwustron-
nie z szybkością 30 arkuszy na minutę. Dzię-
ki precyzyjnej technice podawania papieru 
i czujnikom ultradźwiękowym ScanSnap 
z łatwością skanuje dokumenty wielostro-
nicowe i wykrywa błędy, np. pobranie wie-
lu kartek jednocześnie. Dzięki wyposażeniu 
podajnika w specjalną przystawkę szczeli-
nową łatwo jest skanować bardzo małe ma-
teriały, jak paragony lub wizytówki.

Dołączona aplikacja ScanSnap Home 
ułatwia zarządzanie skanami i ich edyto-

wanie. Dokumenty są automatycz-
nie rozpoznawane i  grupowane, 
zgodnie z  ich typem (paragony, 

zdjęcia, wizytówki itp.). Wykry-
wany jest też tekst (np. nazwa 

sklepu na paragonie lub  
nazwa firmy na fakturze) 
i  na bazie tej informacji 

użytkownikowi sugero-
wana jest odpowied-
nia nazwa pliku. 

Pracownicy, którzy szukają wyjątkowo 
kompaktowego rozwiązania lub skanują 
niewiele dokumentów, powinni zaintere-
sować się przenośnym skanerem Scan-
Snap iX100, ważącym zaledwie 400 g. 
Urządzenie wyposażono w podajnik pa-
pieru A4 (zeskanowanie jednej strony 
trwa tylko 5 sekund). Użytkownik ma do 
wyboru dwie ścieżki prowadzenia do-
kumentu: prostą, przeznaczoną do ska-
nowania grubszych obiektów, takich jak 
pocztówki i  wizytówki (do 209 g/m2), 
oraz ścieżkę w kształcie litery U służącą 
do digitalizacji dokumentów o gramatu-
rze do 80 g/m2.

Skaner można podłączyć do kompute-
ra przez port USB lub skorzystać z trans-
misji bezprzewodowej (dzięki niej obrazy 
można przesyłać także na urządzenia mo-
bilne). Zasilanie zapewnia akumulator 
litowo-jonowy, który po pełnym nałado-
waniu gwarantuje zeskanowanie 260 str.

Fujitsu regularnie prowadzi akcje pro-
mocyjne, związane ze skanerami uła-
twiającymi pracę zdalną. Szczegółowych 
informacji udzielają przedstawiciele  
Alstor SDS, autoryzowanego dystrybutora 
skanerów Fujitsu w Polsce.

Skanery Fujitsu: bezpieczna praca 
w domu i biurze

Dodatkowe informacje: 
PIOTR ŻYLIŃSKI, PRODUCT MANAGER, ALSTOR SDS,  

P.ZYLINSKI@ALSTORSDS.PL
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„MIT Sloan Management 
Review Polska”  

Cyfrowi  
mistrzowie   

działają  
na większej  

marży.  
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TECHNOLOGIE W BIZNESIE

F irmy, które nazywamy cyfrowymi 
mistrzami, bo przeszły transfor-
mację cyfrową i zrobiły to dobrze, 

osiągają zyski większe o 26 proc. od in-
nych przedsiębiorstw w  swojej branży 
– twierdzi George Westerman w rozmo-
wie z „MIT Sloan Management Review 
Polska”. Warto go słuchać i czerpać inspi-
rację od najlepszych. Z jego badań wyni-
ka, że wiodące pod tym względem firmy 
są lepsze od pozostałych na dwa sposoby. 
Po pierwsze, lepiej radzą sobie ze zmianą 
sposobu działania. Po drugie i najważniej-
sze, są lepsze w ciągłym motywowaniu się 
do kolejnych zmian. A zatem mamy tu do 
czynienia z dwoma czynnikami – zdolno-
ściami cyfrowymi i przywódczymi – i oba 
są ważne. Jeśli zaś chodzi o kwestie finan-
sowe, to przedsiębiorstwa, które lepiej ra-
dzą sobie z cyfryzacją, umieją także lepiej 
wykorzystywać swoje możliwości do ge-
nerowania przychodów, jednak zwykle 
ich marża jest mniejsza. Z kolei firmy le-
piej zarządzane są zyskowniejsze od kon-
kurentów, ale nie tak innowacyjne, a ich 
ogólne przychody są mniejsze. Cyfrowi 
mistrzowie kumulują obie korzyści, osią-
gając duże przychody i działając na więk-
szej marży. 

Jak jednak czerpać inspirację z działa-
nia liderów i skutecznie prowadzić trans-
formację cyfrową w swojej firmie? Przede 
wszystkim, zanim ruszymy z procesem 
transformacji cyfrowej, powinniśmy do-
brze zrozumieć swój biznes. Trzeba znać 
swoje kluczowe zasoby i zmieniać firmę, 
opierając się na tej wiedzy. Westerman 
mówi o tym dość prowokacyjnie: „Tech-
nologia ma zerową wartość dla biznesu. 
Nabiera jej dopiero wtedy, gdy używasz jej 
do zmiany sposobu działania firmy”. Dla-
tego przedsiębiorca musi zrozumieć, jak 
jego biznes działa, i wiedzieć, w jakim kie-
runku będzie chciał go z czasem zmienić.

Według Westermana istnieją dwa ro-
dzaje błędów w cyfryzacji, które prowadzą 
do porażki. Pierwszym jest stwierdze-
nie, że transformacja cyfrowa to problem 
technologiczny, więc leży w kompeten-
cjach dyrektora działu IT. Wiele wydaj-
nych osób na tym stanowisku świetnie 
radzi sobie z prowadzeniem transforma-
cji cyfrowej, ale tylko wtedy, kiedy mają 
wsparcie całej firmy. Pozostawienie dy-
rektora działu IT samego z takim zada-
niem i problemami z nim związanymi 
doprowadzi do porażki.

Drugim błędem jest uznanie, że na-
si informatycy nie są wystarczająco do-
brzy, i zatrudnienie dodatkowych ludzi. 
Przedsiębiorca, który tak postąpi, mówi:  
„Hej, specjalisto ds. cyfryzacji, tutaj jest 
problem – napraw go”. Takie podejście 
daje nam gwarancję, że przepłacimy i że 
taka osoba odejdzie z firmy w ciągu dwóch 
lat. Optymalnym rozwiązaniem jest bar-
dzo bliska współpraca działu IT z działem 
cyfryzacji, przy czym transformacja musi 
być dokonywana w porozumieniu z dzia-
łem, którego dotyczy.

W tym kontekście kluczowa jest rola 
lidera. Szefowie firm muszą być otwarci 
na zmiany sposobu, w jaki pracują. Mu-
szą z otwartymi ramionami przyjmować 
nowe możliwości, jakie daje im technolo-
gia. Muszą też być gotowi na porzucenie 
założeń, które kierowały nimi dotychczas.  
Na przykład wiele przedsiębiorstw żegna 
się z dostarczaniem zindywidualizowa-
nych usług przy pomocy pracowników. 
Nadal personalizują usługi, ale teraz do-
konuje tego komputer. Należy być otwar-
tym na zmiany i umieć współpracować 
z działem odpowiedzialnym za technolo-
gię, by te zmiany przeprowadzić. Trzeba 
być gotowym na przemyślenie własnych 
założeń. Wtedy technologia w biznesie  
zacznie przynosić wartość.

CYFRYZACJA  
z sensem

Technologia ma zerową wartość dla biznesu. Nabiera jej dopiero wtedy,  

gdy zmienia sposób działania firmy.
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Certyfikaty budzą mieszane uczu-
cia. Dla jednych są tylko świstkiem 
papieru, inni traktują je bardzo po-

ważnie. Do tej drugiej grupy należy znacz-
na część klientów, którzy korzystają z usług 
centrów danych. Na pytanie analityków 
PMR, skierowane do średnich i dużych 
firm, o czynniki, które biorą one pod uwa-
gę przy wyborze data center, najwięcej re-
spondentów wskazało na całkowity koszt 
posiadania usługi (55 proc.), a w dalszej 
kolejności certyfikację (43 proc.) oraz pa-
rametry techniczne obiektu (38 proc.). Na 
niepoślednią rolę certyfikatów wskazują 
także badania przeprowadzone przez Aru-
ba Cloud wśród przedsiębiorstw z Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Ponad 33 proc. 
ankietowanych stwierdziło, że normy 
i świadectwa, którymi legitymują się cen-
tra danych, zaważyły o wyborze dostawcy. 

– Dla firm kwestie bezpieczeństwa są co-
raz istotniejsze, a nie ma lepszej gwarancji 
niż certyfikat nadawany przez niezależną, 
międzynarodową instytucję – tłumaczy 
Marcin Zmaczyński, dyrektor marke-
tingu na Europę Środkowo-Wschodnią  
w Aruba Cloud.

Certyfikacja nabiera szczególnego zna-
czenia w przypadku instytucji publicznych, 

banków, firm ubezpieczeniowych, sekto-
ra energetycznego czy firm świadczących 
usługi w  modelu chmurowym. Wymie-
nione podmioty oczekują od operatorów 
gwarancji bezpieczeństwa danych czy też 
zgodności z wytycznymi RODO bądź dyrek-
tywami NIS, poświadczonej odpowiednim 
certyfikatem. Wysokie wymagania są uza-
sadnione, bowiem wspomniane firmy i in-
stytucje muszą zapewnić swoim klientom 
ciągłość działania biznesu, a niewielki błąd 
może oznaczać utratę reputacji, a w ekstre-
malnych przypadkach zniknięcie z rynku. 

Na przeciwległym biegunie znajdują 
się właściciele biznesów, którzy stawiają 
na pierwszym miejscu cenę usługi, certy-
fikat zaś jest dla nich wart niewiele więcej 
niż papier, na którym został wydrukowa-
ny. Niemniej operatorzy centrów danych 
przyznają, że z roku na roku liczba tego 
typu usługobiorców sukcesywnie maleje. 

– Według naszych szacunków tylko je-
den z dziesięciu klientów nie wymaga od 
nas dodatkowego potwierdzenia kompe-
tencji. Najczęściej dotyczy to użytkowni-
ków prostych środowisk testowych, które 
nie są związane z jakimkolwiek ryzykiem 
wycieku czy utraty danych, a mają na celu 
jedynie przetestowanie poprawnego dzia-

łania nowego rozwiązania – przyznaje Łu-
kasz Ozimek, dyrektor zarządzający Exea.

Operatorzy centrów danych mogą się ubie-
gać się o różnego rodzaju certyfikaty, ale 
nie wszystkie dokumenty cieszą się jedna-
kową renomą. Rządowe Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa za najbardziej znaną 
i poważaną na świecie certyfikację uzna-
je klasyfikację Tier przyznawaną przez 
Uptime Institute. Określa ona poziom do-
stępności i niezawodności infrastruktury 
fizycznej centrum danych (zasilanie, chło-
dzenie, architektura budynku i in.), według 
czterostopniowej skali Tier I-IV. 

– Do tej klasyfikacji odwołuje się wiele 
polskich ośrodków przetwarzania danych, 
które często przypisują sobie posiadanie 
standardu TIER III lub nawet „TIER III” 
czy „TIER III+”. Niestety, problem polega 
na tym, że są to wyłącznie deklaracje, nie-
potwierdzone autoryzowanym audytem. 
Tak jak w każdej innej dziedzinie, bez zda-
nia egzaminu nie można uzyskać certyfika-
cji – wyjaśnia Łukasz Ozimek.

Specjaliści przyznają, że testy przepro-
wadzane przez Uptime Institute są bardzo 
rygorystyczne. Audytorzy biorą pod lupę 

Certyfikaty są coraz skuteczniejszym narzędziem walki 
konkurencyjnej na rynku usług centrów danych. Ich znaczenie 
będzie rosnąć wraz ze wzrostem wymagań klientów.

n Wojciech Urbanek

TRENDY

Centra danych: 

Certyfifikkaty są coraz skkuuttteeecccczzzznnnniiiieeeejjjsszzym narzęddziiemm wwaaaaallkkkkkkkiiii 

walka na 
certyfikaty
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czeństwa takiego obiektu, obecnie mamy 
ich pięć, a zapowiadają się kolejne – mówi 
Tomasz Sobol, Chief Marketing Officer 
w Beyond.pl.

Oprócz norm ANSI/TIA-942:2014 oraz 
Uptime Institute ceniony jest też europejski 
standard ISO/IEC TS 22237, ISO 9001:2015, 
a także ISO 22301. Ostatni z wymienionych 
określa wymogi wobec systemu zarządza-
nia, które mają zapobiec incydentom za-
kłócającym pracę, a gdyby do nich doszło, 
klient nie poniesie z tego powodu uszczerb-
ku. Eksperci uważają, że w czasach, kiedy 
ciągłość działania ma pierwszorzędne zna-
czenie, właściciele centrów danych będą 
ubiegać się o tego typu świadectwa. 

Adam Dzielnicki, kierownik produktu 
w Atmanie, zauważa, że najpopularniej-
sze standardy koncentrują się na infra-
strukturze fizycznej, całkowicie pomijając 
aspekt ludzki. Tymczasem o wielu proce-
sach zachodzących w serwerowni decydują 
ludzie, których działania w niemałym stop-
niu wpływają na bezpieczeństwo i ciągłość 
pracy obiektu. Tę lukę ma wypełnić certy-
fikacja EPI-DCOS, definiująca aż 11 obsza-
rów związanych z obsługą i utrzymaniem 
centrów danych. Oprócz aspektów zwią-
zanych z  serwisowaniem i usuwaniem 
usterek określa m.in. procedury dotyczące 
zarządzania zespołami obsługi, dostawca-
mi i poziomem świadczonych usług, bez-
pieczeństwem fizycznym i utrzymaniem 
okablowania obiektów. Jak na razie jedy-
nym europejskim operatorem, który może 
pochwalić się tym standardem, jest Atman. 

Symbioza z integratorem 
Operatorzy centrów danych chętnie po-
dejmują współpracę z integratorami. 

każdy najmniejszy komponent centrum da-
nych. Każda pozycja z listy jest traktowana 
w sposób zero-jedynkowy i musi być zaak-
ceptowana bez uwag, a najmniejsze odstęp-
stwa od normy nie pozwalają na uzyskanie 
pozytywnego wyniku audytu. Kolejnym 
standardem, który cieszy się uznaniem, 
jest ANSI/TIA-942:2014, przyznawany 
przez American National Standards Insti-
tute. Marcin Zmaczyński uważa, że ta nor-
ma jest zdecydowanie bardziej skrupulatna 
niż testy Uptime Institute i obejmuje więcej 
aspektów technicznych. ANSI standaryzu-
je centra danych pod względem architektu-
ry, mechaniki, zasilania i telekomunikacji. 
Najwyższą notę Rated 4 można otrzymać 
po spełnieniu maksymalnych wymagań we 
wszystkich czterech kategoriach.

