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Nowe możliwości  

na brzegu sieci 
Edge computing, 

choć obecnie jest na 
wczesnym etapie 

wdrażania, szybko 
znajdzie się 

w głównym nurcie.

Wielkie porządki 
w centrum  
danych
Co może 
przyspieszyć, a co 
spowolnić wdrażanie 
rozwiązań hiper-
konwergentnych 
w data center?

ZAiKS ruszył na 
wojnę z branżą IT 
W efekcie nowej opłaty 
smartfony podrożałyby 
nawet o 300 zł.
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Osobiście nie mam nic do Pawła 
Tanajno. Poznałem go jako bar-
dzo dynamicznego menedżera 

z naszej branży. Szefował wtedy spółce 
PTR, do której należała sieć salonów Sfe-
ris. Z czasem wszedł w poważny konfl ikt 
z zarządem Actionu i stał się postacią 
medialną. Krótka, ale za to głośna awan-
tura rzuciła cień na debiut giełdowy dys-
trybutora, który – gdyby nie publiczne 
zarzuty ze strony Pawła Tanajno – praw-
dopodobnie pozyskałby od inwestorów 
nawet kilka milionów złotych więcej. 
Dla porządku dodam, że zarzuty się nie 
potwierdziły. 

Kilka lat wcześniej obecny kandydat 
na urząd Prezydenta RP wszedł z kolei 
w konfl ikt z Microsoftem, dotyczący nie-

legalnych kopii, jakie 
rzekomo były insta-
lowane na niektórych 
pecetach PTR-u. Pa-
weł Tanajno wysłał 
wtedy do prokuratu-
ry artykuł z CRN-a, 
w którym poruszy-

liśmy między innymi temat sprzedaży 
nielegalnego oprogramowania w hi-
permarketach. W ten sposób chciał po-
kazać, że z problemem nie radzą sobie 
nawet najwięksi, międzynarodowi 

retailerzy, a co dopiero skromna pol-
ska spółka. Nasza redakcyjna koleżanka 
została wezwana na przesłuchanie, po 
czym sprawa dość szybko ucichła. 

Podobnie zresztą, jak ta dotycząca za-
rzutów wobec Pawła Tanajno ze strony 
Państwowej Inspekcji Pracy o nietermi-
nowe wypłacanie pensji i bezpodstaw-
ne potrącanie wynagrodzeń. W listach 
do redakcji i rozmowach, jakie prze-
prowadziliśmy z byłymi pracownikami 
PTR-u, przewijał się także wątek mob-
bingu i obraźliwych określeń kierowa-
nych do osób, których działania były źle 
oceniane przez zarząd spółki. Dla po-
rządku dodam, że nie wiem, jaki wyrok 
sądowy zapadł w tej sprawie. 

W każdym razie, kiedy Paweł Tanajno 
przestał być ważnym branżowym me-
nedżerem, przyjąłem to obojętnie i nie 
czułem potrzeby, żeby dzwonić do niego 
z wyrazami sympatii czy wolą podtrzy-
mania relacji. Natomiast moją ciekawość 
pobudziła informacja o jego przystąpie-
niu do wyborów prezydenckich w 2015 
roku. Wtedy, owszem, wykonałem tele-
fon z prośbą o wywiad, ale spotkałem się 
z odmową. Co zrozumiałem jako chęć 
odcięcia się mojego rozmówcy od histo-
rycznych, branżowych zaszłości. 

Szybko odpuściłem temat, aby po ko-
lejnych kilku latach ujrzeć Pawła Ta-
najno na czele tak zwanego strajku 
przedsiębiorców. Z czystej już ciekawo-
ści sprawdziłem, jakie biznesy prowadzi 
obecnie były szef Sferisu. Okazało się, że 
jest prezesem spółki, która między in-
nymi świadczy usługi tak zwanego czar-
nego PR-u, zachęcając potencjalnych 
klientów do współpracy ujmującym ha-
słem: „Zła opinia na rynku o konkuren-
cji to źródło Twojego sukcesu!”. Co jest 
być może świetnym pomysłem na sukces 
w polityce, ale z prawdziwą przedsię-
biorczością nie ma nic wspólnego. To tyl-
ko zwykłe cwaniactwo.
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na minusie  na plusie

Xiaomi to jedyny spośród największych producentów telefonów, który wyszedł na plus 

w I kw. br. (+1,4 proc.). Pomogła w tym między innymi strategia ukierunkowana na sprzedaż 

internetową. Generalnie jednak, w pierwszych trzech miesiącach roku, dostawy smartfonów 

na światowy rynek zmniejszyły się o 20,2 proc. licząc rok do roku. Do rekordowego zjazdu 

przyczynił się oczywiście splot niekorzystnych czynników wywołanych pandemią. W przy-

padku Samsunga nastąpił 23-proc. spadek sprzedaży, zaś wyniki Huawei zanurkowały aż 

o 27,3 proc. Znacznie gorsze rezultaty zanotowało ponadto Oppo (-19,1 proc.), a nieco lepiej 

poradził sobie Apple (-8 proc.). 

COIG, spółka zależna Wasko, wygrał przetarg na zapewnienie wsparcia serwisowego syste-

mu informatycznego SZYK2, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich 

jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej. Maksymalna wartość 4-letniego kontrak-

tu wynosi 122,97 mln zł brutto. W tym wartość usług ryczałtowych to 120,7 mln zł. Reszta 

jest przeznaczona na usługi rozwojowe i dodatkowe.

T-Mobile podpisało umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 

na dostarczenie usług telekomunikacyjnych i urządzeń mobilnych. Oferta została wybrana 

w przetargu, którego przedmiotem było zapewnienie rozwiązań telekomunikacyjnych łącznie 

dla 11 lokalizacji. Obsługa dotyczyć będzie oddziałów PGW WP znajdujących się w Białym-

stoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 

Warszawie i Wrocławiu. T-Mobile dostarczy usługi telekomunikacyjne GSM (głosowe, teksto-

we, transmisje danych), usługę prywatnego APN-a, a także sprzęt oraz internetowy system do 

zarządzania kontami. Wartość umowy wynosi 3,65 mln zł brutto.

Fortinet w I kw. 2020 r. pokazał wyraźną poprawę wyników fi nansowych. Przychody 

wzrosły o 22 proc. rok do roku, do 576,9 mln dol. Kwota zafakturowanych zamówień jest wyż-

sza o 21 proc. niż rok wcześniej. Marża operacyjna (non-GAAP) wzrosła o 190 pkt. bazowych, 

do 22,3 proc. Zysk netto wzrósł do 104 mln dol. z 58,8 mln dol. przed rokiem (w br. zwiększy-

ły go o 28 mln dol. wpływy z praw własności intelektualnej).

W polskim sektorze dystrybucji przychody ze sprzedaży wzrosną 

w II kw. 2020 r. o 7,3 proc. rok do roku – przewiduje Context. To by oznaczało, że jesteśmy 

„zieloną wyspą” na tle Europy, gdzie średnio ma nastąpić spadek o 4,1 proc. Analitycy pro-

gnozują między innymi pogorszenie wyników sprzedaży we Włoszech (-9 proc.), Francji 

(-8,9 proc.) i Hiszpanii (-7,8 proc.). 

powiedzieli
Już dziś mamy zapewnienia 
od wielu producentów, że aby 
wrócić z nami do współpracy, 
potrzebują wyłącznie infor-

macji o formalnym zakończeniu 
postępowania sanacyjnego – Piotr 

Bieliński, prezes Actionu.

Wstrzymaliśmy sprze-
daż oprogramowania do 
rozpoznawania twarzy 
i sprzeciwiamy się wy-

korzystywaniu technologii 
służącej do masowej inwigilacji 

– Arvind Krishna, CEO IBM-a. 

Rzeczywistość dogoniła nas 
szybciej, niż myśleliśmy 
– Grzegorz Ochędzan, 
dyrektor fi nansowy 

AB, o sprzedaży rozwią-
zań do pracy zdalnej, bez-

pieczeństwa cyfrowego oraz VR/AR. 

PERYSKOP

Dostawcy oprogramowania w Polsce, w związku z efektami pandemii, 

ponieśli straty na poziomie 52,85 mln zł. Z czego 38,7 mln zł to konsekwencja utraty projek-

tów, a reszta ma związek z ograniczeniem planowanych działań, przesunięciem ich w czasie 

albo obniżeniem wynagrodzenia za wdrożenie – wynika z badania przeprowadzonego przez 

Software Development Association Poland w okresie od 25 marca do 20 kwietnia. Największa 

grupa respondentów wskazała, że straty ich fi rm wyniosły od 100 do 500 tys. zł. 

Firmowe budżety IT są w minimum 40 proc. obciążone wydatkami na zacho-

wanie zgodności z regulacjami prawnymi – wynika z badania przeprowadzonego przez Omdia 

oraz Coalfi re. W efekcie niemal sześć na dziesięć fi rm twierdzi, że wymogi związane z prze-

strzeganiem przepisów stanowią barierę wejścia na nowe rynki. Obciążenia stały się na tyle 

dotkliwe, że nie wszystkie organizacje są i będą w stanie je udźwignąć. Według specjalistów 

stan opisany w raporcie stwarza pewne powody do niepokoju, bowiem regulacje mogą opóź-

niać proces cyfrowej transformacji.

Sprzedaż przełączników Ethernet w ujęciu wartościowym spadła 

globalnie o 8,9 proc. w I kw. 2020 r. (6,16 mld dol.), a routerów dla przedsiębiorstw i dostaw-

ców usług o 16,4 proc. (2,99 mld dol.) – wynika z danych IDC. Dołek w I kw. br. to skutek pro-

blemów z produkcją i dostawami z powodu COVID-19, ale też osłabienia popytu. Możliwe, że 

negatywny wpływ pandemii na rynek switchy i routerów utrzyma się w II kw. 2020 r. 

Cisco zakończyło I kw. br. 12-proc. spadkiem przychodów ze sprzedaży przełączników, 

czyli głębszym niż średnia rynkowa. Pozostaje jednak zdecydowanym liderem z udziałem 

na poziomie 52 proc. W czołówce spadki na przełącznikach w ujęciu wartościowym odnoto-

wali również Huawei (-14 proc.) i Arista (-18,7 proc.). Poprawiły się natomiast wyniki HPE 

(+6,7 proc.) i Junipera (+14,1 proc.).

HP w II kw. fi nansowym (zakończonym 30 kwietnia br.) zanotowało spadek przychodów 

o 11,2 proc. rok do roku (do 12,5 mld dol.), zaś zysk netto wyniósł 764 mln dol. (-2,3 proc.). 

Przy czym sprzedaż działu PC zmniejszyła się o 7 proc., do 8,3 mld dol. – choć w przypadku 

notebooków HP obroty były podobne jak przed rokiem (na poziomie 5,1 mld dol.), a w ujęciu 

ilościowym ich sprzedaż wzrosła o 5 proc. Enrique Lores, CEO koncernu, podkreśla, że HP ma 

duże zaległości w zamówieniach na komputery na III kw. fi nansowy, ponieważ części z nich nie 

udało się zrealizować w II kw., z powodu problemów z produkcją w Chinach. Celem producenta 

jest nadrobienie powstałych zaległości jeszcze w bieżącym kwartale. 
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n  Action ma z głowy  
roszczenie na 26 mln zł

Warszawski sąd okręgowy przypieczęto-

wał porozumienie Actionu i Atos Polska, 

kończące sporne sprawy dotyczące wza-

jemnych roszczeń. Tym samym zatwier-

dził ugodę zawartą wcześniej w sądowym 

postępowaniu mediacyjnym z udziałem 

obu spółek. Ugoda dotyczy pozwu Atosa 

wobec Actionu z 2016 r. o zapłatę 26,4 

mln zł z tytułu kar umownych oraz pozwu 

Actionu wobec Atosa z 2017 r. w sprawie 

uregulowania 2 mln zł wynagrodzenia z 

tytułu umowy podwykonawczej. Spółki, 

zawierając ugodę, wzajemnie zrzekły się 

roszczeń w tych postępowaniach. W związ-

ku z zatwierdzeniem ugody przez sąd po-

stępowanie w sprawie roszczenia Atos 

Polska wobec Actionu zostało umorzone.

n CBA: 30 spraw o korupcję w IT 
CBA wszczęło 30 postępowań przygotowawczych w sprawie korupcji w obszarze informa-

tyzacji, cyfryzacji i łączności – poinformowało biuro w raporcie podsumowującym 2019 r. 

To 2,2 proc. wszystkich spraw w tym okresie.  Mimo że służby mają – jak wynika z danych 

– stosunkowo niewiele zajęcia z łapówkarzami w sektorze informatycznym, to ostatnio czę-

ściej dochodziło do naruszeń – w 2018 r. 

postępowań było 21 (1,7 proc. wszyst-

kich). CBA przytacza również badanie 

OECD z 2018 r., z którego wynika, że co 

trzeci pracownik sektora informatyczne-

go potwierdził, że doświadczył w swojej 

pracy korupcji lub innych zjawisk niepo-

żądanych. Najwięcej pracy CBA miało w 

ub.r. z wręczeniem korzyści przez przed-

siębiorców z sektora infrastruktury, bu-

downictwa i nieruchomości (328 spraw). 

n  HPE tnie koszty i zarobki
HPE zapowiedziało w maju bieżącego 

roku plan cięcia kosztów, który zakłada 

oszczędności w wysokości 1 mld dol. do 

2022 r. Obejmuje on obniżki wynagro-

dzeń, zmiany w portfolio produktów, 

łańcuchach dostaw, we wsparciu klien-

tów, jak również w zarządzaniu nieru-

chomościami. Możliwe są również zwol-

nienia. Zapowiedziano zamrożenie płac 

lub tymczasowe obniżki (w okresie od  

1 lipca do 31 października br.). Ich wyso-

kość zależy od stanowiska. Przykładowo, 

osoby zarządzające i dyrektorzy będą 

zarabiać o 20 – 25 proc. mniej niż dotych-

czas. Plan zakłada ponadto, że oddziały 

korporacji w miarę możliwości będą łą-

czone. Ponad połowa pracowników nie 

wróci już do codziennej pracy w biurach, 

lecz przynajmniej częściowo będzie dzia-

łać zdalnie. CEO HPE Antonio Neri wyja-

śnia, że redukcja kosztów operacyjnych 

ma zabezpieczyć możliwości finansowe 

koncernu, dostosować zasoby do naj-

ważniejszych obszarów biznesowych  

i usprawnić organizację. Cięcia zapowie-

dziano po ogłoszeniu wyników II kw. 

finansowego HPE, za-

kończonego 30 kwietnia 

br. Przychody koncernu 

spadły o 16 procent wo-

bec poprzedniego roku, 

do 6 mld dol. Marża 

brutto zmniejszyła się  

o 30 pkt. bazowych, do 

31,9 proc. Zysk na akcję 

wyniósł 0,22 dol. wobec 

0,42 dol. przed rokiem. 

n 6,5 mln zł wyłudzone na start-upy
W maju zatrzymano sześciu członków zarządu jednej z katowickich spółek wspierających 

start-upy. Uzyskali oni dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a na-

stępnie - przy pomocy „słupów” - wyprowadzili pieniądze do własnych firm. Oszustwo na 

szkodę agencji wyniosło blisko 6,5 mln zł. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty działania 

w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. W ocenie śledczych sprawa jest 

rozwojowa i nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Nie jest to pierwsza sprawa związana 

z oszustwem na szkodę PARP-u i rzekomym wsparciem start-upów. W grudniu 2019 r. za-

trzymano pięć osób w Lublinie w związku z podejrzeniem wyłudzenia 640 tys. zł grantów 

na nieistniejący projekt „wirtualnych okularów”. Po uzyskaniu dotacji spółka nie zrobiła nic, 

by wywiązać się z zapowiedzi, a pieniądze przejął jeden z podejrzanych. 

WYDARZENIA
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n  Komputronik: pomyślny 
wynik kontroli VAT

Kontrola dotycząca podatku 

VAT za okres styczeń – wrze-

sień 2017 r. nie stwierdziła 

jakichkolwiek nieprawi-

dłowości – tak uznał na-

czelnik Wielkopolskiego 

Urzędu Celno-Skarbowego 

w Poznaniu. Jak podaje 

Komputronik, skarbówka 

prześwietlała szereg roz-

liczeń. Były to: ewidencje 

sprzedaży i zakupu za okres 

styczeń – wrzesień 2017 r., faktury 

sprzedaży za I kw. 2017 r. dotyczą-

ce sprzętu komputerowego według stawki  

0 proc., faktury zakupu VAT za marzec 2017 r. w powiązaniu z reje-

strem zakupu, faktury zakupu telefonów komórkowych za luty i ma-

rzec 2017 r. (według zasad odwrotnego obciążenia) oraz ewidencje 

zakupu i sprzedaży w powiązaniu ze złożonymi deklaracjami VAT-7 

oraz VAT-UE za poszczególne miesiące objęte kontrolą, która trwała 

2,5 roku. Komputronik czeka teraz na wynik odwołania od decyzji UCS 

w sprawie VAT-u za marzec, kwiecień i maj 2014 r. na sumę 39,2 mln 

zł (do tego dochodzi około 19 mln zł odsetek). To właśnie po jej otrzy-

maniu, na początku marca br., Komputronik SA i Komputronik Biznes 

złożyły w sądzie wnioski o wszczęcie postępowania sanacyjnego, które 

ruszyło 10 marca br. 

n  Panda Security przejęta przez 
WatchGuard

WatchGuard Technologies sfinalizował przejęcie 

Panda Security. Hiszpański weteran rynku sta-

nie się spółką zależną amerykańskiej korporacji. 

Dotychczasowy szef Pandy, Juan Santamaria 

Uriarte, wejdzie do zarządu WatchGuarda. Cena 

zakupu nie została ujawniona. Hiszpańska fir-

ma działa od ponad 30 lat. Miała ponad 30 mln 

użytkowników w 180 krajach, czyli niemal na ca-

łym świecie. Specjalizowała się w ochronie urzą-

dzeń końcowych, rozwiązaniach do wykrywania  

i reagowania, zabezpieczeniach e-mail i innych.  

Połączenie sił ma umożliwić stworzenie komplek-

sowej oferty od jednego dostawcy, z centralnym 

zarządzaniem, obejmującej szerokie spektrum 

zabezpieczeń, począwszy od punktów końco-

wych po ochronę sieci. Partnerzy WatchGuarda, 

który ma ponad 80 tys. klientów w sektorze MŚP, 

uzyskali już dostęp do produktów Pandy. Firma 

dostarcza m.in. UTM-y, punkty dostępowe do bu-

dowy bezpiecznej sieci Wi-Fi, jak też chmurowe 

rozwiązanie do uwierzytelniania użytkowników. 

n  Cisco kupuje  
„tysiące oczu”

Cisco kupi firmę ThousandEyes. 

Zapłaci niemal 1 mld dol. – jak wy-

nika z nieoficjalnych informacji. 

ThousandEyes specjalizuje się w 

monitorowaniu ruchu sieciowego. 

Oprogramowanie tej marki ana-

lizuje wydajność lokalną i WAN. 

Może zapewnić firmom lepszą wi-

doczność i przekrojowe monitoro-

wanie całej infrastruktury w celu 

wykrywania problemów i awarii, także wówczas, gdy aplikacje i obciążenia prze-

noszą się do środowisk chmurowych. ThousandEyes ma siedzibę w Kalifornii, 

zatrudnia około 400 pracowników. Działa również w Irlandii, Australii, Niemczech 

i Holandii. Zespół przejdzie do Cisco z CEO firmy i dyrektorem technicznym na 

czele. Dołączy do działu usług sieciowych Cisco Networking Services. Finalizacja 

transakcji jest spodziewana w październiku br. ThousandEyes może uzupełnić 

rozwiązania do monitoringu i wydajności aplikacji AppDynamics, firmy kupionej 

w 2017 r.  W ostatnich latach Cisco zwiększa koncentrację na oprogramowaniu i 

usługach, ponieważ odchodzi od biznesu opartego przede wszystkim na sprzęcie. 

n Dystrybutor gier zniknął z rynku 
Warszawski sąd rejonowy ogłosił upadłość CDP, dystry-

butora gier. Wyznaczył sędziego komisarza i syndyka. 