– Operator centrum danych ubiegający 
się o ten certyfikat musi rozpocząć przygoto-
wania już na etapie projektowania obiektu. 
Wynika to z faktu, że ANSI/TIA-942:2014 
podczas oceny bierze pod uwagę zadaszenie 
budynków centrum danych, instalacje elek-
tryczne, systemy przeciwpożarowe czy chło-
dzenie – dodaje Marcin Zmaczyński. 

Co ciekawe, akcje obu amerykańskich 
certyfikatów rosną nie tylko wśród lokal-
nych operatorów, lecz także ich klientów. 

Według danych PMR co trzecia firma by-
łaby skłonna zapłacić więcej za usługi 
centrum danych posiadającego certyfi-
kat Tier lub Rated. 

– Przedsiębiorstwa coraz częściej wyłą-
czają ze swojej struktury organizacyjnej 
zasoby IT i przekazują je podmiotom mają-
cym certyfikaty przyznane przez niezależne 
międzynarodowe instytucje akredytu-
jące. Świetnym przykładem jest certyfi-
kacja centrów danych przez ANSI/TIA 
i Uptime Institute. Jeszcze kilka lat temu 
w  Polsce była tylko jedna serwerownia 
z  potwierdzonym standardem bezpie-

Zdaniem integratora
nKrzysztof Matowski, dyrektor handlowy, CPU Service 
Klienci, wybierając usługi centrum danych, najczęściej kierują się kryterium cenowym, 

a następnie warunkami umowy i certyfikatami. Wprawdzie istnieje pewien odsetek firm, 

które nie przywiązują wagi do tego ostatniego czynnika, ale jest ich bardzo niewiele. 

Do najpopularniejszych certyfikatów należą ISO 9001:2015, ISO 27000, a także ISO 14000. 

Jednak o ile dwie pierwsze normy posiada już niemal każdy operator centrum danych, 

o tyle ISO 14000, czyli standard zarządzania środowiskiem, będzie coraz częściej intere-

sował klientów. Z naszych obserwacji wynika, że wśród mniejszych firm wiedza na temat 

takich standardów przyznawanych przez Uptime Institute bądź ANSI jest znikoma.  

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku dużych firm międzynarodowych, dosko-

nale zaznajomionych z tymi normami.

Będzie rosnąć 
popularność procesów 
związanych  
z certyfikacją chmur 
obliczeniowych. 
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W wielu przypadkach kooperacja z ze-
wnętrznym partnerem jest tańsza niż za-
trudnianie sztabu handlowców. Ponadto 
firmy IT często realizują złożone projekty, 
wnosząc tym samym wartość dodaną do 
oferty operatorów. 

– Integratorzy nie są typowymi klien-
tami centrów danych. To grupa przywią-
zująca dużą wagę do klasy komponentów. 
Najczęstszy model polega na absorp-
cji usług centrum danych i opracowaniu 
kompleksowych rozwiązań dla klientów 
końcowych. Dlatego chcą być pewni, że 
serwerownia nie będzie słabym ogniwem, 
które obniża jakość oferty – tłumaczy  
Łukasz Ozimek. 

Centra danych z prestiżowymi certyfi-
katami mają większe szanse na pozyska-
nie do współpracy integratorów niż ich 
konkurenci, którzy nie mogą pochwalić 
się takimi świadectwami. Jednak posia-
danie nawet najbardziej wyśrubowanych 
norm w żaden sposób nie gwarantuje pod-
trzymania długiej i owocnej kooperacji. 
W tego typu relacjach bardziej liczą się: 
lojalność, warunki umowy, ceny usług, 

wspólne sukcesy, a także szybkość i ela-
styczność działania operatora. 

Robert Busz, dyrektor zarządzający 
Equinix Polska, zwraca też uwagę na od-
mienne postawy lokalnych i globalnych 
integratorów. Ci drudzy pytają o odpo-
wiednią certyfikację w ramach standardo-
wego procesu zakupowego. Z kolei mniejsi 
gracze kierują się najczęściej kosztami 
i to one są kluczowym kryterium wybo-
ru. Inne czynniki, które czasami decydują 
o podpisaniu umowy, to możliwość współ-
działania centrum danych z konkretnymi 
sieciami i dostawcami usług chmurowych, 
a także partnerzy należący do danego eko-
systemu biznesowego. 

Branża informatyczna rozwija się dyna-
micznie. Cały czas pojawiają się nowe 
wymagania, technologie, a w ślad za nimi 
wiele zagrożeń. Czy to oznacza, że wraz 
z wysypem technicznych nowości pojawią 
się kolejne certyfikaty dla centrów danych? 

Eksperci nie są w tym przypadku jedno-
myślni. Marcin Zmaczyński nie przewidu-

je nagłego wzrostu popularności nowych 
certyfikatów, bo w jego opinii najbliższe la-
ta upłyną pod znakiem dominacji Uptime 
Institute z klasyfikacją Tier oraz ANSI i ich 
systemu oceny TIA-942:2014. Odmienne 
zdanie na ten temat ma Adam Dzielnicki, 
który uważa, że bardzo szybko będzie ro-
snąć popularność procesów związanych 
z certyfikacją chmur obliczeniowych. Naj-
ważniejsze wymagania stawiane tej grupie 
usług będą się odnosić do ochrony danych 
i ich dostępności. W tym kontekście szcze-
gólnie interesująca jest inicjatywa ENISA 
(Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sie-
ci i Informacji), która pracuje nad stwo-
rzeniem ogólnoeuropejskiego systemu 
certyfikacji dla usług chmurowych. Z ko-
lei Łukasz Ozimek twierdzi, że wzrośnie 
rola certyfikatów spełniających potrzeby 
wybranych segmentów rynku. Za przykład 
może posłużyć sektor finansowy i wymogi 
KNF dotyczące lokowania zasobów pod-
miotów nadzorowanych w chmurze. Nie 
można też wykluczyć, że tożsame syste-
my regulacji i certyfikacji stworzą ochro-
na zdrowia i sektor edukacji.  n

n TOMASZ SOBOL Certyfikacja centrum danych cały czas zyskuje na znaczeniu. 
Zwracają na nią uwagę nie tylko duże korporacje, lecz także mniejsze firmy. Paradok-
salnie tym ostatnim może bardziej zależeć na korzystaniu z usług certyfikowanego 
centrum danych. Takie przedsiębiorstwa często nie mają rozbudowanego zespołu  
analityków ds. bezpieczeństwa i oceny ryzyka. Certyfikowane centrum danych to 
oszczędność czasu klienta, gdyż od razu zyskuje on gwarancję niezawodności infra-
struktury, z której będzie korzystać. Dla integratorów ma to również ogromne znacze-
nie, kiedy projektują rozwiązanie dla klienta końcowego i chcą z czystym sumieniem 
budować je na bazie niezawodnych komponentów. 

n MARCIN ZMACZYŃSKI Wraz ze wzrostem świadomości na temat rozwiązań 
chmurowych klienci coraz częściej zwracają uwagę na centra danych z najwyższy-
mi ratingami. Przeprowadzenie migracji to zadanie, które powinno być zrealizowane 
z uwzględnieniem analizy potencjalnego ryzyka, a dla większości firm brak dostępu 
do danych w chmurze oznacza poważne kłopoty w prowadzeniu działalności. Ten od-
setek będzie rósł wraz z upowszechnianiem się rozwiązań chmurowych i ich rosnącej 
roli w działalności operacyjnej polskich przedsiębiorstw. 

n ADAM DZIELNICKI Rekomendacje i nowe regulacje prawne w obszarze bankowo-
ści i ochrony danych osobowych są i długo będą poważnym katalizatorem wzrostu 
znaczenia certyfikatów. Ostatnio poważnym wyzwaniem dla europejskich firm było 
rozporządzenie RODO. Niestety, mimo upływu prawie dwóch lat od wejścia w życie 
tej regulacji wiele z nich obawia się, że nie spełnia wymogów przez nią stawianych. 
Według raportu firmy Tanium problem ten dotyczy 67 proc. przedsiębiorstw. Certy-
fikaty, takie jak EPI-DCOS mogłyby znacząco pomóc firmom we wdrożeniu wytycz-
nych europejskiego regulatora.

Tomasz Sobol, 
Chief Marketing 
Officer,  
Beyond.pl

Adam Dzielnicki, 
kierownik 
produktu, Atman

Marcin Zmaczyński, 
dyrektor marketingu 

 na Europę 
Środkowo-
Wschodnią, 
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Zbadań przeprowadzonych przez 
agencję badawczą PMR wynika, 
że certyfikacja jest drugim po cenie 

kryterium decydującym o wyborze cen-
trum danych. Dla większości responden-
tów to czynnik ważniejszy od poziomu 
redundancji i warunków SLA, nie wspo-
minając o referencjach i marce dostawcy 
czy też portfolio usług przez niego ofero-
wanych. Certyfikaty sprawiają, że klient 
nie porusza się po omacku i może pod-
jąć decyzje na podstawie czytelnych wy-
tycznych. Normy charakteryzujące pracę, 
a także wyposażenie czy umiejscowienie 
obiektu mają szczególne zna-
czenie w przypadku korporacji 
i dużych integratorów obsługu-
jących projekty globalne.

– Z  punktu widzenia orga-
nizacji przetwarzających stra-
tegiczne dane lub działających 
w regulowanych branżach posia-
danie przez operatora data cen-
ter certyfikatu wydanego przez niezależną 
firmę, takiego jak ISO/IEC 27001:2013 czy 
ISO 9001:2015, jest wręcz niezbędnym wa-
runkiem do tego, by rozpocząć rozmowy 
handlowe – tłumaczy Adam Dzielnicki, 
Data Center Product Manager w Atmanie.

ISO 9001:2015 i  ISO/IEC 27001:2013 
należą obecnie do najpopularniejszych 
standardów wśród operatorów centrów 
danych działających w Polsce. Certyfika-
ty te potwierdzają pewien poziom jakości 
usługi oraz poufności, dostępności i inte-
gralności przetwarzanych informacji. Jed-
nakże bardziej cenione przez specjalistów 
są dwie amerykańskie normy: ANSI/TIA-
942 i Uptime Institute, a także europejska 

ISO/IEC TS 22237 (wcześniej znana ja-
ko EN 50600). Oceniają one zgodność ze 
standardami technologicznymi w zakre-
sie projektu, budowy, a także infrastruk-
tury obiektu. Niemniej Adam Dzielnicki 
zwraca uwagę na fakt, że na centra danych 
nie można patrzeć wyłącznie przez pry-
zmat ich wyposażenia i lokalizacji, bowiem 
niebagatelną rolę w ich obsłudze i zarzą-
dzaniu odgrywają ludzie. To właśnie pra-
cownicy centrów danych w dużym stopniu 
odpowiadają za bezpieczeństwo i dostęp-
ność usług. Na potrzebę efektywnego za-
rządzania wszelkiego typu operacjami 

przebiegającymi w centrum danych odpo-
wiada certyfikacja EPI-DCOS (Data Centre  
Operations  Standard).

EPI-DCOS: od praktyków  
dla praktyków 
Człowiek jest najsłabszym ogniwem 
w systemie bezpieczeństwa. Centra da-
nych nie stanowią pod tym względem 
żadnego wyjątku. Proste błędy popeł-
niane w trakcie eksploatacji lub konser-
wacji sprzętu mogą sprawić, że obiekt 
legitymujący się np. standardem Tier IV 
będzie funkcjonować niemal tak samo, 
jak centrum danych zaliczane do niż-
szej kategorii. Dlatego też znane i bardzo 
popularne normy nie zawsze odzwier-
ciedlają rzeczywisty stan rzeczy. Jak na 
razie jedynym certyfikatem szeroko opi-
sującym wszystkie obszary utrzymania 
i obsługi data center, w tym działania czło-
wieka, jest EPI-DCOS. Standard opra-
cowała firma EPI (Enterprise Products 
Integration) przy współudziale ponad 
50 ekspertów z firm technologicznych,  
m.in. Microsoftu, Della, Ericssona, NTT 
Communications, a  także banków zlo-
kalizowanych na terenie Azji, Europy 
i Stanów Zjednoczonych. To pierwszy na 
świecie dokument określający najlepsze 
praktyki i wytyczne dotyczące wszystkich 
obszarów zarządzania centrami przetwa-
rzania danych.

EPI-DCOS, czyli
certyfikacja od A do Z
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Warszawskie centra danych Atman jako pierwsze 
w Europie uzyskały certyfikat DCOS (Data Centre 
Operations Standard) firmy EPI. To jedyny standard 
obejmujący wszystkie aspekty zarządzania operacyj-
nego centrum danych.
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W ślad za nim przygotowano także au-
dyt certyfikacyjny stwierdzający, czy pro-
cedury obowiązujące w danym centrum 
danych są odpowiednio sformułowane, 
udokumentowane i skutecznie stosowa-
ne, a także stale udoskonalane. Atman ja-
ko pierwszy europejski operator data 
center przeszedł przez certyfikację DCOS. 
W ciągu niespełna dwóch lat firmie uda-
ło się uzyskać świadectwa dla obiektów 
Atman Data Center Warsaw-1 i  Atman  
Data Center Warsaw-2. Warto zaznaczyć, 
że proces miał miejsce przy wsparciu firmy 
BSA Group, jednego z czterech europej-
skich partnerów EPI w Europie i jedyne-
go w Polsce.

– DCOS daje pewność klientom, że in-
frastruktura, która została przez nich 
umieszczona w obiektach, jest prawidłowo 
zarządzana i udokumentowana. Wszystkie 
prace są prowadzone proaktywnie, a osoby 
odpowiedzialne za obsługę obiektu unikają 
błędów podczas świadczenia usług. Z kolei 
Atman, dzięki unikatowej certyfikacji, nie 
tylko w naszym kraju, lecz także w regionie, 
zyskuje znaczną przewagę konkurencyjną 
– mówi Robert Berliński, CEO and Gene-
ral Manager oraz Data Center Technical 
Consultant w BCA Engineering Group.

Certyfikat EPI-DCOS szczegółowo defi-
niuje wiele procesów zachodzących w cen-
trum danych. Oprócz kwestii związanych 
z serwisowaniem czy usuwaniem usterek 
określa praktyki i procedury dotyczące za-
rządzania zespołami obsługi DC, dostaw-
cami i  poziomem świadczonych usług, 
bezpieczeństwem fizycznym i utrzyma-
niem okablowania obiektów, cyklicznymi 
przeglądami systemów, a nawet zachowa-
niem porządku i czystości w budynku.