Wniosek o upadłość złożyły władze spółki. W stycz-

niu br. CDP zwolnił większość pracowników, po tym 

jak CD Projekt ogłosił przełożenie premiery gry 

Cyberpunk 2077 na wrzesień br. CDP miał być 

dystrybutorem tej produkcji.

CDP działał od 2004 r. Do 2014 r. należał do 

grupy CD Projekt. Wówczas większościowy pa-

kiet w spółce kupili – za 5 mln zł – menedże-

rowie dystrybutora: Michał Gembicki i Robert 

Wesołowski. W 2018 r. CDP miał 48,8 mln zł przy-

chodów, czyli o 18 mln zł mniej niż w 2017 r., oraz 

0,9 mln zł straty netto. 

n Killer w Intelu
Intel przejął Rivet Networks, właściciela marki produktów 

sieciowych Killer. Portfolio obejmuje sprzęt, oprogramo-

wanie i technologie chmurowe. Rozwiązania Rivet mają po-

większyć ofertę Wi-Fi Intela dla komputerów.  

Zespół Rivet Networks, wraz z CEO firmy, dołączy do gru-

py systemów bezprzewodowych Intela w ramach działu PC 

(Client Computing Group). Przejęte produkty zostaną zinte-

growane z szerszą ofertą Wi-Fi Intela dla komputerów. 

Producent czipów inwestuje w rozwój Wi-Fi 6. Zapowiada 

tworzenie nowych rozwiązań w zakresie łączności sieciowej 

dla PC. Zwraca uwagę na rosnące znaczenie wydajnej komu-

nikacji bezprzewodowej w czasach pandemii. 
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n  USA zaostrzyły sankcje 
wobec Huawei

Administracja prezydenta Trumpa 

postanowiła jeszcze mocniej przyci-

snąć Huawei. Producenci procesorów 

spoza USA, którzy korzystają z ame-

rykańskiego oprogramowania albo 

sprzętu, dostali szlaban na handel  

z chińskim koncernem. Aby dalej sprze-

dawać mu czipy, muszą uzyskać licen-

cję od Departamentu Handlu Stanów 

Zjednoczonych. W efekcie nowych 

restrykcji Huawei traci ważnego do-

stawcę procesorów - tajwańską firmę 

TSMC. Tymczasem chiński potentat jest 

drugim największym klientem TSMC (po 

Apple’u) i odpowiada za 15-20 proc. 

obrotów tego producenta. Jeszcze do 

14 września władze USA pozwalają 

dostawcom czipów dokończyć zamó-

wienia dla Huawei i dostarczyć kompo-

nenty wdrożone do produkcji przed 15 

maja. Prawdopodobnie chcą uderzyć w 

ten sposób również w zdolności wytwa-

rzania infrastruktury 5G przez Huawei.

Władze chińskiego producenta przewi-

dują, że zaostrzenie embargo będzie 

miało istotny wpływ na działalność 

firmy. Jak wynika z bilansu za 2019 r., 

koncern ocenia sumę przychodów utra-

conych z powodu amerykańskich sank-

cji na 12 mld dol. 

n Dell zamraża płace i zatrudnienie
Dell Technologies wstrzymał podwyżki płac do końca roku 

finansowego, tj. do 29 stycznia 2021 r. Ponadto w tym okre-

sie władze koncernu nie zamierzają zwiększać zatrudnienia. 

Decyzje są związane z sytuacją na rynku spowodowaną 

pandemią. W marcu br. Dell, z powodu COVID-19, wycofał się  

z prognozy wyników na aktualny rok obrotowy. W kwietniu br. 

Michael Dell postanowił zrezygnować z podstawowego wynagro-

dzenia. W roku finansowym 2019 jego płaca wyniosła blisko 1 mln dol. 

Także VMware, w którym Dell Technologies ma większość udziałów, zamroziło zarobki 

w całej firmie, a kadrze kierowniczej i zarządzającej tymczasowo zmniejszono gaże. 

n  Spółka Wasko  
pozywa miasto Katowice

COIG, spółka zależna Wasko, złożyła pozew 

przeciwko miastu Katowice w miejscowym 

Sądzie Okręgowym. Domaga się zapłaty 18,1 

mln zł w związku z umową na dostawę sys-

temu ERP i dodatkowe świadczenia. Wasko 

twierdzi, że miasto bezzasadnie przerwało 

realizację kontraktu w listopadzie 2019 r. 

Uniemożliwiło to realizację kolejnych etapów 

umowy. Zapewnia, że COIG należycie i terminowo wykonywał prace, a opóźnienia i wstrzy-

manie realizacji kontraktu nastąpiły wyłącznie z winy zamawiającego.  Z kolei przedstawicie-

le miasta winą za odstąpienie od kontraktu obarczają wykonawcę. Uzasadniają to wadliwym  

i sprzecznym z umową wykonaniem przedmiotu kontraktu oraz opóźnieniami. Zażądali w ub.r. 

od integratora ponad 12 mln zł w ramach kary i zwrotu części wynagrodzenia. Wartość umowy 

wynosiła 23,9 mln zł. Przetarg rozstrzygnięto w końcu 2017 r. Realizacja miała potrwać 3 lata. 

WYDARZENIA

n  PIIT zaapelowała o ściganie przestępców
Przestępcy niszczą maszty telekomunikacyjne i szerzą dezinformację. Brak zdecydo-

wanej reakcji doprowadzi do tragedii – zaalarmowała w maju br. Polska Izba Informatyki  

i Telekomunikacji, wkrótce po atakach na maszty telekomunikacyjne. Doszło do podpaleń 

stacji bazowych w Łodzi, a wcześniej m.in. do próby zniszczenia obiektu w Krakowie.  

PIIT ostrzega, że agresja skierowana przeciwko infrastrukturze krytycznej stwarza zagro-

żenie dla życia i zdrowia ludzi, chociażby w sytuacji, gdy nie będzie można wezwać służb 

ratowniczych. Utrudnia też rozwój polskiej gospodarki, funkcjonowanie przedsiębiorstw, 

jak i prywatną komunikację. Organizacja apeluje do rządu, samorządów i organów ścigania  

o podjęcie zdecydowanych kroków. Ataki na instalacje sieci komórkowych stały się już plagą 

na zachodzie Europy. W Wielkiej Brytanii zniszczono dotąd około 90 masztów 5G. Do podob-

nych aktów destrukcji doszło też m.in. w Belgii, Holandii i we Włoszech. Akcje są wynikiem 

dezinformacji na temat wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie i rozprze-

strzenianie wirusa SARS-CoV-2 przez sieci bezprzewodowe, w tym 5G. PIIT zapewnia, że 

żadne rzetelne badania naukowe tego nie potwierdziły. 

n Poważne problemy producenta akcesoriów PC
Jöllenbeck, niemiecki producent akcesoriów komputerowych pod marką Speedlink, ogłosił niewypłacalność i wystąpił do sądu o wszczęcie 

postępowania upadłościowego. Spółka zapewnia, że kontynuuje działalność pod okiem zarządcy, który analizuje możliwości sanacji. Istnieje 

jednak ryzyko, że firma z 45-letnią tradycją, której produkty są dystrybuowane w 40 krajach, może nie przetrwać pandemii. 

Zarządca sądowy wyjaśnia, że wprawdzie ostatnio sprzedaż firmy rosła, ale jedna z instytucji finansujących niespodziewanie zażądała na-

tychmiastowej spłaty kredytu. W tej sytuacji nie było innego wyjścia, jak wniosek do sądu. Zarządca spółki oraz szef firmy Tim Jöllenbeck 

liczą, że dzięki otwarciu sklepów obroty producenta będą rosnąć. 
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n  Szwajcarska firma otwiera biuro w Polsce
Na polski rynek wchodzi TCG Process – producent narzędzi do cyfrowego pozyskiwania 

danych biznesowych, niezależnie od ich formatu czy źródła pochodzenia. Są wykorzysty-

wane w takich branżach jak: finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja, przemysł, ochrona 

zdrowia, administracja i edukacja. Firma działa od 2006 r. Wybór polskiego rynku jej wła-

dze uzasadniają dużymi możliwościami rozwoju (szybkim tempem wzrostu PKB, dostępem 

do wykwalifikowanych specjalistów) oraz innowacyjnością gospodarki. Za działania biz-

nesowe TCG Process w naszym kraju będzie odpowiedzialny Przemysław Kędzior, który 

zdobywał doświadczenie w Pekao, Banku Pocztowym i Iron Mountain Polska. 

n Sąd unieważnił przetarg na tonery 
Sąd Okręgowy w Gdańsku unieważnił postępowanie na dostawę 

tonerów i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, druka-

rek i faksów. Miały zostać kupione na swoje potrzeby, jak również 

sądów w Sopocie i Kościerzynie. Zamówienie obejmowało ponad 

60 rodzajów tonerów do kserokopiarek (m.in. Canon, Minolta, 

Kyocera, Oki, Ricoh, HP) oraz w sumie ponad 130 rodzajów to-

nerów i tuszy do drukarek i faksów (HP, Samsung, Brother, Oki, 

Lexmark, Ricoh). Częściowo dopuszczono zamienniki, a dostawy 

miały być realizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy od zawarcia 

umowy. Kryterium wyboru w 100 proc. stanowiła cena. Wpłynęły 

trzy oferty od: JM Daty (na 1,16 mln zł brutto), PW Multikom Adam 

Napierski (1,11 mln zł) i Netprintu (0,94 mln zł). Sąd zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 600 tys. zł. Jednak w 

związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty przewyższyła 

tę kwotę, postępowanie zostało unieważnione. 

n  Weteran rynku klawiatur 
zmieni właściciela

Cherry, niemiecki producent akcesoriów 

komputerowych, zostanie przejęty przez 

fundusz Argand Partners z siedzibą  

w USA. Podpisano umowę w tej sprawie. 

Do finalizacji transakcji niezbędna jest 

jeszcze zgoda regulatorów rynku.  