– Klient musi mieć pewność, że operator 
data center zapewni mu wysoką dostępność 
i jakość usług zarówno pod kątem stosowa-
nych technologii, jak i sposobu zarządza-
nia procesami czy też dbałości o fizyczną 
lokalizację sprzętu i systemów – tłumaczy  
Arkadiusz Krześlak, kierownik utrzyma-
nia centrum danych w Atmanie.

Certyfikat EPI-DCOS jest przyznawa-
ny w pięciostopniowej skali dojrzałości: 
 1 – Initial, 2 – Repeatable, 3 – Defined, 
4 – Managed, 5 – Optimised. Uzyskanie 
certyfikatu na najwyższym poziomie jest 
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3Czy mógłby Pan sprecyzować dla jakich 
grup klientów certyfikaty mają szczególne 

znaczenie, a dla kogo są mniej ważne?
Z naszych obserwacji wynika, że standardy 

certyfikacyjne są istotne przede wszystkim 

dla instytucji publicznych i organizacji z wy-

soko regulowanych sektorów: finansowego 

i energetycznego. Instytucje te najczęściej 

wymagają od operatorów poświadczonej 

odpowiednim certyfikatem gwarancji bez-

pieczeństwa danych i zgodności z wytyczny-

mi, przykładowo RODO czy dyrektywą NIS. 

Tego typu organizacje dostrzegają korzyści 

wynikające z certyfikacji najbardziej w wy-

miarze optymalizacji. Standaryzacja skraca 

bowiem czas realizacji funkcji i zmniejsza 

liczbę możliwych do popełnienia błędów, 

co w branżach, których działalność ma cha-

rakter krytyczny, jest nie do przecenienia. 

Wyraźnie mniejsze znaczenie ma certyfi-

kacja dla przedsiębiorstw o znacznie mniej-

szym wpływie na funkcjonowanie krajowej 

gospodarki czy życia społecznego. Mam tu-

taj na myśli głównie branżę produkcyjną,  

e-commerce, firmy hostingowe czy transport. 

Ostatnio wartość certyfikacji i jakość wpro-

wadzonych procedur została zweryfikowana 

przez epidemię COVID-19. Żaden z naszych 

klientów nie doznał choćby chwili niedostęp-

ności usług data center, zaś szybka reakcja 

w postaci wprowadzenia procedur zastęp-

czych i  umożliwienia skorzystania przez 

klientów z usług alternatywnych (np. remote 

hands) ograniczyła do minimum zagrożenie 

dla stabilności operacyjnej centrum danych.

1Które z mniej popularnych certyfikatów dla 
centrów danych znajdą się w najbliższym 

czasie na fali wznoszącej?
Cyberzagrożenia rozwijają się szybciej niż 

technologie, które umożliwiają ich zwalcza-

nie. Wraz z rosnącą liczbą ataków firmy bę-

dą musiały zainwestować więcej środków, 

by ich dane były bezpieczne, a biznesy sta-

bilniejsze. W związku z tym na pewno na 

popularności będą zyskiwać certyfikaty ISO 

związane z bezpieczeństwem i utrzyma-

niem ciągłości działania, w tym powstały 

w 2013 r. standard ISO 27001. Pamiętaj-

my przy tym, że centra danych są wyjątko-

wo złożonym organizmem, którego sprawne 

i wydajne działanie zależy w dużej mierze 

od ludzi. Lukę standaryzacyjną w tym ludz-

ko-procesowym aspekcie idealnie wypełnia 

certyfikacja EPI-DCOS. 

2Jako pierwszy europejski europejski opera-
tor centrów danych uzyskaliście certyfikat 

EPI-DCOS. Czym była podyktowana ta decyzja?
Zdecydowaliśmy się na wdrożenie wy-

tycznych i audyt zgodności ze standardem 

EPI-DCOS ze względu na jego praktyczne 

znaczenie. Umożliwia on bowiem dokładną 

ocenę i weryfikację jakości operacji, a tak-

że utrzymania centrum danych i obowiązu-

jących procedur. W konsekwencji prowadzi 

to do zapewnienia klientom bezpieczeństwa, 

dostępności i jakości świadczonych usług na 

najwyższym możliwym poziomie. Jesteśmy 

przekonani, że z czasem ten standard docenią 

także inni polscy operatorzy centrów danych.

Trzy pytania do…
Adama Dzielnickiego, 

Data Center Product Managera w Atmanie 

możliwe wyłącznie w przypadku certyfi-
kacji wszystkich 11 obszarów standardu 
DCOS. Operatorzy centrów danych nie 
są jednak zobowiązani do certyfikacji od 
razu we wszystkich obszarach. Uzyska-
nie poziomu „Managed” nie jest zatem 
równoważne z niższym poziomem doj-
rzałości. Poza tym autorzy standardu za-
chęcają operatorów centrów danych do 
stopniowej certyfikacji i ograniczenia jej 

na początku do maksymalnie pięciu naj-
ważniejszych procesów. To progresywne 
podejście sprowadzające się do analizy 
słabych i  mocnych stron oraz poprawy 
procedur stanowi klucz do udanego za-
stosowania praktyk DCOS.

Dodatkowe informacje: 
WWW.ATMAN.PL 
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Nowe wymagania zostały określone 
w unijnym rozporządzeniu wyko-
nawczym do dwóch tzw. ekody-

rektyw: 2005/32/WE i  2009/125/WE. 
Obie mają na celu poprawę efektywności 
energetycznej i zmniejszenie oddziały-
wania na środowisko różnych urządzeń, 
zarówno tych do użytku domowego, jak 
i  wykorzystywanych w  usługach czy 
przemyśle. Przy czym narzucone przez 
UE standardy nie dotyczą wszystkich 

serwerów. W  ocenie sytuacji mają po-
móc dokładne definicje użytych w roz-
porządzeniu pojęć i  terminów. Ma to 
służyć temu, żeby nie można było obcho-
dzić postanowień dyrektywy, tłumacząc 
się różnymi interpretacjami zapisów za-
mieszczonych w rozporządzeniu. W tym 
celu zostały również dokładnie określone 
zasady mierzenia wskazanych w przepi-
sach wskaźników i wielkości w przypadku 
przeprowadzanych kontroli.

W pierwszym rzędzie autorzy rozpo-
rządzenia określili nowe wymagania 
dotyczące minimalnej sprawności i mi-
nimalnego współczynnika mocy użytych 
zasilaczy. Zapisy będą wprowadzane 
w życie w dwóch etapach – od 1 marca 
2020 r. i od 1 stycznia 2023 r. Przykła-
dowo, w pierwszym okresie minimalna 

Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe, surowsze wymogi energetyczne  
w stosunku do serwerów i pamięci masowych, które są sprzedawane  
i używane na terenie Unii Europejskiej. 

n Andrzej Gontarz

PRAWO

Nowe ekostandardy 
dla serwerów
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nTomasz Buk, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, DCX
Najprostszym i ekonomicznie efektywnym sposobem na dostosowanie obecnie posiada-

nych serwerów do nowych unijnych wymagań energetycznych może być zastosowanie 

chłodzenia procesorów cieczą w modelu Direct Liquid Cooling (DLC) lub całych urządzeń 

w modelu Immersion Liquid Cooling (ILC). Obie formy chłodzenia cieczą zyskują na popu-

larności zwłaszcza pośród największych graczy na rynku centrów danych i wszędzie tam, 

gdzie myśli się o ekologii. Oba systemy chłodzenia bezpośredniego umozliwiają wyelimino-

wanie wentylatorów z serwerów, a przez to spełnienie wymogów maksymalnego poboru 

mocy w trybie bezczynności. Można też pomyśleć o bardziej optymalnym wykorzystaniu 

serwerów, a więc o takim planowaniu ich obciążenia i zajętości, żeby nie działały w trybie 

bezczynności. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy mogą to zrobić firmy, których 

specyfika przetwarzania danych wymaga skokowego użycia mocy obliczeniowej.

Czego dotyczą przepisy:  
sprawdź u źródła 

Dokładne wyjaśnienia użytych pojęć 

i terminów oraz szczegółowe wyma-

gania i wskaźniki dotyczące serwerów 

i pamięci masowych zawiera rozporzą-

dzenie Komisji (UE) 2019/424 z 15 marca 

2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące 

ekoprojektu dla serwerów i produktów 

do przechowywania danych zgodnie 

z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013.

W myśl definicji użytych w unijnym roz-

porządzeniu serwer oznacza „komputer, 

który zapewnia usługi i zarządza zaso-

bami sieciowymi dla urządzeń klienc-

kich, takich jak komputery stacjonarne, 

notebooki, biurkowe urządzenie typu 

cienki klient, telefony IP, smartfony, ta-

blety, telefonia, systemy automatycz-

ne lub inne serwery”. Z kolei produkt 

do przechowywania danych to „w pełni 

funkcjonujący system pamięci maso-

wej świadczący usługi w zakresie prze-

chowywania danych na rzecz klientów 

i urządzeń podłączonych do niego bez-

pośrednio lub poprzez sieć”.sprawność zasilacza przy 100-proc. ob-
ciążeniu znamionowym ma wynosić od 
88 do 91 proc. Za dwa lata obowiązujący 
poziom ma wynosić 91 proc. zarówno dla 
zasilaczy jedno-, jak i wielowyjściowych.

Od 1 marca br. będą obowiązywać też 
podstawowe limity poboru mocy w sta-
nie bezczynności. Nie mogą one prze-
kraczać wartości obliczonych według 
wzorów wskazanych dla poszczególnych 
grup serwerów: z jednym gniazdem CPU, 

z dwoma gniazdami oraz serwerów kase-
towych lub wielowęzłowych. Dla serwe-
rów z jednym gniazdem wyliczony limit 
wynosi 25 W, a dla serwerów kasetowych 
40 W. Dodatkowe limity są przewidziane 
na dodatkowe części: zasilacz, dysk twar-
dy czy dodatkową pamięć. Co ważne, doty-
czą zarówno urządzeń wprowadzanych do 
obrotu, jak i używanych na terenie UE od 
marca 2020 r. Nakłada to na użytkowników 
tych serwerów obowiązek dostosowania 
się do nowych wymogów, a okres dostoso-
wawczy od dnia publikacji rozporządze-
nia (15 marca 2019 r.) w praktyce już minął.

Producenci serwerów muszą zapew-
nić też możliwość demontażu poszcze-
gólnych części w celu ich wymiany bądź 
naprawy. Od 1 marca tego roku zastoso-
wane techniki łączenia, mocowania lub 
uszczelniania nie mogą uniemożliwiać 
demontażu określonych podzespołów, 
w tym: urządzeń do przechowywania da-
nych, pamięci, procesora, płyty głównej, 
karty rozszerzeń i karty graficznej, zasi-
lacza, obudowy i akumulatorów. Z kolei 
producenci pamięci masowych muszą 
w tym samym terminie zapewnić moż-
liwość bezpiecznego usuwania informa-
cji zapisanych na wszystkich nośnikach 
w określonym urządzeniu. 

Od 1  marca 2021  r. producenci ser-
werów i pamięci będą mieli obowiązek 
udostępnienia najnowszej wersji firm-
ware’u po dwóch latach od wprowadze-
nia na rynek produktu i przez osiem lat  
od wprowadzenia do obrotu ostatnie-

go produktu określonego modelu. Aktu- 
alizacje oprogramowania mają być udo-
stępniane „bezpłatnie lub po uczciwej, 
przejrzystej i niedyskryminacyjnej ce-
nie”. Ta część nowych przepisów ma 
służyć m.in. przeciwdziałaniu mono-
polizacji rynku serwerów i  pamięci 
masowych oraz uniezależnieniu ich użyt-
kowników od konkretnych producentów.

Na razie nie wiadomo, jaki organ bę-
dzie upoważniony do kontroli efektyw-
ności energetycznej serwerów w Polsce. 
Nie są znane również warunki, na ja-
kich takie kontrole miałyby się odbywać 
w serwerowniach, by były zgodne z za-
sadami bezpieczeństwa i ochrony prze-
twarzanych danych. To powinno zostać 
określone w  przepisach krajowych 
wprowadzających unijne rozporządze-
nie do polskiego porządku prawnego. 
Samo rozporządzenie nie wymaga im-
plementacji i obowiązuje bezpośrednio 
we wszystkich krajach członkowskich 
Unii Europejskiej. n 



Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe  
– w oparciu o dane pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, 
organizacji branżowych i globalnych mediów.
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Gorączka zakupów w polskiej dystrybucji

Pandemia wyczyściła magazyny dystrybutorów ze sprzętu do biur domo-

wych i produktów sieciowych. W porównaniu z ub.r. najlepiej schodziły ka-

merki internetowe, transceivery i przełączniki – wynika z danych Contextu 

obejmujących polski rynek w okresie od 2 do 29 marca br. Wartościowy 

wzrost sprzedaży, choć znacznie niższy, miał też miejsce także w przypad-

ku serwerów, notebooków i stacjonarnych stacji roboczych. Z kolei według 

danych dla Europy Zachodniej (za okres od 24 lutego do 22 marca br.) 

w ujęciu rok do roku najbardziej wzrosły przychody ze sprzedaży syste-

mów AV (87 proc.) i akcesoriów gamingowych (24 proc.).Ź
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Trudny rok dla branży

Światowe wydatki na IT spadną w 2020 r. 

o  2,7  proc. wobec 2019  r. –  prognozuje 

IDC. Cięcia wymusi kryzys spowodowany 

COVID-19, który pustoszy zarówno fir-

mowe, jak i  prywatne budżety. Według 

analityków zwiększony popyt na niektóre 

produkty i  usługi nie zmieni sytuacji. IDC 

przewiduje, że firmy z sektorów, które naj-

bardziej ucierpią z  powodu zarazy, będą 

opóźniać projekty i  zakupy. Ponadto nie-

pewność związana z epidemią spowoduje, 

że wiele firm będzie bardzo ostrożnie pla-

nować budżety na bieżący rok. W pierw-

szej kolejności można spodziewać się cięcia 

wydatków na sprzęt. Doświadczenie po-

przednich kryzysów uczy, że jest to sposób 

na szybką poprawę rentowności przez fir-

my. W efekcie w 2020 r. sprzedaż kompu-

terów, tabletów, telefonów komórkowych 

i urządzeń peryferyjnych ma się skurczyć 

w sumie o 8,8 proc. Wydatki na serwery, 

pamięć masową i sprzęt sieciowy również 

W II kw. 2020 r. dostawy serwerów na światowy ry-

nek wzrosną o  7–9  proc. wobec I  kw. br. –  ocenia 

DRAMeXchange, dział badawczy TrendForce. Popyt na-

pędzają jednak czterej najwięksi dostawcy usług chmu-

rowych. Amerykańskie koncerny jeszcze przed pande-

mią przeniosły część produkcji na Tajwan w związku 

z wojną handlową. Umożliwi im to zrealizowanie od-

roczonych zamówień. Obecnie większość chińskich fa-

bryk już wznowiła działalność.

Wirus nie powiedział jednak ostatniego słowa. Sporym 

zagrożeniem dla dostaw serwerów jest rozwój pande-

mii na Filipinach i w Malezji. W obu tych krajach wy-

twarza się najwięcej komponentów, nie licząc pamięci. 

Ograniczenia i  blokady związane z  COVID-19 w  tych 

krajach stanowią potencjalne ryzyko zerwania łańcu-

cha dostaw w II poł. 2020 r.

Covid-19 może zakłócić 
dostawy serwerów

BADANIA RYNKU

Wzrost przychodów ze sprzedaży na polskim rynku IT  
w okresie 2–29 marca 2020 r. (wzrost rok do roku)

Kamery internetowe

Transceivery

Przełączniki ethernetowe

Słuchawki i mikrofony

Punkty dostępowe WLAN

Oprogramowanie zabezpieczające

Stacje dokujące

Inne urządzenia typu handheld

Serwery

Notebooki

Gwarancje i usługi

Akcesoria gamingowe

Stacjonarne stacje robocze

Oprogramowanie graficzne i projektowe

Konsole

Prognoza dostaw serwerów  
na światowy rynek

I kw. 2020 r. II kw. 2020 r.

Dostawy (mln szt.) 3 3,2

Wzrost rok do roku 8,2% 3,5%

Wzrost kwartał do kwartału -9,3% 5,2%

93%

77%

73%

41%

35%
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29%
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19%
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Aż 71  proc. przedsiębiorstw przy-

znaje, że firmowe centra danych nie 

zaspokajają wszystkich ich potrzeb 

–  wynika z raportu Forbes Insights 

i Vertiv. Otóż 63 proc. dyrektorów IT 

oraz CTO twierdzi, że stale ma problem 

z  przepustowością. Są przy tym zda-

nia, że bezpieczeństwo (45 proc. wska-

zań) i  wydajność (43  proc.) to dwa 

obszary, które w najwyższym stopniu 

potrzebują modernizacji. Aż 92  proc. 

CIO i  CTO twierdzi, że w  najbliższej 

przyszłości ich praca będzie wymaga-

ła krótszego czasu na analizę danych. 

Oczekiwania badanych są związane 

z  tym, że współczesne centra danych 

zmierzają w kierunku integracji zaso-

bów przedsiębiorstwa, chmury i  śro-

dowisk brzegowych. Potrzebne jest za-

tem dokładne planowanie, aby spełnić 

firmowe wymagania w zakresie prze-

twarzania danych, dbając jednocześnie 

o zachowanie celów biznesowych.

Najczęściej wskazywane cechy, które 

zapewnią przedsiębiorstwom przewa-

gę konkurencyjną, to bezpieczeństwo 

(43  proc.), tworzenie kopii zapaso-

wych i  gotowość na wypadek awarii 

(33  proc.), zdolność do wdrażania no-

wych rozwiązań (28 proc.) oraz przepu-

stowość sieci (27 proc.).

Co ciekawe, wyniki raportu pokazują 

rozbieżność między oceną zarządów 

firm i  pracujących w  nich inżynierów. 

Przykładowo 11  proc. szefów firm 

twierdzi, że centra danych w ich przed-

siębiorstwach są modernizowane z wy-

przedzeniem wobec aktualnych po-

trzeb, podczas gdy tego samego zdania 

jest tylko 1 proc. inżynierów.

Centra danych 
dalekie od ideału

Ź
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Źródło: IDC, marzec 2020

Skok popytu już się nie powtórzy

Zapotrzebowanie na komputery wzrosło w I kw. 2020 r. z powodu powszechnie stosowanej 

zdalnej pracy i nauki, ale epidemia spowodowała również opóźnienia w produkcji i proble-

my logistyczne. Skutkiem jest spadek dostaw PC o  8  proc., do 53,7  mln szt., największy 

od czterech lat. Tym niemniej skok popytu po wybuchu pandemii wywindował rentowność 

głównych marek. Zdaniem analityków Canalysa w ciągu najbliższych kilku tygodni produ-

cenci będą komunikować wysokie zyski, a ich marża operacyjna osiągnie najwyższy poziom 

w historii. Jednak duży popyt na komputery w I kw. br. nie utrzyma się, a w II kw. br. trzeba 

się liczyć ze znacznym spadkiem sprzedaży. W  tym czasie niewiele firm będzie kupować 

sprzęt do biur, podobnie użytkownicy domowi, gdyż już nabyli potrzebne im urządzenia.  

Co ważne, właśnie rozpoczyna się globalna recesja. Specjaliści Canalysa zwracają też uwagę, 

że w ciągu najbliższych 3–6 miesięcy po otwarciu fabryk w Chinach wyzwaniem dla dostaw-

ców PC będzie prawidłowe zarządzanie łańcuchem dostaw i produkcją. Warto podkreślić,  

że w pierwszym, a jednocześnie tak nietypowym kwartale 2020 r., Lenovo utrzymało po-

zycję światowego lidera. Z pierwszej piątki najbardziej ucierpiały w  tym okresie interesy 

Apple’a, który w największym stopniu polega na produkcji w chińskich fabrykach. 
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Światowe dostawy PC w I kw. 2020 r.

Producent
Dostawy w I kw. 

2020 r. (mln szt.)

Udział w rynku  

w I kw. 2020 r.

Dostawy w II kw. 

2019 r. (mln szt.)

Udział w rynku  

w I kw. 2019 r.

Różnica 

rok do roku

Lenovo 12,83 23,9% 13,421 23,0% -4,4%

HP 11,701 21,8% 13,58 23,3% -13,8%

Dell 10,496 19,6% 10,383 17,8% 1,1%

Apple 3,219 6,0% 4,072 7,0% -21,0%

Acer 3,125 5,8% 3,574 6,1% -12,6%

Inni 12,311 22,9% 13,316 22,8% -7,5%

W sumie 53,682 100,0% 58,346 100,0% -8,0%
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się zmniejszą, ponieważ klienci korporacyj-

ni już zaczęli opóźniać zakupy. Całkowite 

wydatki na infrastrukturę (w tym chmurę) 

wprawdzie wzrosną o 5,3  proc., ale tylko 

dzięki opłatom za IaaS oraz zakupom ser-

werów przez dostawców usług chmuro-

wych. Zdaniem analityków ogólne wydatki 

na serwery i  storage spadną o  3,3  proc., 

a  na sprzęt sieciowy dla przedsiębiorstw 

– o 1,7 proc. Z kolei nakłady na usługi IT 

mają się skurczyć o 2 proc. Zwiększyć się 

powinny jedynie inwestycje w oprogramo-

wanie, choć wzrost ma nie prze-

kroczyć 2 proc. Ma to być możliwe 

głównie ze względu na inwestycje 

w chmurę i ten rodzaj software’u, 

który pomoże firmom reagować 

na zmiany i  realizować bieżące operacje 

biznesowe. IDC uważa przy tym, że w ciągu 

najbliższych sześciu miesięcy pojawią się 

nowe możliwości dla oprogramowania i po-

wiązanych z nim usług w obszarze zdalnej 

pracy i współpracy.

Infrastruktura

8,8%

5,3%

Oprogramowanie

10%

1,7%

Usługi IT

3,9%

-2%

W sumie 
 wydatki na IT

-2,7%

4,8%

Wzrost wydatków w poszczególnych 
segmentach rynku IT (rok do roku w dol.)

0,9%

Urządzenia

-8,8%

2020*

2019

*prognoza
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Zacznijmy od pytania, co lepsze: wie-
lofunkcyjny kombajn czy wyspe-
cjalizowany system, adresowany 

do stosunkowo wąskiej grupy użytkow-
ników? Przed takim dylematem stają za-
równo producenci rozwiązań IT, jak i ich 
użytkownicy. Simon Taylor, CEO i założy-
ciel HYCU, wybrał drugą z wymienionych 
opcji. Jego firma dwa lata temu wprowa- 
dziła na rynek specjalistyczne oprogra-
mowanie, przeznaczone do backupu 
danych przetwarzanych przez systemy 
hiperkonwergentne Nutanix. Ze względu 
na ograniczoną grupę docelową wydawał 
się to nieco szalony pomysł. Jednak war-
to przypomnieć, że na podobny krok zde-
cydował się kilkanaście lat temu Veeam, 
opracowując narzędzia do backupu ma-
szyn wirtualnych VMware’a. 

Oczywiście nie wiadomo, czy HYCU 
osiągnie podobny sukces, choć zdaje się 
być na dobrej drodze do tego celu. Podczas 
niedawnego spotkania z dziennikarzami 
Simon Taylor oznajmił, że producent ma 
już 1,2 tys. klientów w 60 krajach. Dla po-
równania, globalnie z produktów Nutani-
xa korzysta ponad 14 tys. firm i instytucji 
– różnica jest więc duża, ale nie kolosalna. 
Ciekawostką jest fakt, że oprogramowanie 
HYCU pracuje również w Polsce, a jego 
użytkownikiem jest Adama – globalna fir-
ma wytwarzająca środki ochrony roślin. 
Arkadiusz Szymański, IT manager w Ada-
mie, przyznaje, że przed zakupem nie 
miał pojęcia o istnieniu HYCU. Niemniej 
rozbudowa Nutanixa sprawiła, że roz-
począł poszukiwania nowego narzędzia  
do backupu i trafił na ofertę warszawskie-
go integratora Vayana Technologie Infor-
matyczne. Fo
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W segmencie rozwiązań do ochrony danych i zarządzania 
nimi pojawia się coraz więcej niszowych produktów i usług. 
W nieodległej przyszłości część z nich trafi do głównego 
nurtu, więc warto już teraz trzymać rękę na pulsie.

n Wojciech Urbanek, Sunnyvale

– Zapoznałem się z wersją demo progra-
mu. Okazało się, że aplikacja łatwo się kon-
figuruje, ma przejrzysty interfejs, zbliżony 
do Prism Nutanix, i nie obciąża systemu. Po-
sługiwanie się tym oprogramowaniem jest 
niezwykle proste, nie trzeba być specjalistą 
od backupu ani uczestniczyć w seminariach 
technicznych. Po prostu klikasz i  działa 
– przekonuje Arkadiusz Szymański. 

Specjaliści Vayana jak na razie mogą 
pochwalić się tym jednym wdrożeniem  
HYCU, choć to być może wcale nie najgor-
szy wynik, jeśli wziąć pod uwagę, że integra-
tor aktywnie zaangażował się w sprzedaż 
Nutanixa dopiero pod koniec 2018 r. 

– Nie ukrywam, że byłem nieco zaskoczo-
ny, że udało nam się sprzedać ten produkt, 
bowiem mamy na koncie dopiero kilka wdro-
żeń systemów Nutanixa. Cieszy nas reakcja 
klienta, który jest tak zadowolony z opro-
gramowania, że zarekomendował je do sto-
sowania w ramach całej grupy – tłumaczy 
Andrzej Fitt, Business Development Mana-
ger w Vayana Technologie Informatyczne. 

 

Wielu przedsiębiorców buduje systemy 
ochrony danych składające się z narzędzi 
pochodzących od różnych producentów. 
Nie jest to najlepsza opcja z uwagi na trud-
ności związane z zarządzaniem heteroge-
nicznymi rozwiązaniami. Taki stan rzeczy 
nie tylko irytuje pracowników działu IT, 
lecz także nakręca spiralę kosztów. Wyj-
ściem z sytuacji może być wdrożenie zuni-
fikowanej platformy. Amerykańska firma 
Actifio opracowała autorską technolo-
gię Virtual Data Pipeline, która umożliwia 
w ciągu kilku minut stworzenie wirtual-

nych kopii danych niezajmujących dodat-
kowej przestrzeni dyskowej. Zastosowanie 
wirtualizacji pozwala uniezależnić proces 
backupu i ochrony od infrastruktury pamię-
ci masowej. W rezultacie użytkownicy nie 
muszą płacić za licencje na oprogramowa-
nie i za sprzęt związany z tworzeniem ko-
pii zapasowych, migawek, odzyskiwaniem 
danych po awarii, analizą i testowaniem. 
Wszystkie wymienione funkcje realizu-
je pojedyncza platforma. Ash Ashutosh, 
CEO Actifio, podkreśla, że specjaliści od 
storage’u rozmawiają przede wszystkim 
o woluminach, systemach plików czy jed-

DOLINA KRZEMOWA I OKOLICE

start-upy 
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nostkach LUN, a jego firma patrzy na ochro-
nę danych przez pryzmat oprogramowania.

Start-up z Waltham (przedmieścia Bo-
stonu) rozwija platformę, koncentrując 
się na trzech filarach: aplikacjach, SLA 
i ciągłym dostępie do informacji. W Actifio 
zdają sobie sprawę, że wraz z postępującą 
cyfryzacją przedsiębiorcy zaczną stawiać 
coraz wyższe wymagania wobec rozwią-
zań przeznaczonych do zarządzania ko-
piami danych. Na liście życzeń zgłaszanych 
przez klientów znajdzie się zarządzanie za-
sobami znajdującymi się w różnych środo-
wiskach IT. IDC przewiduje, że do 2022 r.  

aż 70 proc. firm i instytucji wdroży rozwią-
zania, a także uruchomi procesy związane 
z zarządzaniem danymi w chmurach pry-
watnych, publicznych i hybrydowych, nale-
żących do różnych usługodawców. 

Warto przy tym zaznaczyć, że system 
Actifio współpracuje obecnie z  chmura-
mi AWS, Microsoft Azure, Google Cloud  
Platform, IBM COS, Oracle i  VMware. 
W pierwszym kwartale tego roku w sprze-
daży pojawi się najnowsza wersja opro-
gramowania, będąca odpowiedzią na 
dynamiczne zmiany zachodzące w obsza-
rze ochrony danych. 