Cherry zatrudnia na świecie 430 pracow-

ników (270 w Niemczech). Produkuje nie 

tylko sprzęt własnej marki, lecz także 

przyciski MX, wykorzystywane w klawia-

turach różnych producentów. 

Firma wywodzi się od założonego  

w USA w 1953 r. przedsiębiorstwa Cherry 

Electrical Products. Po szeregu podziałów 

i przekształceń w 1963 r. powstała spółka 

w Niemczech, która od 1973 r. produku-

je dodatki do pecetów. Spółka w obecnej 

formie istnieje od 2016 r., gdy doszło do 

wykupu firmy przez menedżerów i przed-

siębiorstwo Genui. 

n PKP wybrało ofertę w przetargu za 6 mln zł
PKP PLK wybrało najkorzystniejszą ofertę w przetargu na utrzy-

manie i zmiany systemu SAP. Wskazano konsorcjum KBJ i Clurgo 

z ofertą o wartości 5,97 mln zł brutto. Planowany okres świadcze-

nia usług to 2 lata. Ofertę złożył również Hicron – na blisko 6,4 mln 

zł. Kryterium wyboru była cena (90 proc.) oraz SLA i konsultanci 

(10 proc.). W ub.r. KBJ i Hicron rywalizowali w przetargu na utrzy-

manie i rozwój systemu SAP  

w PKP PLK. Postępowanie zo-

stało unieważnione, ponieważ 

wartość ofert przekraczała 

budżet PKP PLK na ten cel 

(5,3 mln zł). KBJ startowało 

wówczas w konsorcjum z SID, 

specjalistą od wdrożeń SAP-a, 

który na początku br. został 

przejęty przez EY. 

REKLAMA

n  Zwolnienia grupowe w Also Polska 
Also Polska przeprowadza zwolnienia grupowe. Do lipca br. obejmą 116 osób – wynika z infor-

macji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Przedstawiciele spółki nie komentują decyzji 

o redukcji zatrudnienia. W styczniu 2020 r. Also Polska sfinalizowało połączenie z Roseville 

Investments, a więc spółki będącej następcą ABC Daty, która stała się częścią Also w lipcu u.br. 

W ostatnim roku przed rozpoczęciem procesu integracji, w 2018 r., Also Polska zatrudniało 

przeciętnie blisko 140 osób, a ABC Data na koniec 2018 r. - 483 pracowników. 
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n AB: ubezpieczyciele wstrzemięźliwi wobec branży
Na razie nie następują redukcje limitów ubezpieczeniowych, niemniej wiele zależy od wyników 

rozmów tego sektora z rządem – podkreślili przedstawiciele AB podczas majowej konferencji 

wynikowej. Na początku roku, przed pandemią, miały miejsce pewne ograniczenia związane ze 

spowolnieniem na zachodzie Europy, do czego dostosowali się ubezpieczyciele w Polsce, jednak 

zasadniczo ich polityka wobec branży nie zmieniła się – ocenia Grzegorz Ochędzan, dyrektor fi-

nansowy AB. Dodaje, że między ubezpieczycielami a rządem są prowadzone rozmowy związane 

z przejęciem części ryzyka ubezpieczeniowego przez państwo, na wzór niemiecki czy francuski. 

„Być może dlatego ubezpieczyciele nie robią gwałtownych ruchów” – twierdzi CFO wrocławskiego 

dystrybutora. Jego zdaniem, jeśli rozmowy nie doprowadzą do porozumienia, można spodziewać 

się wariantu negatywnego dla branży. „Są banki, które z racji zmniejszonych dochodów odsetko-

wych planują pewne ruchy po stronie marż. Prawdopodobnie rozmowy przy odnowieniach będą 

szły w tym kierunku” – mówi Grzegorz Ochędzan. Zapewnia przy tym, że grupa AB ma mocne 

fundamenty finansowe: do wykorzystania pozostaje jej 578 mln zł zewnętrznego finansowania, 

podczas gdy wykorzystane zostało 250 mln zł (dane z maja br). 

n  VMware na łowach  
Koncern nie zwalnia tempa 

przejmowania podmiotów spe-

cjalizujących się w bezpieczeń-

stwie cyfrowym. W czerwcu 

kupił kolejną firmę – Lastline, 

zajmującą się wykrywaniem 

zagrożeń sieciowych i reakcji 

na nie. Obok technologii jako 

takich, cennym nabytkiem dla 

VMware’a jest zespół zatrudnio-

nych w tej firmie specjalistów. 

Pracuje w niej 15 osób, w tym 

czterech badaczy, którzy są za-

liczani do grona najbardziej ak-

tywnych na świecie pod wzglę-

dem publikacji naukowych w 

dziedzinie zagrożeń cyfrowych. 

Pozyskane w ten sposób kom-

petencje mają zwiększyć możli-

wości w tym zakresie w dziale 

VMware Carbon Black Threat 

Analysis Unit - zbudowanym w 

oparciu o wchłoniętą w ub.r. (za 

2,1 mld dol.) firmę Carbon Black. 

Warunki transakcji nie zostały 

ujawnione. Finalizacja zakupu 

jest spodziewana do końca lipca 

br. Z kolei w maju VMware ku-

piło Octarine, start-up zajmujący 

się bezpieczeństwem aplikacji 

Kubernetes, a także ogłosiło so-

jusz w obszarze bezpieczeństwa 

cyfrowego, obejmujący integra-

cję rozwiązań dużych graczy. 

n  Nowy model pracy wyzwaniem dla IT
Ponad połowa firm (56 proc.) ma gotowy plan zupełne-

go powrotu do biur, a 30 proc. częściowego - jak wynika  

z badania przeprowadzonego w maju br. wśród członków 

CIONET Polska, społeczności kilkuset szefów IT z najwięk-

szych firm i instytucji w Polsce. Co ciekawe, w sumie aż 

88 proc. firm uczestniczących w badaniu zamierza w 

przyszłości częściej niż dotychczas korzystać z możliwo-

ści, jakie daje praca na odległość.  Konieczna będzie przy 

tym ocena niezbędnych technologii, które umożliwiają efektywną współpracę i zarządzanie realizacją 

zadań, zarówno w firmie, jak i w ramach home office’u. Wśród najważniejszych wyzwań szefowie IT 

wymieniają cyfryzację procesów (przykładowo w zakresie paperless, spotkań zdalnych i telemedy-

cyny do kontroli zakażeń). Przewidywany jest wzrost zainteresowania rozwiązaniami do wirtualizacji 

stanowisk pracy, cyfrowych asystentów i spotkań online. Okazuje się, że już 64 proc. firm wykupiło 

VPN dla swoich pracowników zdalnych. To najczęściej wskazywane w badaniu nowe rozwiązanie IT, 

służące do wspierania pracy w modelu home office. Mniej szefów IT wymieniło w tym kontekście 

usprawnienie sieci (35 proc.), modernizację stacji roboczych (33 proc.), dokupienie zasobów chmuro-

wych (31 proc.) czy tryb BYOD (28 proc.). 

n  Sophos zmniejszy zatrudnienie
Sophos rozpoczął restrukturyzację, która stanowi reakcję na zmiany warunków rynkowych związa-

nych z COVID-19. Celem jest przyspieszenie ewolucji w portfolio produktów nowej generacji. Według 

informacji pozyskanych przez amerykański CRN redukcje mogą objąć nawet 16 proc. pracowników 

producenta, w różnych działach i regionach, ale głównie w Wielkiej Brytanii. Sophos zamierza jednak 

nadal zatrudniać nowych specjalistów w związku z planowaną transformacją. W końcu 2019 r. Sophos 

zatrudniał 3,4 tys. osób w 51 oddziałach. Firma ma ponad 400 tys. klientów w 150 krajach oraz 53 

tys. partnerów handlowych. Restrukturyzacja zaczęła się ponad trzy miesiące po przejęciu produ-

centa (kosztem 3,9 mld dol.) przez fundusz private equity Thoma Bravo. Według planów z paździer-

nika ub.r., gdy ogłoszono zawarcie umowy dotyczącej akwi-

zycji, przedstawiciele Thoma Bravo zapowiadali zmniejszenie 

nakładów na starsze produkty i rozwiązania spoza głównej 

oferty, zwiększając inwestycje w obszarach takich jak ochrona 

punktów końcowych nowej generacji i bezpieczeństwo sieci. 

W I kw. br. wpływy z produktów nowej generacji wzrosły o 

37 proc. i miały już ponad 60 proc. udziału w całym biznesie 

firmy.  

n  Nowy chiński produ-
cent wszedł do Polski

Sunmi Technology tworzy w Polsce 

regionalne centrum wsparcia dla 

partnerów w Europie Środkowej 

i Wschodniej. Chińska firma do-

starcza – bazujące na Androidzie 

– rozwiązania do cyfryzacji han-

dlu i automatyzacji obsługi klienta. 

Dyrektorem zarządzającym Sunmi 

Technology w regionie CEE został 

Piotr Waś. Poprzednio przez osiem 

lat był związany z Ingenico, jako 

dyrektor zarządzający w Polsce  

i Europie Wschodniej. Udziałowcami 

chińskiego producenta są Xiaomi 

oraz Alibaba. 
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n  Wynik rywalizacji Sygnity i Comarchu  
przypieczętowany  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła kontrakt z Sygnity 

Business Solutions. Spółka została wybrana na wykonawcę w przetargu na 

zakup, wdrożenie, utrzymanie i rozwój (do 2024 r.) systemu informatyczne-

go do zarządzania zasobami ludzkimi. Kryterium wyboru stanowiły: cena 

(40), funkcjonalność standardowa (25), termin wdrożenia (10), wykorzystanie 

otwartego systemu zarządzanie bazami danych (10), cena za 1 pkt funkcyjny 

(5), cena za 1 godz. konsultacji (5), funkcjonalność opcjonalna (5). Sygnity 

Business Solutions otrzymało maksymalną liczbę 100 pkt. Cena w ofercie 

spółki wynosiła 9,4 mln zł brutto. Tymczasem ARMiR w lutym br., gdy otwar-

to oferty, zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia niecałe 7 mln zł. 