– Tworzenie kopii zapasowych w chmu-
rze publicznej to rutynowa koncepcja. To po- 
trafi robić dziś każdy i nadszedł czas na ko-
lejny krok. Nie jest bowiem sztuką przywra-
canie do pracy jednej maszyny wirtualnej. 
Zdecydowanie większe wyzwanie stano-
wi szybkie odzyskiwanie tysiąca wirtualek 
w chmurze publicznej bądź w środowisku  
lokalnym za pomocą jednego kliknięcia. 
Nasz najnowszy system realizuje wymie-
nione zadania – zapewnia Brian Reagan, 
CMO Actifio.

Wśród nowości znajduje się też szybkie 
klonowanie baz danych do kontenerów 

zbiory danych
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zarządzanych przez platformę Kubernetes 
czy też możliwość śledzenia bloku zmian 
wstecznych, dzięki czemu system przywra-
ca tylko dane wymagane do odzyskania.

Actifio, które działa na rynku od ponad 
dekady, ma 3,6 tys. klientów w 38 krajach. 
Kieruje swoją ofertę przede wszystkim do 
dużych przedsiębiorstw, których przycho-
dy często przekraczają miliard dolarów. 
System jest chętnie sprzedawany przez  
znanych producentów z branży IT. Na li-
ście resellerów Actifio znajdują się m.in.: 
IBM, Hitachi, Lenovo czy NEC. Wartość 
firmy wycenia się na ponad miliard dola-
rów, a inwestorzy venture capital jak do tej 
pory zasilili start-up kwotą 325 mln dol. 

Kiran Bhagesphur od kilkunastu lat zajmu-
je się dużymi zbiorami danych. Najpierw 
kierował zespołem pracującym nad syste-
mem Isilon OneFS, a kiedy start-up prze-
jęło EMC, został wiceprezesem dywizji 
Isilon Storage. Jednak w 2013 r. opuścił 
korporację i wystartował z własnym biz-
nesem, pod nazwą Igneous. Jak się łatwo 
domyślić, jego firma skoncentrowała się 
na opracowywaniu rozwiązań do przecho-
wywania danych niestrukturyzowanych. 
Na ten cel udało się pozyskać od fundu-
szy venture capital 65 mln dol. Lawinowy 
przyrost plików z jednej strony jest wodą 
na młyn dla producentów pamięci maso-
wych, z drugiej zaś niesie z sobą kłopoty.

– W korporacyjnych systemach NAS spo-
czywa około 70 EB nieustrukturyzowanych 
danych. Firmy korzystają z urządzeń pocho-
dzących od różnych producentów, a magazy-
nowane pliki znacznie różnią się wielkością. 
To utrudnia procesy związane z ochroną,  
wizualizacją i  migracją danych –  mówi 
Christian Smith, wiceprezes Igneous. 

Choć konkurencja w segmencie rozwią-
zań do magazynowania plików jest mocna, 
Igneous próbuje wysforować się do przo-
du, oferując usługi związane z przecho-
wywaniem danych niestrukturyzowanych 
o bardzo dużych objętościach. 

– Wśród różnego rodzaju ofert ciężko 
znaleźć ciekawą propozycję dla klientów 
przechowujących miliardy, a nawet biliony 
plików o łącznej objętości od 10 do 100 peta-
bajtów. To obszar, który zamierzamy zago-
spodarować – mówi Christian Smith. 

Start-up oferuje usługę UDMaaS 
(Unstructured Data Management as a Se-
rvice) umożliwiającą migrację rzadko lub 
w ogóle nieużywanych plików z NAS-ów 
korporacyjnych (NetApp NAS, Dell EMC 
Isilon, Qumulo i Pure Storage FlashBlade) 
do chmur AWS, Microsoft Azure i Google 
Cloud Platform lub wskazanego lokalnego 
magazynu danych. Jednym z największych 
wyzwań jest skanowanie miliardów syste-
mów plików. W przypadku tradycyjnych 
rozwiązań proces ten zajmuje kilka dni. 
Igneous opracował własny mechanizm 
pozwalający skanować do 30 mld plików 
dziennie. Start-up zatrudnia 75 pracowni-
ków, w tym 32 inżynierów, i obsługuje oko-
ło 70 klientów. Firma planuje w tym roku 
podpisać umowy z dystrybutorami i zade-
biutować na rynku europejskim. 

Konteneryzacja to obok chmury oblicze-
niowej jeden z najczęściej poruszanych 
tematów podczas ubiegłorocznych kon-
ferencji technologicznych. Chyba naj-
bardziej spektakularnym przykładem był 
VMworld 2019, podczas którego więcej 
mówiono o kontenerach niż o wirtuali-
zacji. Konteneryzacja od pewnego czasu 
jest nierozerwalnie związana z platformą 
Kubernetes, która służy do zarządzania, 
automatyzacji i skalowania aplikacji kon-
tenerowych. Nie ulega wątpliwości, że na-
dejście kontenerów znacznie ułatwia życie 
programistów, ale działy IT mają tak na-
prawdę twardy orzech do zgryzienia. 

– O ile Kubernetes świetnie radzi sobie 
z zarządzeniem cyklem życia aplikacji, o ty-
le nie rozwiązuje innych zagadnień istotnych 
z  punktu widzenia administratora sieci.  
Do tych najbardziej palących problemów 
należą kwestie związane 
z backupem, disaster reco-
very, a także dostępnością, 
migracją i bezpieczeństwem 
danych –  tłumaczy Mur-
li Thirumale, założyciel 
i CEO Portworxa.

Oprogramowanie PX 
Portworx uzupełnia po-
wstałą lukę, łącząc ser-
wery, macierze SAN, NAS, 
a także instancje chmuro-
we. System realizuje wiele 
usług związanych z obsłu-

gą danych dla kontenerów zarządzanych 
przez Kubernetes, takich jak klonowanie, 
tworzenie migawek, replikacja, migracja 
czy też szyfrowanie danych.

– PX Portworx odgrywa rolę nakładki 
na platformę Kubernetes, za pomocą któ-
rej można zarządzać wszystkimi usługa-
mi dostarczanymi przez oprogramowanie.  
To powoduje, że nie jest potrzebny admini-
strator pamięci masowej – zaznacza Gou 
Rao, współzałożyciel i CTO Portworxa.

Szefowie oraz inwestorzy kalifornijskiej 
firmy wychodzą z założenia, że już wkrótce 
Kubernetes stanie się uniwersalnym pane-
lem do sterowania centrami danych i środo-
wiska chmury publicznej. Murli Thirumale 
zaznaczył, że nawet VMware musiał uznać 
dominację Kubernetesa, czego najlepszą 
egzemplifikacją jest prezentowany pod-
czas VMworld 2019 Project Pacific. 

Portworx, który działa od 2014 r., ma  
140 klientów. Lista referencyjna jest wyjąt-
kowo interesująca, bowiem znajdują się na 
niej tak znane firmy, jak Carrefour, Com-
cast, DreamWorks, Ford, General Electric 
czy Lufthansa. Średnia wartość transak-
cji wynosi około 100 tys. dol., a przecięt-
ny cykl sprzedaży oprogramowania trwa 
cztery miesiące. Krzysztof Wyszyński, ar-
chitekt IT z Netology, przyznaje, że rzad-
ko spotyka się podczas realizacji projektów 
z kontenerami. 

– W Polsce jest to głęboka nisza. Fir-
ma, która wykorzystuje kontenery, musi 
zatrudniać developerów, którzy rozwija-
ją oprogramowanie w architekturze mi-
krousług. W rezultacie lista potencjalnych 
klientów ogranicza się do dużych firm. Poza 
tym w idealnym świecie IT kontenery po-
winny być bezstanowe, gdyż w tym przy-
padku ochrona danych staje się zbyteczna. 

Oczywiście zdarzają się 
kontenery zawierają-
ce bazy danych i  w  tej 
sytuacji należy je za-
bezpieczyć – wyjaśnia 
Krzysztof Wyszyński. 

Ze zdecydowanie więk- 
szym entuzjazmem do 
tematów związanych 
z  konteneryzacją pod-
chodzą inwestorzy z Do-
liny Krzemowej, którzy 
wyłożyli na rozwój Port-
worxa 55 mln dol.  n

Nie jest sztuką 
przywracanie 
do pracy jednej 
maszyny 
wirtualnej. 
Wyzwanie stanowi 
odzyskiwanie 
tysiąca wirtualek.

DOLINA KRZEMOWA I OKOLICE



n Canon: drukarki z akumulatorem
Pixma TR150 to drukarka atramentowa dostępna w wersji zasilanej 

tylko z sieci, jak również z akumulatorem. Oba modele są przezna-

czone zarówno do biur, jak dla mobilnych pracowników. Urządzenia 

wyposażono w łączność Wi-Fi (pasma 2,4 GHz i 5 GHz). Można 

drukować bezprzewodowo z urządzeń mobilnych i z chmury. Model 

z akumulatorem wyposażono w funkcję zapisu gotowych szablonów 

dokumentów w wewnętrznej pamięci urządzenia. Akumulator drukarki 

można ładować przez zasilacz sieciowy lub przez USB-C, np. z power 

banku lub laptopa. Z sieci ładuje się przez 2 godz. 20 min. Wystarcza 

według producenta na wydruk 330 str. Urządzenia drukują z szybko-

ścią do 5,5 obr./min w kolorze i 9 obr./min w przypadku dokumentów 

czarno-białych. Maszyny z akumulatorem 

ważą 2,3 kg, ich wymiary wynoszą 322 × 

210 × 66 mm.

Cena: Pixma TR150 – ok. 1,1 tys. zł,  

TR150 z akumulatorem – ok. 1,33 

tys. zł. 

Gwarancja: 2 lata.

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl 

   n   Nowości produktowe   n   
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n Chieftec: Hawk dla graczy
Obudowa gamingowa Hawk AL-02B-TG-OP ma przedni panel wykonany 

z aluminium, a boczny – z hartowanego szkła, co umożliwia wyeks-

ponowanie komponentów. W przedniej i dolnej części konstrukcji 

umieszczono wymienne filtry, chroniące wnętrze przez zakurzeniem. 

Obudowa jest przystosowana do płyt głównych w formatach Mini ITX, 

mATX, ATX. Wyposażono ją w siedem slotów PCI, po dwa sloty na no-

śniki 2,5 i 3,5 cala oraz jeden 5,25 cala. Zmieści kartę graficzną o dłu-

gości 349 mm. Na zewnątrz wyprowadzono złącza USB 3.0, 2.0, audio. 

W obudowie można zamontować wentylatory z przodu i z tyłu.

Cena resellerska netto:  

44 dol. bez zasilacza  

(ok. 185 zł). 

Gwarancja: 2 lata.

n AB, ab.pl
n Action, action.pl
n Also, alsopolska.pl
n Komputronik, komputronik.pl

n Philips: monitor z szerokim ekranem
Monitor 346P1CRH jest 34-calowym panelem VA o wąskich ramkach, 

rozdzielczości UWQHD (3440 x 1440 pikseli) i proporcjach ekranu 

21:9. Jasność wynosi 500 cd/mkw., współczynnik kontrastu 3000:1, 

a częstotliwość odświeżania – 100 Hz. Panel wyświetla 120 proc. pale-

ty barw sRGB i 98 proc. NTSC. Urządzenie wyposażono w przełącznik 

KVM, co ułatwia wyświetlanie obrazu z dwóch urządzeń. Ma tryb 

stacji dokującej, co pozwala ładować laptopy ze złączem USB-C 3.1, 

przesłać obraz, dźwięk i dane. Urządzenie jest wyposażone w złącza: 

DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, RJ45, USB-A i USB-C. 

n Schneider Electric: UPS do edge computingu
APC Smart-UPS to zasilacz awaryjny typu line-interactive zapro-

jektowany do zastosowań w przetwarzaniu brzegowym w różnych 

środowiskach (biura, zakłady przemysłowe, placówki edukacyjne, 

zdrowotne i in.). Ma baterię litowo-jonową, akumulatory mogą sa-

modzielnie wymieniać użytkownicy. Seria obejmuje modele o mocy 

500, 750, 1000 i 1500 VA. Są dostępne w obudowach typu tower 

lub przystosowane do montażu we wsporniku ściennym 1U (500 VA) 

oraz w szafach typu rack 2U i 3U (750, 1000 i 1500 VA). Wydajność 

w trybie ekologicznym sięga według producenta 97 proc. Zasilaczami 

można sterować zdalnie z chmury.

Cena: zależy od dystrybutora. 

Gwarancja: 5 lat, obejmuje również podzespoły elektroniczne 

i akumulatory litowo-jonowe.

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl
n Ingram Micro, pl.ingrammicro.eu
n Tech Data, pl.techdata.com
n Veracomp, veracomp.pl

SPRZĘT

Cena: ok. 2,5 tys. zł. 

Gwarancja: 3 lata.

n AB, ab.pl
n Action, action.pl
n Also, alsopolska.pl
n Incom Group, incomgroup.pl
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i obniżało wyniki tych, które już zostały 
wprowadzone.

Tymczasem Quirky stworzyło plat-
formę innowacji, która jest dostosowana  
do współczesnej „ery społeczności”, w któ-
rej między pracą a zawodem nie stawia 
się już znaku równości, a do współpracy  
dochodzi zarówno poza obrębem przed-
siębiorstwa, jak i w nim samym. Dzieje się 
to na trzy sposoby. Po pierwsze, Quirky  
oddziela proces innowacyjny od pracy  

i wtedy sprzedać swój wynalazek. Co oczy-
wiście nie było łatwe, bo nie wystarczał 
świetny pomysł, ale trzeba było przebić 
się z nim przez najrozmaitsze problemy 
– finansowe, inżynieryjne, dystrybucyj-
ne, rekrutacyjne i prawne… że poprzesta-
nę na tych kilku. Piętrzące się wymagania 
organizacyjne negatywnie wpływały na 
prawdopodobieństwo, że produkt w ogóle 
trafi na rynek. Co oczywiście spowalniało 
tempo powstawania kolejnych innowacji Fo
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Houston nigdy nie lubił mycia zę-
bów. Nakładanie na szczoteczkę 
pasty może być dość karkołom-

nym zadaniem, kiedy to jeszcze nie roz-
winęliśmy w  pełni naszych zdolności 
motorycznych. No i oczywiście jeszcze 
musimy wiedzieć, że szczoteczkę należy 
wymieniać co trzy miesiące – kto by tam 
o tym pamiętał? Dlatego Houston Diaz 
postanowił jakoś temu zaradzić. Po kilku 
mniej udanych próbach zaprojektował 
wreszcie szczoteczkę do zębów, która 
była zintegrowana z tubką, umożliwia-
jąc w ten sposób dogodniejsze korzysta-
nie z tego „narzędzia”. Dodatkowo, kiedy 
kończy się pasta, dostajemy jasną infor-
mację, że czas kupić nową szczoteczkę.