Sygnity BS proponowało przeprowadzenie wdrożenia w ciągu 18 miesięcy 

od zawarcia umowy. Integrator ten rywalizował o kontrakt z Comarchem, 

którego oferta opiewała na znacznie wyższą kwotę - 16,7 mln zł, ale krakow-

ski koncern był gotowy na wdrożenie w ciągu 13 miesięcy. Uzyskał ponadto 

minimalnie więcej punk-

tów za funkcjonalność 

standardową. Sygnity BS 

wyraźnie wyprzedziło 

natomiast Comarch pod 

względem kryterium 

funkcjonalności opcjo-

nalnej. Uzyskało ponadto 

punkty za otwarte opro-

gramowanie, których nie 

przyznano konkurentowi 

z Krakowa. 

n  Asseco: prawie 250 mln zł dywidendy
Asseco Poland wypłaciło dywidendę wyższą niż wyniósł cały zysk w 2019 r. – tak 

zdecydowali akcjonariusze spółki. W sumie wyniosła blisko 250 mln zł (3,01 zł na 

akcję) – w tym 206,8 mln zł to zysk z 2019 r., a dodatkowe 43 mln zł pochodzą  

z kapitału zapasowego. Wypłata nastąpiła 17 czerwca br. Wysokość dywidendy,  

w przeliczeniu na akcję, nie jest w tym przypadku  wyjątkowa – w 2019 r. wypła-

cono 3,07 zł, a w 2018 r. – 3,01 zł. Największym beneficjentem jest Cyfrowy Polsat, 

który w ub.r. – za blisko 1,2 mld zł – przejął prawie 22 proc. udziałów w polskim 

koncernie informatycznym. Obecnie największy pakiet udziałów w Asseco Poland 

kontroluje Reddev Investments, spółka należąca do Zygmunta Solorza.

n  33 chińskie firmy i instytucje na 
„czarnej liście”

Departament handlu USA w końcu maja br. nało-

żył embargo na 33 chińskie firmy oraz ośrodki ba-

dawcze i uniwersyteckie. Amerykańskie podmioty 

mają zakaz sprzedawania im sprzętu czy opro-

gramowania i wchodzenia w relacje biznesowe. 

Wśród firm objętych sankcjami znalazły się: Qihoo 

360 - jeden z największych chińskich podmiotów 

specjalizujących się w bezpieczeństwie cyfrowym, 

CloudMinds - producent robotów i inteligentnych 

maszyn opartych na chmurze oraz NetPosa – do-

stawca rozwiązań do identyfikacji osób. 

Władze USA dwojako uzasadniają decyzję o nało-

żeniu sankcji. Twierdzą, że technologie dziewięciu 

podmiotów z „czarnej listy” są wykorzystywane 

w prześladowaniu Ujgurów, jednej z mniejszo-

ści narodowych. Pozostałe 24 firmy i ośrodki 

współpracują z chińską armią, będąc „zaangażo-

wane w działania sprzeczne z interesami bezpie-

czeństwa narodowego lub polityki zagranicznej 

Stanów Zjednoczonych” – jak podkreślają przed-

stawiciele amerykańskiego departamentu handlu. 

Tymczasem agencja Reuters w tym kontekście 

zauważa, że chińskie firmy rozwijające sztuczną 

inteligencję oraz systemy rozpoznawania twarzy, 

a takie objęto embargiem, stanowią konkurencję 

dla amerykańskich korporacji, m.in. Intela. 

n Asbis w Polsce nie choruje na wirusa 
Sprzedaż Asbisu w Polsce wzrosła dwukrotnie w I kw. 

2020 r., do poziomu 19,6 mln dol. (81,3 mln zł). Na na-

szym rynku producent odnotował najwyższy wzrost 

sprzedaży (+108 proc. r/r) wśród 27 krajów, na których 

działa Asbis Enterprises. „Wzrost osiągnęliśmy przede 

wszystkim dzięki sprzedaży integratorom i w ramach 

dużych projektów B2B. Ponadto ponownie odbudowa-

liśmy relacje z retailem” – poinformował na konferencji 

wynikowej Marios Christou, dyrektor finansowy Asbis 

Enterprises. Zapewnił też, że COVID-19 nie zaszkodził 

biznesowi dystrybutora w Polsce.

n  Comarch: Polska lokomotywą zysków
W I kw. 2020 r. zysk Comarchu na lokalnym rynku przewyższył wynik netto 

całej grupy. Wyniósł 22,4 mln zł, co było kwotą o ponad 3 mln zł wyższą niż 

w analogicznym okresie 2019 r. Cała grupa Comarch globalnie wypracowała 

w I kw. br. 13,8 mln zł zysku netto. Sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o  

24 proc.  Większy zysk w Polsce krakowski koncern informatyczny osiągnął 

przy mniejszych niż przed rokiem przychodach ze sprzedaży klientom ze-

wnętrznym (212,9 mln zł). Największą sprzedaż w kraju odnotowano w sek-

torze MŚP (45,5 mln zł) i był to wynik zbliżony do ubiegłorocznego. Natomiast 

o prawie 11 mln zł zmniejszyły się przychody w segmencie TMT (45,3 mln zł), 

wzrosły natomiast o 12 mln zł w finansach i bankowości, sięgając 44,6 mln zł.
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W dynamicznej branży IT personalna karuzela kręci się szybciej niż w innych. 
Prezentujemy kilka najważniejszych zmian, które nastąpiły w minionych tygodniach. 

   n   Zmiany na stanowiskach   n   

n Komputronik: nowy szef biura prawnego 
Marek Szydłowski został nowym dyrektorem biura prawnego Grupy Komputronik. Do jego 

głównych zadań należy koordynacja wewnętrznego zespołu radców prawnych, współpraca 

z zewnętrznymi kancelariami, zwiększenie efektywności procesowej i zaangażowanie 

w proces sanacyjny, którym objęte są spółki należące do grupy. Marek Szydłowski jest rad-

cą prawnym. Specjalizuje się w przepisach dotyczących przedsiębiorstw z sektora mediów, 

w szczególności w prawie autorskim, jak również w prawie spółek, rynków kapitałowych 

i pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. 

w Coopers & Lybrand (obecnie część PricewaterhouseCoopers), 

był dyrektorem ds. prawnych i członkiem zarządu Provident 

Polska, kierował działem prawnym w Agorze. Ostatnio, w la-

tach 2013 - 2019 był głównym prawnikiem w Grupie TVN, a od 

2016 r. również członkiem zarządu TVN SA. Marek Szydłowski 

jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. W 2003 r. ukończył studia Executive MBA 

w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

n Regionalny dyrektor od IoT opuścił Tech Datę
Dotychczasowy dyrektor odpowiedzialny w Tech Dacie za obszar Internetu rzeczy 

i analityki w tzw. regionie wschodnim, odszedł z firmy. Z dystrybutorem był związany 

od 2017 r. Ostatnio wdrażał strategię poszerzania działalności Tech Daty w obszarze 

IoT & Analytics o nowych dostawców i klientów. Zajmował się również rozwojem sieci 

partnerskiej. Andrzej Bugowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży. Przez 

wiele lat w różnych firmach i rolach odpowiadał za ofertę 

IBM, współpracę z partnerami i budowę kanału sprzedaży. 

Do zespołu Tech Daty dołączył w 2017 r., w związku z prze-

jęciem Avnet Technology Solutions. W Avnecie pracował od 

2006 roku, stopniowo awansując. Najpierw był Professional 

Services Managerem, budując strategię usług w Polsce, 

w 2011 r. został IBM Sales Managerem odpowiedzialnym za 

biznes IBM, a w 2013 r. uzyskał kolejną promocję, na stano-

wisko IBM Business Unit Managera. Karierę zaczynał jako 

pracownik integratorów: Bonairu i Comparexu. 

n Zmiana prezesa Beyond.pl
Wojciech Stramski został nowym prezesem zarządu Beyond.pl. Ze spółką związany jest od 5 lat, dotychczas pełniąc 

rolę członka rady nadzorczej. Zastąpił na stanowisku Amana Khana, z którym rozstano się za porozumieniem stron, na 

co wpływ miała sytuacja związana z COVID-19. Pandemia spowodowała, że Aman Khan nie mógł być obecny w Polsce 

i tym samym osobiście nadzorować strategicznego projektu firmy, jakim jest rozwój i rozbudowa kampusu data center 

Beyond.pl – jak wyjaśnia spółka w swoim komunikacie. Wojciech Stramski karierę rozpoczynał w KPMG, przechodząc 

później do korporacji Altria oraz Honeywell. Przez ostatnie lata pełnił szereg funkcji zarządczych i nadzorczych, pracu-

jąc dla takich firm, jak: Kulczyk Holding, Kulczyk Tradex, PEKAES, Ciech, Stanusch Technologies. Prywatnie, jako założy-

ciel funduszu DeepChange Ventures, inwestuje w polskie start-upy.  Nowy szef Beyond.pl jest absolwentem University 

of Southern California, na którym ukończył kierunek Business Administration Global Management. 

WYDARZENIA

n Z SAP-a do Microsoftu
Od 1 czerwca Kinga 
Piecuch dołączyła 

do Microsoft CEE. 

W roli Enterprise 

Industry Lead, wraz 

z zespołem branżo-

wych ekspertów, od-

powiada za wsparcie 

cyfrowej transfor-

macji klientów we 

wszystkich krajach Europy Środkowej 

i Wschodniej. Wspólnie z lokalnymi zespo-

łami zajmie się współtworzeniem i reali-

zacją strategicznych projektów. Będzie 

również odpowiedzialna za współpracę 

z innymi działami firmy, takimi jak orga-

nizacja partnerska czy Service. Jednym 

z najważniejszych obszarów jej pracy 

będzie pomoc klientom w wykorzystaniu 

potencjału, jaki daje dostęp do usług w 

chmurze z regionu przetwarzania danych 

w Polsce, oraz partnerstwo Microsoftu 

z Operatorem Chmury Krajowej. Kinga 

Piecuch ostatnio przez ponad 5 lat była 

dyrektorem zarządzającym SAP Polska. 

Od połowy 2019 r. odpowiadała za 

globalną organizację partnerską i rynek 

SMB w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Zajmowała się m.in. wsparciem przedsię-

biorstw w Polsce we wdrażaniu rozwiązań 

chmurowych. W latach 2006 - 2013 była 

związana z Xeroxem, ostatnio na stano-

wisku dyrektora generalnego w Polsce. 

Wcześniej sześć lat spędziła w IBM-ie, 

m.in. kierując sprzedażą do klientów SMB. 



Najnowsze informacje 
z rynków zagranicznych  

Wybrane wydarzenia, przede wszystkim z Europy Zachodniej, 

Stanów Zjednoczonych, Japonii i Chin, dotyczące kanału sprzedaży, 

fi rm, ludzi, rządów i zmian prawnych.

Magazyny ze sprzętem IT stały się 
ważnym celem złodziei na Łotwie. W ciągu 
ostatnich 2 lat ich ofi arą padło co najmniej 
10 takich obiektów. Ukradzione towary by-
ły warte dziesiątki milionów euro. Do jedne-
go z głośnych przestępstw doszło w maju 
br., gdy łupem włamywaczy padł towar z 
magazynu Elko w Rydze. Innymi poszkodo-
wanymi w ostatnich latach byli dystrybuto-
rzy – CMNO Logica i Euro DK, a poza nimi: 
retailer IT Baltic Data, producent Mikrotik, 
sprzedawca materiałów elektrycznych SLO 
oraz dostawca usług transportowych i logi-
stycznych Beweship Łotwa. W większości 
przypadków magazyn obrabowanej fi rmy 
znajdował się w odległej lokalizacji. Zanim 
dochodziło do włamania i kradzieży towa-
ru, przestępcy przejmowali kontrolę nad 
systemem bezpieczeństwa, wchodzili do 
budynku w godzinach pracy przedsiębior-
stwa, uszkadzali kamery i czujniki. 

Apollo Global Management wciąż nie 
sfi nalizowało przejęcia Tech Daty, które roz-
poczęło się w listopadzie 2019 r. Brakuje do 
tego opóźniającej się zgody australijskiego 
regulatora rynku – AFIRB. Zarówno inwe-
stor fi nansowy, jak sam dystrybutor, nadal 
dążą do zamknięcia transakcji w pierwszym 
półroczu 2020 r. Termin może jednak ulec 
zmianie, ponieważ zależy od tego, kiedy 
australijski regulator da zielone światło do 
przejęcia. Ma ono umożliwić Tech Dacie po-
zyskanie środków na rozwój i wycofanie się 
z giełdy papierów wartościowych.  

Asseco Poland  utworzy wspólną działal-
ność z Adesso SE w celu sprzedaży systemu 
informatycznego dostosowanego do wy-
magań sektora bankowego w Niemczech. 
Spółka joint venture, pod nazwą Adesso 
Banking Solutions, będzie działać w całym 
regionie DACH. Grupa Adesso w 2019 ro-
ku wypracowała blisko 450 mln euro obro-
tów. Ma 33 oddziały w Europie, zatrudnia 
4,2 tys. osób. 

Południowokoreańska proku-
ratura wystawiła nakaz aresztowania 
Jay Y. Lee, nieformalnego lidera Sam-
sunga. W maju br. był przesłuchiwany 
w sprawie fuzji dwóch działów koncer-
nu – Cheil Industries i Samsung C&T. 
Prokuratorzy podejrzewają, że war-
tość pierwszego z tych podmiotów by-
ła sztucznie „pompowana”, żeby Jay Y. 
Lee, jako kluczowy wówczas udziało-
wiec, osiągnął możliwie największe ko-
rzyści z transakcji. 

Lenovo zamierza znowu instalować w swoich 
stacjach roboczych system operacyjny Linux, a 
konkretnie Ubuntu i Red Hata. Takie konfi gura-
cje mają być dostępne już od czerwca br. Cer-
tyfi kacje Red Hat Enterprise Linux oraz Ubuntu 
LTS obejmą maszyny stacjonarne ThinkStation 
i laptopy ThinkPad z serii P. Wcześniej Lenovo 
certyfi kowało pod Linuxa wybrane produkty w 
ograniczonej liczbie konfi guracji. Aby zapew-
nić bezproblemową pracę z Linuksem, stacje 
robocze będą działać intuicyjnie z hostem Li-
nux OS i oferować pełne wsparcie – począwszy 
od poprawek bezpieczeństwa i aktualizacji, po 
zabezpieczenia oraz weryfi kację sterowników 
sprzętu, fi rmware’u i optymalizację BIOS-u. 

Firmy ODM i markowi producenci  
rozbudowują produkcję serwerów na Tajwa-
nie. Należą do nich między innymi Super-
micro, Quanta oraz Wiwynn. W ten sposób 
azjatycka wyspa staje się powoli nowym 
centrum produkcji serwerów. W ub.r. spe-
cjaliści TrendForce’a oceniali, że fi rmy ODM 
zwiększą udział swojej produkcji na Tajwa-
nie o 20 – 30 proc. Amazon i Microsoft już 
w ub.r. wymagali od swoich dostawców 
ODM, by przenieśli linie produkcyjne pozio-
mu 6 (barebone) na Tajwan, co pozwoliłoby 
uniknąć kosztów ewentualnej podwyżki ceł 
w ramach wojny handlowej pomiędzy Chi-
nami a USA. 

Tech Data w swoim I kw. fi nansowym 2021 
roku, który zakończył się w kwietniu, osiągnę-
ła przychody o 3 proc. niższe niż przed rokiem 
(8,2 mld dol.). Globalnie zysk netto zmniejszył 
się o 13 proc. (do 48,1 mln dol.). Z kolei w Euro-
pie sprzedaż była niższa o 8 proc. (4 mld dol.). 
Rich Hume, CEO dystrybutora, nie chciał szerzej 
komentować tych danych, ograniczając się do 
stwierdzenia, że „wraz z nadejściem globalnego 
kryzysu COVID-19, pierwszy kwartał przyniósł 
wyzwania dla fi rm z różnych regionów i sekto-
rów, w tym z ekosystemu IT”.

Siedmiu dostawców rozwiązań cyberbezpieczeństwa osiągnęło status mistrza w raporcie 
„Canalys Cybersecurity Leadership Matrix 2020”. Czterech z nich: Cisco, Eset, Fortinet i Palo Alto 
Networks, utrzymało ubiegłoroczną pozycję czempionów. Do grona liderów dołączyli w tym ro-
ku: Juniper Networks, Kaspersky i Trend Micro. Status w rankingu Canalysa jest ustalany w opar-
ciu o badanie ankietowe, przeprowadzane wśród członków społeczności partnerskiej Canalys 
(liczy blisko 13 tys. resellerów i integratorów z całego świata) oraz na podstawie opinii analityków. 
Czempioni zebrali najwyższe noty w obu przypadkach. Najlepsi, według Canalysa, stale udosko-
nalają procesy i wykazują zaangażowanie w zwiększanie przychodów poprzez kanał sprzedaży. 

EUROPA I ŚWIAT

Google’owi grozi konieczność wypłaty odszkodowania w wysokości nawet 5 mld dol. w związku 
z pozwem złożonym przez grupę amerykańskich internautów, którzy mają dosyć śledzenia ich w 
sieci. Zarzucają gigantowi, że bez pozwolenia gromadzi dane o działaniach użytkowników wyszu-
kiwarki. Na razie do pozwu przystąpiło kilka osób, ale potencjalnie do skargi mogą dołączyć miliony, 
bo tylu jest użytkowników smartfonów z Androidem, którzy po 1 czerwca 2016 r. korzystali ze stron 
internetowych w trybie incognito. Autorzy skargi twierdzą, że przy używaniu przeglądarki w trybie 
prywatnym Google nadal gromadzi dane o użytkowniku, a ten nie ma możliwości, by to zmienić. 
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Co zrobić, aby konsumenci w sposób naturalny stawali się ambasadorami danej 
marki? Jak pokierować rozwojem, pozycjonowaniem i promocją produktów, 
aby to nie niska cena skłaniała klientów do ich wyboru? Słowem, jak skutecznie dbać 
o Customer Experience odbiorców końcowych? Kluczem do sukcesu, w każdym 
z tych przypadków, jest współpraca z Fixit. 

Każdy producent dąży do tego, aby 
odbiorcy końcowi, którzy używa-
ją jego produktów pozostali wierni 

marce. W sektorach elektroniki użytko-
wej, sprzętu IT, gdzie panuje rosnąca 
konkurencja, wysoka podaż i ostra wal-
ka o klienta, taki cel jest bardzo trudny 
do osiągnięcia. Dodatkowo sprawę skom-
plikowała tzw. „nowa normalność”, któ-
ra kształtuje się na naszych oczach 
w związku z pandemią COVID-19. W jej 
centrum wciąż stoi klient końcowy, ale 
jest to klient wrażliwszy, ostrożniejszy 

w podejmowaniu decyzji zakupowych, 
bardziej wymagający, szukający jesz-
cze większej satysfakcji z wyboru danej 
marki niż kiedykolwiek wcześniej. Obec-
nie jego emocje, nierzadko rozchwiane, 
mają kluczowe znaczenie dla podej-
mowania decyzji zakupowych. Dlatego 
trudno dziś przecenić rolę dobrze prze-
myślanej strategii budowania Customer 
Experience. Od właściwego podejścia za-
leży utrzymanie dotychczasowych użyt-
kowników i pozyskanie nowych. Słowem: 
być albo nie być producenta. 