Choć Houston ma dopiero pięć lat, jego 
produkt pewnego dnia trafi na półki skle-
pów. Przy czym nasz młody, nad wiek roz-
winięty człowiek nie jest przedsiębiorcą 
i nie musi ubiegać się o zaangażowanie 
pieniędzy z funduszy venture capital ani 
też pisać biznesplanu. Może być wynalazcą 
bez potrzeby zakładania firmy, gdyż istnie-
je Quirky – spółka zajmująca się promowa-
niem innowacyjnych produktów. W erze 
przemysłowej, by zostać wynalazcą i czer-
pać z tego korzyści, należało założyć firmę, 
przeprowadzić kampanię marketingową 

Choć Houston Diaz ma dopiero pięć lat, jego produkt 

pewnego dnia trafi na półki sklepów.
n Nilofer Merchant

powinieneś 
zlecić 

DLACZEGO ZAPROJEKTOWANIE 
KOLEJNEGO PRODUKTU 

5-latkowi 



PARTNER DZIAŁU

Nilofer Merchant 
Autorka jest założycielką i CEO firmy Rubicon. 

Artykuł pierwotnie ukazał się w portalu  
Harvard Business Review Polska, hbrp.pl.

samego innowatora. Po drugie, łączy inte-
resy i procesy gospodarcze tak, by wszyscy 
zainteresowani mieli w tym jakiś interes. 
Po trzecie, angażuje społeczność, by ulep-
szać pomysły i współtworzyć wartość. 

Praca grupowa 
Do chwili obecnej Quirky pomogło wpro-
wadzić na rynek produkty około 600 wy-
nalazców. Każdy kolejny może zgłosić 
swój pomysł lub pomóc innym w dosko-
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Quirky pomogło 
wprowadzić 
na rynek produkty 
600 wynalazców.

naleniu ich pomysłów. Można też brać 
udział w dalszym „szlifowaniu” designu 
wybranych produktów na platformie. 
Ogólnie, korzystając z niej, można liczyć 
na różnoraką pomoc przy tworzeniu  
nowatorskich rozwiązań (począwszy  
od głosowania na najlepsze pomysły, 
przez doskonalenie koncepcji, po two-
rzenie prototypu). Zwłaszcza że liczba 
członków tej społeczności przekracza 
400 tys. osób i z każdym dniem powięk-
sza się o kolejny tysiąc. 

Od strony organizacyjnej Quirky zatrud-
nia na umowę o pracę jedynie 140 osób, 
czyli tradycyjnie rzecz ujmując, „we-
wnątrz” przedsiębiorstwa pracuje poniżej 
1 proc. ludzi zaangażowanych w działania 
platformy. Tak właśnie wygląda efekt ska-
li w „erze społeczności” – osiągamy go nie 
przez zwiększanie liczby podwładnych, 
lecz angażowanie ludzi, by z nami współ-
pracowali. W  takich społecznościach 
istnieje pełna wspólnota interesów – za-
równo wynalazca, jak i  społeczność są  
za swoją pracę wynagradzani.

Pracując w ramach tak licznej „grupy”, 
Quirky potrafi co tydzień wprowadzić 
na rynek trzy nowe produkty. Przy czym 
mówiąc o rynku, mam na myśli 188 skle-
pów partnerskich. Ben Kaufman, założy-
ciel i prezes Quirky, zapewnia, że nie ma 
żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o to, co 
można stworzyć. Na pytanie: „Czy nawet 
samochody?”, odpowiedział bez wahania: 
„Oczywiście”. Ben ma 26 lat i był już za-
proszony do bardzo popularnego w USA 
programu „Tonight Show”, w którym opo-
wiedział historię powstania Quirky i oma-
wiał zasady jego funkcjonowania. 

Nowy model biznesowy 
Wróćmy jeszcze na chwilę do wspo-
mnianej wcześniej szczoteczki do zębów. 
Houston rozpoczął prace nad swoim wy-
nalazkiem z pomocą ojca. Kiedy skończył, 
wprowadził do sieci nagranie wideo i ob-
serwował, jak ludzie ocenią jego „bez-
problemową szczoteczkę”. Sam zabiegał 
o  jeszcze większe poparcie, zadzwonił 
w tym celu nawet do swojego dentysty. 
„Nikogo nie pominąłem” –  powiedział 
Houston swojej mamie, Nancy Lublin 
( jako szefowa Dosomething.org zawodo-
wo pomaga osobom, które mocno wierzą 
w swój cel działania). 

Następnie projekt został przedysku-
towany na żywo na forum Quirky. Na tę 
okazję Houston wraz z  ojcem założyli 
podobne marynarki i krawaty, przy czym 
nasz pięciolatek zadbał o  to, żeby jego 
„kozacka” fryzura („mohawk”) trzyma-
ła się jeszcze lepiej niż zwykle. Houston 
przysłuchiwał się osobom, które omawia-
ły jego pomysł, i udzielał odpowiedzi na 
pojawiające się pytania. W efekcie nieba-
wem wytwór jego idei ma wejść w fazę 
produkcji. 

No cóż, nawet jeśli nie zamierzasz być 
wynalazcą i twoje dziecko również nie 
chce nim zostać, to model biznesowy 
Quirky powinieneś wziąć pod uwagę ja-
ko przedsiębiorca czy menedżer. Quirky 
opiera się na prostej prawdzie o  „erze 
społeczności” –  pomysły mogą pocho-
dzić zewsząd, od każdego i  wcale nie 
trzeba najpierw przejść jakiejś szczegól-
nej weryfikacji, by „zezwolono” nam na 
popularyzację jakiegoś pomysłu. Szuka-
jąc własnej ścieżki w „erze społeczności”, 
musimy zastanowić się nad tym, co zna-
czy bycie takim liderem jak Ben Kaufman 
– który w większym stopniu przypomina 
animatora społeczności niż szefa. Para-
frazując znane powiedzenie: „Pokaż mi 
lidera, a wskażę ci tuzin zainteresowa-
nych jego ideą”. 

Zwłaszcza że problemy, z którymi zma-
gamy się w tej nowej erze, nie wymagają 
większej liczby zainteresowanych. Wy-
magają raczej przywództwa, które zachę-
ci społeczność do budowania tego, co jest 
nam potrzebne, by ktokolwiek – a w za-
sadzie każdy – mógł realizować wybraną 
przez siebie inicjatywę. Niektórzy mą-
drzy ludzie widzą w tym „przyszłość”, 
a jeszcze mądrzejsi – „teraźniejszość”. 
Do której grupy należysz?
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Kolejny etap ewolucji cyfrowej wita 
nas w 2020 r. obietnicą interfejsów 
posiadających inteligencję emocjo-

nalną i hiperintuicyjne zdolności poznaw-
cze. To odmieni biznes na sposoby, których 
w zasadzie nie można przewidzieć. Z dru-
giej strony projektowanie rozwiązań z my-
ślą o ich  długowieczności wymaga jednak 
głębokiego zrozumienia zarówno dzi-
siejszych realiów, jak i możliwości jutra. 
Należy być świadomym sił technologicz-
nych i rynkowych, które współcześnie na-
pędzają zmiany. Dodatkowo mądrze jest 

przy tym pamiętać o pewnej ważnej kwe-
stii związanej z wcześniejszymi innowa-
cjami. Przykładowo, architekci z lat 80. 
opracowali systemy mainframe, które na-
dal funkcjonują i wciąż generują wartość 
biznesową. Rzecz jasna, według dzisiej-
szych standardów są one przestarzałe, lecz 
ilu z nas zbuduje systemy, które będą funk-
cjonować przez całe dekady? I jak nam się 
podoba taka spuścizna?

Tak wygląda kontekst otaczający 11. wy-
danie raportu „Trendy technologiczne 
2020”. Kilka spośród tegorocznych tren-

dów technologicznych jest odpowiedzią 
na znane od dawna wyzwania z dziedziny 
IT. Inne odnoszą się do wymiaru technicz-
nego możliwości biznesowych wykracza-
jących poza tę sferę. Jedno jest pewne: 
wszystkie mogą doprowadzić do istot-
nych zmian we współczesnym otoczeniu 
biznesowym.

W kolejnych akapitach omawiamy tren-
dy, które – choć zakorzenione w dzisiej-
szych realiach – będą decydować o naszych 
jutrzejszych metodach działania. W części 
poświęconej etyce w technologii analizuje- Fo
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Jedenasta edycja raportu „Tech Trends” stanowi podsumowanie najnowszych technologii, 
ludzkich doświadczeń i strategii biznesowych odgrywających kluczową rolę w działaniu 
nowoczesnych firm.

Deloitte: raport 



STREFA PRACODAWCY

my, w jaki sposób każdy aspekt działalno-
ści przedsiębiorstwa dotknięty zmianami 
technologicznymi dostarcza okazji do zy-
skania – lub utraty – zaufania klientów, 
pracowników i  interesariuszy. Następ-
nie omawiamy platformy ludzkich do-
świadczeń, które umożliwią jutrzejszym 
systemom rozumienie kontekstu oraz wy-
czuwanie ludzkich emocji i podejmowa-
nie działań na ich podstawie. Pionierzy już 
teraz badają sposoby, w jakie tego rodzaju 
platformy mogą zaspokajać ludzką potrze-
bę bliskości.

Należy przy tym pamiętać, że trendy 
rozwijają się w  sposób nieoczekiwany. 
Często najbardziej interesujące możliwo-
ści pojawiają się w punktach przecięcia 
poszczególnych trendów. Kilka spośród 

tegorocznych tendencji stanowi fascynu-
jące połączenie sił makrotechnologicz-
nych i innych postępów technologicznych.  
Na przykład bliźniaki cyfrowe stanowią 
połączenie zmodernizowanych podstaw, 
zaawansowanych modeli kognitywnych, 
wbudowanych czujników i innych techno-
logii, a formuła ta sama w sobie jest tren-
dem, nawet jeżeli bazuje na pojedynczych 
ewoluujących technologiach. Mamy na-
dzieję, że „Trendy technologiczne 2020” 
dostarczają spostrzeżeń i inspiracji, któ- 
re okażą się przydatne podczas czekającej 
nas wszystkich podróży cyfrowej. Droga 
od dzisiejszych realiów do jutrzejszych 
możliwości będzie długa i pełna niespo-
dzianek, zatem warto mieć wielkie ma-
rzenia i dostosowaną do nich architekturę.

Moce makrotechnologii
W zeszłorocznym raporcie analizowaliśmy 
dziewięć sił makrotechnologicznych, które 
stanowią podstawę innowacyjności i trans-
formacji w biznesie. Od dekady śledzimy 
pojawianie się i wzrost znaczenia doświad-
czeń cyfrowych, analityki, technologii 
chmury, rzeczywistości cyfrowej, techno-
logii kognitywnych, blockchainu, bizne-
su IT, ryzyka i modernizacji działalności 
podstawowej. Tegoroczna aktualizacja  
przedstawia świeże spojrzenie na oddzia-
ływanie tych sił makrotechnologicznych 
na przedsiębiorstwa i bada, w jaki sposób 
kształtują one trendy technologiczne, któ-
re według naszych przewidywań spowodu-
ją prawdziwą rewolucję w firmach w ciągu 
następnych 18–24 miesięcy. Żeby w pełni 
wykorzystać potencjał tych sił, firmy ba-
dają występujące między nimi powiązania, 
dążąc do generowania większej wartości 
oraz znalezienia nowych sposobów na za-
rządzanie technologią i pionem technolo-
gicznym. Znaczenie tych działań wzrasta, 
w miarę jak przedsiębiorstwa przygoto-
wują się do stawienia czoła nowym siłom, 
które wyłaniają się właśnie zza horyzon-
tu: inteligencji wykładniczej i technologii 
kwantowej.

Przebudzenie architektury 
Coraz więcej liderów technologicznych 
i przedstawicieli kadry zarządzającej do-
strzega, że architektura IT ma obecnie 
większe znaczenie strategiczne niż kiedy-
kolwiek przedtem. Żeby zachować konku-

rencyjność na rynkach destabilizowanych 
innowacjami technologicznymi, przed-
siębiorstwa o ugruntowanej pozycji będą 
musiały rozwinąć swoje podejście do ar-
chitektury, a pierwszym etapem tego pro-
cesu może być przekształcenie roli, jaką 
odgrywają architekci technologii w firmie. 
Możemy się spodziewać, że w nadcho-
dzących miesiącach coraz więcej przed-
siębiorstw będzie wyciągać architektów 
z ich tradycyjnych wież z kości słonio-
wej i wysyłać ich do okopów. Ci utalen-
towani, choć nie w pełni wykorzystywani 
technolodzy zaczną brać większą odpo-
wiedzialność za usługi i systemy. Będą się 
również angażować w operacje systemo-
we. Cel tych zmian jest jasny: przenieść 
jak największą liczbę doświadczonych 
architektów do obszarów, w których są 
najbardziej potrzebni – do zespołów two-
rzących oprogramowanie, które projek-
tują złożone rozwiązania. Inwestowanie 
w architektów i architekturę oraz promo-
wanie ich wartości strategicznej w całym 
przedsiębiorstwie może sprawić, że funk-
cja IT stanie się wyróżnikiem konkuren-
cyjnym w gospodarce cyfrowej.

Etyka i zaufanie  
w technologii
Coraz częściej największe firmy zaczynają 
rozumieć, że każdy aspekt ich działalno-
ści, którego dotyczą zmiany technologicz-
ne, stanowi okazję do zyskania bądź utraty 
zaufania. Traktują zaufanie nie jako kwe-
stię zgodności albo public relations, lecz 
jako cel o krytycznym znaczeniu dla biz-
nesu, do którego należy dążyć. Przy ta-
kim podejściu zaufanie staje się szeroko 
zakrojonym przedsięwzięciem, mającym 
zapewnić, by rozliczne aspekty związane 
z technologią, procesami i pracownika-
mi przedsiębiorstwa harmonijnie z sobą 
współgrały, utrzymując wysoki poziom 
zaufania, którego oczekują liczni interesa-
riusze. Liderzy biznesowi dokonują obec-
nie ponownej oceny sposobów, w jakie ich 
produkty i usługi oraz podejmowane przez 
nich decyzje – dotyczące m.in. zarządza-
nia danymi, budowy ekosystemu partne-
rów lub szkolenia pracowników – budują 
zaufanie. Szefowie IT podkreślają zna-
czenie „etycznej technologii” i tworzenia 
zestawów narzędzi pomagających w do-
strzeganiu dylematów etycznych przy 

Przedsiębiorstwa 
przygotowują się  
do stawienia czoła 
nowym siłom, które 
wyłaniają się właśnie  
zza horyzontu:  
inteligencji wykładniczej 
i technologii kwantowej.
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podejmowaniu decyzji dotyczących stoso-
wania rewolucyjnych, destabilizujących 
technologii. Liderzy, którzy wprowadza-
ją wartości organizacyjne i etykę techno-
logiczną w całej swojej firmie, wykazują 
zaangażowanie w „czynienie dobra”, któ-
re może stanowić długotrwałe podstawy 
zaufania interesariuszy.