Producenci z każdej branży, już poprzez 
sam fakt wprowadzania rozwiązań na 
rynek, generują doświadczenia klientów 
końcowych. Jednak tylko dogłębne zro-
zumienie tego procesu i jego profesjonal-
ne stymulowanie zapewnia budowanie 
trwałej przewagi konkurencyjnej. Choć 
vendorzy projektują własne podejście do 
Customer Experience, bazując na wie-
dzy o swoich produktach, rynku i doce-
lowych odbiorcach, coraz częściej zdają 
sobie sprawę, że wiele mogą zyskać dzię-
ki współpracy z odpowiednim partnerem, 
który zadba o doświadczenia konsumen-
tów związane z obsługą posprzedażną 
(również serwisową) i wesprze działania 
marketingowe oraz promocyjne w  ob-
szarze przedsprzedażowym, dysponując 
odpowiednimi kadrami i zapleczem tech-
nologicznym. Takim właśnie partnerem 
jest Fixit.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 
krakowska spółka specjalizuje się w pod-
noszeniu poprzeczki na polu Customer 
Experience w odniesieniu do poszcze-
gólnych marek elektroniki użytkowej, IT 
i AGD. Ta polska fi rma, która ma za sobą 
prawie 20 lat nieprzerwanej działalności, 
zdobyła w tym czasie blisko 50 usatys-
fakcjonowanych klientów. Współpracu-
je z kluczowymi producentami z całego 
świata, działając w kilku krajach: Polsce, 
Niemczech, Szwajcarii, Czechach, a także 
na Słowacji i Węgrzech. W sumie ze swo-
imi usługami dociera do ponad 40 kra-
jów Europy i świata. I choć podstawową 
częścią działalności Fixit jest obsługa po-

Fixit: specjaliści od  
„dopieszczania” klientów 
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ADVERTORIAL

W naszym rozumieniu budowa Customer Experience to działanie ciągłe, 
w którym powinny uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony. 
Współpraca może się opierać zarówno na przejęciu od producenta 
pewnego zakresu działań, jak i wsparciu w ich realizacji. Obydwa 

modele są oferowane przez Fixit. Warto przy tym zaznaczyć, że każdy realizowany projekt 
wygląda nieco inaczej, ponieważ poszczególni vendorzy różnie defi niują swoją biznesową 
strategię. Fixit zawsze stara się do niej dostosować. Mamy na koncie wiele interesujących 
projektów, realizowanych dla czołowych marek jak Logitech, Mio czy Optoma. Jeden 
z najciekawszych, bo dotyczący potencjalnie największego grona konsumentów, wiąże się 
z obsługą czytników e-book fi rmy PocketBook. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2014 r.
od usług serwisu gwarancyjnego urządzeń na rynku węgierskim, by przechodząc przez 
wiele faz rozwoju, objąć obsługę produktów i koordynację sieci serwisowej w 27 krajach 
Europy. Projekt, mimo że dojrzały, cały czas ewoluuje i rozwija się po to, aby Customer 
Experience wśród klientów PocketBook stało na jak najwyższym poziomie. 
Nieustannie doskonalimy procesy wewnętrzne, pracujemy nad nowymi rozwiązaniami 
i produktami. Wprowadzamy nowe narzędzia, które pozwalają nam cały czas poprawiać 
sposób obsługi i ułatwiają komunikację z użytkownikami. Aktualnie pracujemy nad 
mobilną wersją systemu rejestracji zgłoszeń – Fixit Mobile RMA. Realizując naszą opartą na 
Customer Experience strategię, wierzymy, że Fixit stanie się w niedługim czasie czołową 
fi rmą z obszaru obsługi posprzedażowej w Europie.

Marcin Pepaś
CCO, SVP w Fixit 



sprzedażna i naprawa elektroniki użytko-
wej, sprzętu IT, urządzeń RTV i AGD, to 
specjaliści tej firmy wyróżniają cztery 
podstawowe obszary, w których razem 
z vendorami, swoimi partnerami bizne-
sowymi, mogą budować pozytywny Cu-
stomer Experience w odniesieniu do ich 
produktów. 

CX w czterech obszarach
Pierwszym takim obszarem jest pomoc 
w pozycjonowaniu produktu na rynku. 
Fixit oferuje integrację swoich działań 
ze strategią CX vendora lub współpracę 
przy budowaniu zintegrowanej komuni-
kacji marketingowej. Kolejny obszar to 
personalizacja w podejściu do klienta 
końcowego tak, aby każdy użytkownik 
zgłaszający do serwisu problemy z urzą-
dzeniem miał poczucie, że jest traktowany 
indywidualnie. Klienci mają łatwy bezpo-
średni kontakt z centrum serwisowym za 
pomocą preferowanych przez nich kana-
łów kontaktowych. Przy tym w sposobie 
rozpatrywania reklamacji uwzględniane 
są ich konkretne oczekiwania. Fixit dba 
także o to, aby użytkownik sprzętu poczuł 
się doceniony, na przykład przez uczest-
nictwo w Klubie VIP, dostęp do rabatów, 
wypożyczalni sprzętu testowego czy 
programu beta-testów. Dodatkowo kra-
kowska spółka gromadzi wiedzę o klien-
tach, tworząc profile grup użytkowników, 
aby w przyszłości obsługiwać ich jesz-
cze lepiej. Dzięki analizie historycznych 
danych dotyczących współpracy z kon-
sumentem i danych z napraw, specjaliści  
Fixit są w stanie przekazać producentowi 
rekomendacje dotyczące dalszych dzia-
łań na rynku – zarówno marketingowych, 
jak i w zakresie rozwoju produktu. 

Celem Fixit jest także podniesienie 
wydajności procesów biznesowych 
vendora i jego kanału sprzedaży. Co waż-
ne, polska firma dysponuje odpowiedni-
mi środkami i zasobami, by pełnić rolę 
dedykowanego partnera na skalę ogólno-
europejską, zarówno w zakresie obsługi 
przed-, jak i posprzedażowej. Jak poka-
zują realizowane już projekty, usprawnia 
to koordynację usług w poszczególnych  
krajach i daje producentowi lepszą kon-
trolę nad poziomem obsługi klientów. 

Fixit może także odciążyć kanał sprze-
daży biorąc na siebie obsługę „trudnych” 
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klientów, spraw i sporów. Przy tym po-
szczególni użytkownicy mają wgląd on-
line do informacji o  statusie zgłoszeń 
prowadzonych przez serwis. Fixit po-
rządkuje i udostępnia także informacje 
techniczne na temat produktów danej 
marki, prowadzi szkolenia dla użytkowni-
ków i resellerów (kursy online, seminaria 
internetowe, szkolenia certyfikacyjne), 
zbierając przy tym opinie o produktach. 

Powyższe działania przynoszą wymier-
ne efekty w czwartym obszarze – związa-
nym z generowaniem popytu na sprzęt 
danego vendora. Zdaniem analityków 
istnieje duża szansa, że pod wpływem 
pozytywnych doświadczeń konsument 
postawi na tę samą markę co wcześniej, 
doceniając poczucie bezpieczeństwa 
i wysoki poziom obsługi przed i po zaku-
pie. Kwestia ceny zejdzie przy tym na plan 
dalszy. Zadowoleni klienci pozostawią 
ślad w sieci, a resellerzy chętniej włączą 
produkty cenionej przez użytkowników 
końcowych marki do swojej oferty. 

Fundamentem realizowanych usług jest 
Fixit Operations Center. To zestaw 
systemów, aplikacji oraz procedur, za-
pewniających prawidłowe i  efektywne 
zarządzanie projektami. FOC jest rozwią-
zaniem bezpiecznym i wydajnym, które 
w praktyce eliminuje ograniczenia funk-
cjonalne. Najlepszym przykładem ich bra-
ku, a tym samym elastyczności działania 
FOC, są świeże doświadczenia z okresu 
pandemii COVID-19. Wówczas strumień 
napraw został przekierowany z objęte-
go dwutygodniową kwarantanną oddzia-
łu krakowskiego do oddziału w Krośnie. 
Przykład pochodzi z rynku lokalnego, jest 
jednak możliwy do zrealizowania rów-
nież w innych miejscach działania Fixit. 

Do usług typowo serwisowych pro-
wadzonych przez Fixit można zaliczyć  
FIX&REPAIR oraz  FIX&REWORK. 
Zaspokajają podstawowe potrzeby z za-
kresu sprawnej i  charakteryzującej się 
najwyższą jakością obsługi gwarancyjnej 
i pogwarancyjnej urządzeń. Vendorzy jed-
nak coraz częściej wybierają usługi stwo-
rzone stricte w  kontekście współpracy 
przy budowie Customer Experience, na 
przykład FIX&LEARN, FIX&ENJOY, 
jak i FIX&HELP. W  ramach pakietu  

FIX&HELP krakowska firma przejmu-
je rolę pierwszej linii kontaktu z klien-
tami vendora. Doradza, odpowiada na 
pytania, diagnozuje problemy, obsługu-
je zgłoszenia, pomaga w  doborze naj-
lepszego produktu. Kontakt ułatwia 
kompleksowa obsługa różnych kana-
łów komunikacji. Usługa FIX&LEARN 
obejmuje rozwiązania edukacyjno-szko-
leniowe, które składają się na bazę wie-
dzy na temat produktów danego vendora 
(filmy i dokumenty instruktażowe, se-
sje szkoleniowe, działalność w mediach 
społecznościowych, tworzenie i opieka 
nad sekcjami FAQ i Q&A, strony produk-
towe, bieżące informacje o premierach, 
trendach rynkowych, promocjach, no-
wościach). W ramach działań z pakietu  
FIX&ENJOY z kolei tworzone są ekosys-
temy, których elementami są urządzenia 
z portfolio klientów Fixit. Firma orga-
nizuje różnego typu programy testowe, 
zawody oraz konkursy wspierające zaan-
gażowanie użytkowników.  n

Zdaniem analityków: 
warto postawić  

na CX, gdyż: 

  …na decyzje zakupowe 
mają wpływ doświadczenia 
klientów związane z marką 
w okresach między 
transakcjami, 

…około 40 proc. 
klientów podejmuje decyzje 
zakupowe na podstawie 
innych przesłanek niż cena 
(źródło: raport KPMG), 

…firmy – liderzy w dziedzinie 
CX, osiągają 5x szybszy 
wzrost przychodów i blisko  
3x wyższą marżę 
operacyjną w porównaniu 
z firmami, które nie zwracają 
uwagi na CX (CX laggards), 

…4,5x więcej klientów jest 
gotowych zapłacić wyższą 
cenę za produkt, jeśli mają 
doskonałe kontra słabe 
doświadczenie z marką. 
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CRN Itmagination to w zasadzie dziecko 
kryzysu z lat 2007–2009, które urodziło 
się już po uderzeniu jego pierwszej fa-
li. Wtedy, wraz z dwoma wspólnikami, 
bez doświadczenia w biznesie, pomimo 
depresyjnych nastrojów w gospodarce, 
powołałeś do życia spółkę z kapitałem 
zaledwie 50 tys. zł. Jaka była metoda 
w tym szaleństwie?
DANIEL ARAK Każdy kryzys to zagrożenie, 
ale też szansa. To właśnie wtedy, w 2008 
roku, fi rmy szukały oszczędności i my się 
w te oczekiwania wpisaliśmy. Zauważyli-
śmy wówczas, że duzi integratorzy IT nie-
rzadko bardziej dbają o formalną stronę 
kontraktów niż o  potrzeby 
klientów. W efekcie ich dzia-
ły prawne bywały i nadal by-
wają bardziej zaangażowane 
w  każdy projekt niż działy 
techniczne. Do tego rynkowe 
koszty wdrożeń były zwy-
kle, w naszej ocenie, zawy-
żone. Widzieliśmy zresztą 
doskonale jak ten rynek dzia-
ła, ponieważ pracowaliśmy 

KANAPA CRN POLSKA

wtedy w różnych dużych fi rmach, akurat 
ja w banku Société Générale. 