Strategia technologiczna staje się coraz 
istotniejszą częścią strategii bizneso-
wej przedsiębiorstw, w związku z czym 
wzrasta zapotrzebowanie na lepsze wy-
niki. Spodziewamy się, że aby to osiągnąć, 
coraz więcej liderów działów IT i dzia-
łów finansowych będzie współpracować, 
by stworzyć elastyczne podejście do in-
nowacyjności i działania w optymalnym 
tempie (agile). Czy to w celu wspierania 
innowacyjności, obrony przed destabili-
zującymi zmianami, czy też umożliwie-
nia transformacji cyfrowej, działy IT będą 
potrzebować wsparcia działów finanso-
wych, by skutecznie zrewidować zarzą-
dzanie innowacjami technologicznymi, 
dostosować się do „zwinnych” metodolo-
gii i zabezpieczyć kapitał. Przejście na no-
we, proinnowacyjne procesy zarządzania 
finansami, budżetowania i rachunkowo-
ści nie dokona się z dnia na dzień. Jednak 
zarówno CIO, jak i CFO mają poważne po-
wody, by szukać sposobów na skuteczne 
finansowanie innowacji. Niektóre firmy 
już teraz podążają za tym trendem i ba-
dają związane z tym możliwości. Zajmu-
ją one pozycję w czołówce i możliwe, że 
to one jako pierwsze zdobędą przewa-
gę konkurencyjną, która pojawia się, gdy 
działy finansowe wspierają innowacje 
w „tempie agile”.

Koncepcja wykorzystywania modeli wirtu-
alnych do optymalizacji procesów, produk-
tów i usług nie jest niczym nowym. Jednak 
przedsiębiorstwa odkrywają, że coraz bar-
dziej zaawansowane możliwości symula-
cji i modelowania, potężna wizualizacja, 
zwiększona interoperacyjność i czujniki 
IoT, a także szerzej dostępne platformy i na-
rzędzia umożliwiają tworzenie symulacji, 
które są bardziej szczegółowe i dynamiczne 
niż kiedykolwiek przedtem. Bliźniaki cyfro-

we mogą zwiększać 
wydajność produk-
cji, optymalizować 
łańcuchy dostaw, 
usprawniać konser-
wację predykcyjną 
czy pomagać w ogra-
niczaniu zatorów 
drogowych, a poten-
cjalnych zastosowań 
jest o wiele więcej. 

Przedsiębiorstwa, które przechodzą ze 
sprzedaży produktów na sprzedaż pro-
duktów i usług wiązanych albo na sprze-
daż „jako usługę”, w  coraz większym 
stopniu wykorzystują bliźniaki cyfrowe. 
W miarę jak zwiększają się możliwości 
i złożoność tych technologii, możemy się 
spodziewać, że coraz więcej firm będzie 
wykorzystywać bliźniaki cyfrowe do opty-
malizowania procesów, podejmowania 
decyzji na podstawie danych w czasie rze-
czywistym oraz opracowywania nowych 
produktów, usług i modeli biznesowych. 
W dłuższej perspektywie wykorzystanie 
pełnego potencjału bliźniaków cyfrowych 
może wymagać integracji systemów i da-
nych w całych ekosystemach.

Rozwijająca się grupa rozwiązań wyko-
rzystujących sztuczną inteligencję – okre-
ślanych mianem „informatyki afektywnej” 
bądź „emocjonalnej SI” – definiuje na no-
wo sposób, w jaki doświadczamy tech-
nologii. W  nadchodzących miesiącach 
coraz więcej przedsiębiorstw będzie od-
powiadać na rosnące, lecz w dużym stop-
niu niezaspokojone zapotrzebowanie na 
technologię, która będzie lepiej rozumieć 
ludzi i lepiej z nimi współpracować. Do tej 
pory komputery nie były w stanie powią-
zać wydarzeń z ludzkimi emocjami bądź 
czynnikami emocjonalnymi, lecz ten stan 
rzeczy ulega zmianie, w miarę jak inno-
watorzy wzbogacają inteligencję techno-
logii o inteligencję emocjonalną (EQ), i to 
na dużą skalę. 

Dzięki połączeniu SI, technik projek-
towych ukierunkowanych na człowieka 
i  technologii wykorzystywanych obec-
nie w  badaniach neurologicznych plat-
formy ludzkich doświadczeń będą lepiej 
rozumieć ludzkie potrzeby, co umożliwi 

im rozpoznawanie 
stanu emocjonal-
nego użytkownika 
oraz związanego 
z  nim kontekstu 
i  wybranie odpo-
wiedniej reakcji. 
Zdolność wykorzy-
stania emocjonal-
nie inteligentnych 
platform do roz-

poznawania i  wykorzystywania danych 
emocjonalnych na dużą skalę jest jedną 
z największych i najważniejszych moż-
liwości dostępnych dla przedsiębiorstw 
wkraczających w przyszłość

Firmy coraz częściej starają się wybiegać 
wzrokiem poza to, co nowe, by dostrzegać 
to, co będzie następne. I nie ma w tym nic 
dziwnego – wiedza o tym, co nadchodzi, 
może stanowić podstawę do wczesnego 
planowania i umożliwić nawiązywanie re-
lacji zapewniających czerpanie przyszłych 
korzyści. Największe przedsiębiorstwa 
dysponują uporządkowanymi, wywa-
żonymi programami usprawnień, które 
dostosowują innowacje do strategii biz-
nesowej i długoterminowego krajobrazu 
technologicznego. Przyjmują one progra-
mowe podejście do wyczuwania, badania 
i  weryfikowania przyszłych sił makro-
technologicznych – takich jak inteligencja 
wykładnicza czy technologia kwantowa 
– oraz do eksperymentowania z tymi siła-
mi i przyczyniania się do ich zaistnienia, 
do momentu, gdy technologie, rynek i za-
stosowania biznesowe będą gotowe w skali 
całego przedsiębiorstwa. Pozostałe firmy 
powinny rozważyć pójście ich śladem, wy-
korzystanie nabytej wiedzy do zdefinio-
wania na nowo i przekształcenia swoich 
struktur, zanim dosięgnie je destabilizacja. 
W świecie, w którym niewiadome wydają 
się nie mieć końca, wciąż można skupić się 
na grupie istotnych, znanych technologii, 
które razem mogą wytyczyć drogę wiodą-
cą ku kolejnemu horyzontowi.

Artykuł pierwotnie ukazał się na portalu Deloitte Polska. 
Pełna treść raportu „Trendy technologiczne 2020”
jest dostępna na stronie: 
https://www2.deloitte.com/pl/TechTrends2020.html. 

Do tej pory komputery  
nie były w stanie powiązać 
wydarzeń z ludzkimi 
emocjami bądź czynnikami 
emocjonalnymi, lecz ten stan 
rzeczy ulega zmianie.



n NTT: gamingowe AiO
AiO Hiro L40 to urządzenie z 34-calowym zakrzywionym ekranem 

w formacie 21:9 (3440 x 1440 pikseli). Częstotliwość odświeżania 

wynosi 60 Hz. Komputer ma podwójny zasilacz 450 W. Opcjonalnie 

można zainstalować chłodzenie wodne. Kompatybilne komponenty 

to m.in. płyta główna mini ITX i standardowa pełnowymiarowa karta 

graficzna. Konstrukcja pomieści dwa nośniki 2,5-calowe HDD i SDD M.2. 

Ma zewnętrzne wejścia wideo, a w komplecie zestaw montażowy VESA.

Przykładowa konfiguracja: Windows 10 Home, matowa matryca 

LCD-PVA, Intel Core i7–9700F, 16 GB RAM, 512 SSD, karta graficzna 

GeForce RTX 2060 6 GB.

Cena tej konfiguracji: 8,3 tys. zł. 

Gwarancja: 2 lata.

   n   Nowości produktowe   n   
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n Synology: NAS do prywatnej chmury
Dwukieszeniowy serwer NAS DS220j został stworzony w celu konso-

lidacji danych i zarządzania nimi przy pomocy systemu DiskStation 

Manager. Umożliwia skonfigurowanie osobistej chmury do przechowy-

wania, udostępniania i synchronizacji plików z innymi urządzeniami 

lub z chmurami publicznymi. Zapewnia tworzenie kopii zapasowych. 

Jest kompatybilny z programem macOS Time Machine. Maksymalna 

pojemność przestrzeni dyskowej wynosi 32 TB. Prędkość odczytu 

i zapisu sięga ponad 112 MB/s. Ochrona RAID 1 zapobiega nagłej awarii 

dysku. Serwer ma 64-bitowy, czterordzeniowy procesor 1,4 GHz, dwa 

porty USB 3.0 oraz port 1GbE RJ-45.

Cena netto:  

142 euro netto (ok. 640 zł). 

Gwarancja: 2 lata.

n AB, ab.pl
n EPA Systemy, epasystemy.pl
n Konsorcjum FEN, fen.pl
n Veracomp, veracomp.pl

n BenQ: panel co się Zowie
Zowie XL2746 S 240 Hz to 27-calowy monitor e-sportowy z matrycą 

TN Full HD. Marka należy do BenQ. Jasność obrazu sięga 320 nitów, 

a kontrast 1 tys.:1 (12 mln:1 DCR). Urządzenie ma zewnętrzny prze-

łącznik trybów pracy z pamięcią konfiguracji. Zastosowano w nim 

rozwiązania chroniące wzrok i poprawiające widoczność (Low Blue 

Light, Color Vibrance, Black eQualizer). Nowa funcja DyAc+ eliminuje 

rozmycia obrazu w dynamicznych akcjach. Panel ma 20-stopniową 

regulację jasności kolorów. Wyświetlacz jest chroniony przez regulo-

wany kaptur (osłonę). Położenie ekranu można regulować na 14 pozio-

mach w zakresie 140 mm. 

n Zyxel: 10 Gb dla SOHO i MŚP
Przełączniki multigigabitowe XGS1210–12 i XGS1010–12 zostały 

zaprojektowane dla firm z sektorów SOHO i SMB, które potrzebują 

zwiększenia przepustowości sieci. XGS1210–12 to dwunastoportowy 

zarządzalny przełącznik multigigabitowy, a XGS1010–12 jest modelem 

niezarządzalnym typu plug-and-play z dwoma portami 2,5G i dwu-

portowymi slotami 10G SFP+. Każde urządzenie ma osiem portów 

gigabitowych i dwa miedziane RJ-45 2,5 Gb/s. Sloty SFP+ 10 Gb/s  

zapewniają łącze zwrotne do sieci szkieletowej lub połączenia 

z urządzeniami magazynującymi dane i stacjami roboczymi. Możliwa 

jest agregacja – porty w XGS1210–12 można ze sobą połączyć. 

Przełączniki są umieszczone w metalowej obudowie dostosowanej 

do montażu na ścianie.

Ceny netto: XGS1010–12-ZZ0101 F – 124,99 euro (ok. 560 zł), 

XGS1210–12-ZZ0101 F – 166,66 euro (ok. 750 zł). 

Gwarancja: dożywotnia.

n AB, ab.pl
n Action, action.pl
n Also, alsopolska.pl
n Konsorcjum FEN, fen.pl
n Veracomp, veracomp.pl

SPRZĘT

Cena: 2849 zł. 

Gwarancja: 3 lata.

n AB, ab.pl
n Action, action.pl
n Also, alsopolska.pl
n eD’system, edsystem.pl

GbE RJ-45.

zł).

emy.pl

pl

pln NTT System, www.ntt.pl
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WRZUTKA Z AUTU

Mój sprzeciw 
budzi  

brak pokory 
u rządzących.

T ekst miał jasno sprecyzowaną 
warstwę emocjonalną: mobiliza-
cję całego narodu do walki z na-

jeźdźcą (a  później najeźdźcami) oraz 
zdyscyplinowanie i  skoncentrowanie 
wysiłków wszystkich obywateli wokół 
jednego celu: przetrwania! W  drugim 
zdaniu głosił: „Wszystkie sprawy i za-
gadnienia schodzą na plan dalszy”. Czy 
tak się stało? Sytuacja polityczna w Pol-
sce roku 1939 (bez wdawania się w głęb-
szą egzegezę) była nieco podobna do 
naszej z  roku 2020. Charakteryzowa-
ła się dużymi podziałami społecznymi, 
wielkimi wzajemnymi oskarżeniami 
o wszystko, co najgorsze, ze zdradą naro-
dową włącznie, oraz relatywnie silnymi 
przekonaniami związanymi z  poczu-
ciem narodowej dumy i  siły militar-
nej, wykształconymi w społeczeństwie 
przez obóz rządzący. Obiektywnie sła-
be sojusze, niedobory sprzętowe i  or-
ganizacyjne armii i wyniki gospodarki 
II RP, skutkujące powszechną biedą na 
obszarach wiejskich, były pokrywane 
intensywną i nad wyraz skuteczną propa-
gandą, której najlepszym wyrazem było 
słynne hasło: „Nie oddamy ani guzika!”. 

W dziwny sposób obecne zachowanie 
rządzących przypomina mi tamto z 1939 r. 
Dziś słyszymy hasła o naszej sile ekono-
micznej, że wspomnę słynny passus pre-
zesa NBP: „Gotówki mamy nieprzebrane 
ilości”, naszym wzorowym przygotowa-
niu i zabezpieczeniu zdrowotnym oraz 
relatywnie mniejszych, w  porównaniu  
do innych krajów, skutkach chorobowych 
liczonych w liczbach zakażonych i ofia-
rach śmiertelnych. Nie chcę z tymi da-
nymi polemizować ani ich dezawuować. 
To, co budzi mój sprzeciw i odruch bun-

tu, to obserwowany brak pokory u rządzą-
cych i nieprzerywanie w obliczu epidemii 
kampanii prorządowej propagandy suk-
cesu, jednoznacznie zmierzającej do poli-
tycznego rozegrania i wygrania dla siebie  
tej sytuacji. To wielka pokusa. Tylko czy 
jest etyczna?

Popatrzmy zatem bliżej na fakty i prze-
konajmy się jak „wyraz jest bliski treści” 
(to trawestacja z Konopnickiej i jej wier-
sza „Wolny najmita”), czyli czy jesteśmy 
w obliczu epidemii rzeczywiście „silni, 
zwarci i gotowi”. Zacznijmy od służby 
zdrowia, a więc obszaru, podlegającego 
przez ostatnie lata, a zwłaszcza ostatnie 
pięć lat, stałej destrukcji i degrengoladzie 
mimo niewątpliwych starań o wzrost wy-
nagrodzeń zatrudnionych w tej dziedzi-
nie osób. Onkologia leży. Kardiologia, po 
latach zwiększonych nakładów i wysił-
ków, co zaowocowało znaczącym spad-
kiem liczby umierających na choroby 
serca, znów w dołku – wystarczy posłu-
chać, co mówią specjaliści np. z  Naro-
dowego Instytutu Kardiologii w Aninie. 
Reorganizacja obsługi pacjenta i  skut-
ki wdrażania pomysłu „sieci szpitali” 
niegdysiejszego ministra Radziwiłła, 
jak jesiotr drugiej świeżości z „Mistrza 
i  Małgorzaty” Bułhakowa, odbijają się 
czkawką przy niezbędnej reorganizacji 
zaplecza szpitalnego i  jego profilowa-
nia na potrzeby walki z epidemią. Brak 
podstawowych materiałów niezbędnych  
do zwalczania epidemii, jak odzież 
ochronna, maseczki, środki dezynfe-
kujące, oraz prezentowana bez specjal-
nego skrywania indolencja rządowej 
wszak Agencji Rezerw Materiałowych 
w  ich awaryjnym pozyskiwaniu, skon-
trastowana ze skutecznością działania 

A więc  

WIRUS!  
1 września 1939 r. w Polskim Radiu Zbigniew Świętochowski, wówczas mło-

dy spiker, lekko drżącym głosem odczytał komunikat, który zapewne wszyscy  

pamiętamy, zaczynający się od słów: „A więc wojna”.

Ireneusz Dąbrowski
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i efektywnością prywatnych podmiotów,  
jak fundacja Owsiaka czy firmy odzieżo-
we 4F i LPP.

A teraz popatrzmy na skonfliktowa-
ną z rządem edukację. Zawieszenie za-
jęć oraz wysłanie dzieci i młodzieży do 
domów odbyło się szybko, zdecydowa-
nie i w miarę sprawnie. Później klapa, bo 
nauczanie zdalne kompletnie obce jest 
polskiej szkole. I nie chodzi mi o (raczej 
rzekomy) brak wśród rzeszy uczniow-
skiej urządzeń dostępowych (choć po-
dobno smartfon jako prezent dla ośmio-, 
dziewięciolatka na pierwszą komunię to 
raczej obciach, bo wszyscy go już daw-
no mają). Chodzi mi o brak kompetencji 
wśród nauczycieli, znajomości narzę-
dzi do zdalnego uczenia czy telepracy 
oraz metodologii nauczania w  takich 
warunkach. W dużej mierze to wynik 
zaniedbania ekonomicznego i  progra-
mowego. Myślenie, że szkoły dadzą sobie 
radę, bo rodzice i nauczyciele są zaan-
gażowani i wszystkiemu jakoś podołają, 
jest z gruntu fałszywe. Ba, natychmiast 
prowadzi do pytania o rolę i obecność 
w naszym życiu społecznym instytucji 
państwa. 

A teraz popatrzmy na czołowy projekt 
rządowy ochrony obywateli przed nega-
tywnymi skutkami ekonomicznymi pan-
demii, zwany „tarczą antykryzysową”. 
W niej jak w soczewce jest skupiona ca-
ła prawda o tym, jak rządzący postrzega-
ją rządzonych. Wiadomo, że na skutek 
sytuacji wywołanej wdrożeniem środ-
ków powstrzymujących rozszerzanie 
epidemii setki tysięcy ludzi, dziesiątki 
tysięcy przedsiębiorstw oraz może na-
wet miliony miejsc pracy będą zagrożo-
ne. Jest chyba dla rządzących klarowne,  
że w tej sytuacji proponowane dla po-
szkodowanych rozwiązania i dyspono-
wanie środkami pomocowymi musi być 
proste w formie, właściwie zaadresowa-
ne i dopasowane do potrzeb. A zatem pro-
stota, skuteczność i adekwatność to trzy 
atrybuty, którymi „tarcza antykryzysowa” 
powinna się charakteryzować. 

A  jaka ona jest w  rzeczywistości? 
Po pierwsze, jest bardziej hasłem pro-
pagandowym niż realną pomocą. 

Z deklarowanych 212 mld zł (co w po-
równaniu z innymi krajami wydaje się 
kwotą śmiesznie niską) 150 mld zł to nie 
gotówka, tylko tzw. środki płynnościo-
we, które z  prawdziwym pieniądzem 
nic nie mają wspólnego, lecz jedynie 
odkładają zobowiązania osób i  firm 
w  czasie. Mają charakter uznaniowy 
i są na pograniczu sztuczek z obszaru 
„bookcoockingu”, bardziej potrzebne-
go bankom i  instytucjom finansowym 
niż podmiotom potrzebującym wspar-
cia. Oczywiście to tylko moja interpre-
tacja, ale czy niepozbawiona podstaw 
w  świetle rozwiązań proponowanych 
w „tarczy”? A po co drażniące wszyst-
kich płatników ZUS, chcących skorzy-
stać z  odroczenia płatności składki, 
czterostronicowe podanie, zawierają-
ce dane o naszej działalności trzy lata 
wstecz z danymi, którymi nikt nie może 
dysponować od ręki? A dlaczego grani-
ca 10 pracowników? To lepiej było mieć 
sześciu pracowników na etacie i sześciu 
na „śmieciówkach” i być w grupie pomo-
cowych kwalifikantów, niż mieć 12 osób 
na etacie i być pomocy pozbawionym? 
To tak rząd promuje ograniczenie pato-
logii umów cywilno-prawnych? 

Dziś „tarcza” to tylko początek proce-
su wsparcia gospodarki, bo nie wiado-
mo (w momencie, kiedy te słowa piszę), 
jak dalece i głęboko kryzys nas dotknie. 
Na pewno tak, jak proceduje Sejm, bę-
dzie trudno przyjmować rozwiązania 
skuteczne w środkach i śmiałe w swo-
ich zamierzeniach. Choć na tym wzorcu 
rządzący chcą za wszelką cenę dojechać  
do ostatniego elementu spinającego 
możliwość w miarę swobodnego spra-
wowania władzy przez kolejne trzy la-
ta, czyli wyborów prezydenckich. Żeby 
je przeprowadzić tu i teraz, nawet w wa-
runkach urągających zdrowemu rozsąd-
kowi i zagrażających zdrowiu obywateli, 
są gotowi na kolejne rozwiązania z re-
pertuaru określanego jako „falandyza-
cja prawa”. To odbije się na nas fatalnie, 
bo znów ulegnie zmniejszeniu zasób  
kapitału społecznego. 

Ten kapitał zmniejszany jest zresztą 
przez niektóre, lewicowe dla odmiany, 
grupy intelektualistów, które rozwią-

zania pomocowe dla przedsiębiorstw 
i pracowników, głównie sfery prywat-
nej, już dezawuują jako niesprawie-
dliwe społecznie, bo adresowane tylko  
do jednej grupy obywateli. Głosy pa-
na Śpiewaka, niegdyś kandydata na 
prezydenta Warszawy, czy niektórych 
profesorów ekonomicznych uczelni 
krakowskich są raczej żenujące. Na ich 
retoryczne pytanie, dlaczego państwo 
ma pomagać małym i  średnim przed-
siębiorcom prywatnym i zatrudnionym 
tam pracownikom, a  nie całemu spo-
łeczeństwu, w  tym pracownikom na-
uki, zatrudnionym na państwowych 
uczelniach, odpowiem jednak, by mo-
że coś zrozumieli, słowami prezydenta 
Clintona: „Gospodarka, głupcze!”. Wy 
wszyscy na tych uczelniach, urzędach 
i służbach państwowych żyjecie, a czę-
sto żerujecie na zdrowej gospodarce. 
Gospodarce w ponad 70 proc. wymyślo-
nej, utworzonej i działającej dzięki pry-
watnym przedsiębiorcom i za prywatne 
pieniądze. Jak ona upadnie, to i wy wszy-
scy, by siebie i wasze rodziny utrzymać 
przy życiu, będziecie musieli przejść na 
zbieractwo i myślistwo, bo nic innego nie 
potraficie, a cycek ze słodkim mlekiem 
państwowych pensji, grantów i synekur 
się wyczerpie, bo nie będzie jak i skąd go 
napełnić. Rozumiecie!?

Skoro wszystkie sprawy mają pozostać 
na marginesie, to na koniec taka konsta-
tacja: epidemia się skończy prędzej czy 
później. Rany po niej, te zdrowotne i eko-
nomiczne, się zabliźnią. Obyśmy tylko po 
tym wszystkim byli ciut mądrzejsi – jako 
ludzie i jako obywatele. 

„Tarcza” to tylko 
początek procesu 

wsparcia  
gospodarki.
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Telepraca nie 
dla wszystkich.

W ostatnim czasie w  mediach, 
obok epidemiologów, brylują 
specjaliści od pracy zdalnej. 

Dziesiątki coachów udziela rad typu: „jak 
pracować w domu, żeby nie zwariować”. 
Każdy, kto na dobre zasmakował telepra-
cy, patrzy na takie wskazówki z przymru-
żeniem oka. Może nie zaszkodzą, ale też 
niewiele pomogą.

Żeby stać się w pełni efektywnym zdal-
nym pracownikiem, potrzeba kilku dłu-
gich miesięcy, w czasie których ćwiczy się 
sztukę walki z rozpraszaczami, a także uni-
kania obowiązków związanych z codzien-
nym gotowaniem, zakupami dla teściowej 
lub odbieraniem ubrań z pralni. Nikomu 
jeszcze nie udało się znaleźć na to cudow-
nej recepty, podobnie jak na COVID-19. 
Niektórzy, po żmudnym treningu, wcho-
dzą na sam szczyt, inni kapitulują już po 
kilku dniach. Znajoma opowiadała o kole-
żance, która wraz z nastaniem stanu epi-
demiologicznego, otrzymała propozycję 
przejścia na tryb pracy zdalnej i przyjęła ją  
z euforią. Świeżo upieczona telepracow-
niczka przez dwa dni wręcz bombar-
dowała SMS-ami i  e-mailami nie tylko  
swoją przełożoną, ale również dział IT. 
Trzeciego dnia otrzymała polecenie służ-
bowe nakazujące powrót do biura.

Trzeba przyznać, że telepracownicy 
z epoki koronawirusa zostali rzuceni na 
bardzo głęboką wodę. Nie dość, że przy-
szło im się rozstać z dnia na dzień ze swo-
imi towarzyszami zza biurka, to państwo 
zafundowało im areszt domowy, zezwa-
lając jedynie na skromną rozrywkę w po-
staci spaceru do Biedronki. „Śniadanie. 
Netflix. Bieganie. Netflix. Coś na obiad. 
Netflix. Jakiś tekst. Netflix. Szybka kolacja. 
Netflix. Spanie. Netflix. Śniadanie”. W taki 
właśnie sposób swój dzień pracy przedsta-
wił na Twitterze jeden z naszych kolegów 
po fachu piszący dla Onetu.

Niezbyt mądry tweet nie dodaje prestiżu 
dziennikarzom internetowym, dla których 

praca w domu to chleb powszedni i najle-
piej byłoby na takie wynurzenia spuścić za-
słonę milczenia. Tymczasem rozpętała się 
wokół nich gorąca dyskusja. W jej ramach 
jeden z urzędników Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych pochwalił się swoim roz-
kładem dnia: „Śniadanie. Maile. Telefony. 
Przejazd do MSZ. Sztab Kryzysowy. Ma-
ile. Rządowy Zespół Kryzysowy. Pierw-
sza kawa. Maile. Dyrektorzy. Depesze. 
Maile. Kanapka od żony. Maile. Wideo- 
konf. Telefony. Wywiad. Maile. Telekonf. 
Sztab. Powrót. Wyrzuty sumienia przed 
dziećmi. Spanie. Śniadanie”. Wprawdzie 
zarobiony po pachy urzędnik skarży się, że 
nie ma wolnej chwili dla swoich pociech, 
ale znajduje czas na lans w mediach społe- 
cznościowych. Co zresztą zostało mu wy-
pomniane: „Zapomniał Pan o Twitterze… 
dużo Pana tu”.

Powszechny dostęp do mediów spo-
łecznościowych i nadmiar wolnego cza-
su sprawiają, że każdy może napisać jakiś 
tekst i wielu chętnie z tego korzysta. Nie-
dawni twardzi liberałowie, wyznawcy nie-
widzialnej ręki rynku, wzywają rządy do 
ratowania upadających firm. Jeszcze inni 
próbują liczyć wartość ludzkiego życia i na 
przykład według dziekana Wyższej Szkoły 
Bankowej uratowanie w czasie pandemii 
życia jednego Polaka kosztuje 470 tys. zło-
tych. Z kolei doktor Kris Van Kerckhoven, 
stał się guru przeciwników 5G, dzięki teorii 
głoszącej, że koronawirus jest rozsiewany 
właśnie przez maszty 5G. Ogólnie rzecz 
biorąc brak świeżego powietrza i ruchu 
nie najlepiej wpływa na dojrzałe jednostki. 

Nadzieja w młodych, którzy potrafią 
przynajmniej wyciągnąć proste, aczkol-
wiek konstruktywne wnioski z zaistniałej 
sytuacji. „Kiedy jesteś w szkole, myślisz 
tylko o powrocie do domu, a teraz, gdy 
jesteś w domu, chodzenie do szkoły jest 
wszystkim, co chcesz robić” –  wyzna-
je 17-letnia Emma w rozmowie z Wired. 
Ech, te paradoksy życia.

Jakiś tekst…
Pandemia koronowirusa fatalnie wpływa nie tylko na naszą kondycję fizyczną. 

Śledząc media społecznościowe, odnoszę wrażenie, że coś bardzo złego dzieje 

się też w naszych głowach.
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