Niemniej 50 tys.  zł mogło wam wy-
starczyć na góra kilkanaście tygodni 
funkcjonowania, co oznacza, że musie-
liście bardzo szybko znaleźć pierwszego 
klienta. Kto wam zaufał? 
Te 50 tys. zł wzięło się stąd, że to był wów-
czas minimalny kapitał zakładowy na za-
łożenie spółki z o.o. I wcale nie były to dla 
nas małe pieniądze, o czym świadczy fakt, 
że jeden ze wspólników musiał w tym celu 
wziąć pożyczkę z banku. Pieniędzy miało 
wystarczyć na około trzy miesiące dzia-

łania. I, jak to często bywa, 
pomógł przypadek. Jeden 
z zaprzyjaźnionych wykła-
dowców ze Szkoły Głównej 
Handlowej powiedział nam, 
że jego znajomy z koncernu 
Bayer pytał go, czy zna ja-
kąś małą, elastyczną fi rmę 
na potrzeby niewielkiego, 
innowacyjnego projektu IT. 
Podjęliśmy wyzwanie, zro-

biliśmy uczciwą, rzetelną wycenę i okaza-
ło się, że była znacznie korzystniejsza niż 
propozycja Comarchu. 

Czego dotyczyło to wdrożenie? 
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, 
że było bardzo innowacyjne jak na tamte 
czasy. Chodziło o stworzenie systemu do 
zarządzania zdalnymi stanami magazyno-
wymi środków ochrony roślin. Tak, żeby 
Bayer mógł monitorować zatowarowa-
nie swoich dystrybutorów w całej Polsce. 
Opracowaliśmy dla nich coś w rodzaju cen-
tralnego wirtualnego magazynu, z którego 
producent mógł w czasie rzeczywistym 
alokować produkty w różnych regionach 
kraju, w zależności od potrzeb. Zresztą je-
go dystrybutorzy też na tym korzystali, bo 
mogli się sprawnie wymieniać brakujący-
mi produktami – na bieżąco wiedzieli, kto 
czym dysponuje, a gdzie są braki. Jednocze-
śnie można było tak planować poziom zato-
warowania, żeby na koniec roku Bayer nie 
lądował z niesprzedanym towarem. A po-
nieważ magazynowanie środków ochro-
ny roślin jest bardziej kosztowne niż ich 

„Nie obawiamy się o przyszłość dzięki naszej strategii dywersyfi kacji. Nie tylko branżowej, 

ale przede wszystkim geografi cznej. Mamy klientów w Europie Zachodniej, 

Stanach Zjednoczonych, a nawet w Australii. W sumie ponad 70 proc. przychodów 

generujemy za granicą, a jeśli wziąć pod uwagę obsługę zachodnich koncernów, 

to ponad 90 proc.” - mówi DANIEL ARAK, CZŁONEK ZARZĄDU ITMAGINATION. 

Kryzys to 
SZANSA

30 
dniach

W Holandii zwrot VAT-u 
dostajemy po  

z zegarkiem w ręku. 
W Polsce musimy czekać 

180 
dni.



CRN nr 6/2020 17

produkcja, znacznie spadły koszty prowa-
dzenia tej działalności. To był pierwszy, 
a jednocześnie przełomowy dla nas pro-
jekt, za który od Bayera dostaliśmy nawet 
jakieś medale (śmiech). 

Pierwszy klient to łut szczęścia, ale kry-
zys się nie skończył, a wy rozwijaliście się 
bez przeszkód. Co o tym zadecydowało? 
Oczywiście innowacyjność i dbałość o po-
trzeby klientów, ale nie tylko. Kluczowa 
okazała się szybka dywersyfi kacja nasze-
go biznesu, która była wynikiem lekcji, 
jaką wyciągnęliśmy z ówczesnego kryzy-
su. Obserwowaliśmy wtedy z bliska, u na-
szych klientów, jakie fatalne skutki dla ich 

działalności ma zła sytuacja gospodarcza 
na świecie i w Polsce. Obsługiwaliśmy na 
przykład fi rmę z sektora automotive, skąd 
dochodziły do nas informacje o wygasza-
niu pieców hutniczych, potężnym spad-
ku liczby papierów przewozowych etc. To 
nam pokazało, że musimy dywersyfi kować 
swoją działalność pomiędzy różnymi sek-
torami gospodarki i różnymi krajami. I tak 
właśnie się stało. Dzięki temu przetrwali-
śmy już dwa kryzysy, a w tym, w mojej oce-
nie, też dobrze sobie radzimy. 

Ten kryzys to wasz trzeci? 
Tak, bo pierwszy był w roku 2008, kiedy 
rozpoczynaliśmy działalność, a potem miał 

miejsce kryzys strefy euro w 2012 roku. Ten 
jest więc trzeci. 

Mocno w was uderzył? 
Zacznę od tego, że za każdym razem re-
agujemy zgodnie ze szkołą amerykańską, 
jak określa to były premier Jan Krzysztof 
Bielecki. W kryzysie ścinamy koszty do 
spodziewanego, konserwatywnie progno-
zowanego poziomu cash fl ow. Nigdy nie 
nastawiamy się, że ktoś z zewnątrz nam 
pomoże. W tym roku pierwsze skutki pan-
demii odczuliśmy już w marcu ze wzglę-
du na lockdown branży retail oraz naszego 
klienta, fi rmy LPP. Swoją drogą, jestem 
pod ogromnym wrażeniem klasy i empatii, 
z jaką jej zarząd zareagował na kryzys. Ko-
munikowali się z nami otwarcie, szczerze 
i biorąc pod uwagę interesy każdej ze stron. 
Dogadaliśmy się więc bez problemów i są-
dzę, że taka dobra współpraca „w biedzie” 
będzie nam procentować w kolejnych la-
tach. A pana Jacka Kujawę, wiceprezesa 
zarządu LPP, uważam wręcz za wzorzec 
lidera na trudne czasy. 

Czyli dla was obecny kryzys zaczął się 
w marcu. Czy na koniec roku wyjdzie-
cie z niego obronną ręką? 
Nie obawiamy się o  przyszłość dzięki 
wspomnianej już strategii dywersyfi kacji. 
Nie tylko branżowej, ale przede wszystkim 
geografi cznej. Mamy klientów w Europie 
Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, a na-
wet w Australii. W sumie ponad 70 proc. 
przychodów generujemy za granicą, a jeśli 
wziąć pod uwagę obsługę zachodnich kon-
cernów, to ponad 90 proc. 

Tym razem jednak kryzys był globalny… 
Ale reakcje poszczególnych rządów na 
kryzys nie były takie same. Przykładowo, 
różnie można mówić o prezydencie USA, 
natomiast Steven Mnuchin, sekretarz skar-
bu w amerykańskim rządzie, bardzo szyb-
ko wpompował w tamtejszy rynek grube 
miliardy. Jednym z narzędzi wsparcia dla 
fi rm był Paycheck Protection Program, 
w ramach którego można było wziąć bły-
skawiczną pożyczkę w wysokości swoich 
2,5 miesięcznych kosztów, z możliwością 
umorzenia. I tylko przez system jednego 
z naszych amerykańskich klientów z bran-
ży fi nansowej w krótkim czasie przepłynę-
ło 4 mld dol. z tego właśnie programu. 
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DANIEL ARAK  
Współzałożyciel Itmagination, który odpowiada za strategię 

rozwoju firmy, budowanie relacji z kluczowymi klientami 

i finanse. Wcześniej pełnił między innymi funkcję Business 

Development Managera w InspireTech, Senior Software En-

gineera w ABC Dacie, jak też Software Analyst w Société 

Générale. Jest członkiem organizacji Young Presidents’ Orga-

nisation (YPO), zrzeszającej światowych liderów przedsię-

biorczości, a także absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii 

Technik Komputerowych oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. 

KANAPA CRN POLSKA

To nam uświadomiło, jak szybka i znaczą-
ca była pomoc dla amerykańskich firm 
w czasie kryzysu. Z drugiej strony wła-
dze USA zabezpieczyły stronę popytową 
i w czasie pandemii zaczęło się w zasadzie 
opłacać bycie bezrobotnym. Osoby, które 
straciły pracę, zaczęły bowiem dostawać 
od rządu miesięcznie nawet 2400 dolarów. 
Czyli z jednej strony firmy miały środki, 
żeby działać, a z drugiej konsumenci pie-
niądze, żeby kupować. Dlatego dziś nasz 
amerykański lejek sprzedażowy wręcz się 
„gotuje”, a jednocześnie rynki Europy Za-
chodniej, gdzie też jesteśmy mocno obecni, 
już zaczynają odbijać. Natomiast ten polski 
wygląda… jak wygląda. 

O waszym stosunku do polskiego ryn-
ku świadczy chociażby fakt, że centrala  
Itmagination mieści się w Amsterdamie. 
Ze względów podatkowych? 
Mamy siedzibę w  Amsterdamie nie ze 
względów podatkowych, ale prawnych, 
w sensie jakości prawa, jego stabilności, ale 
też przewidywalności sądów i skuteczne-
go arbitrażu. To ważne przede wszystkim 
dla naszych międzynarodowych klientów. 
Oni chcą mieć spokój i wolą współpraco-
wać z firmami, które mają siedziby w doj-
rzałych jurysdykcjach, a nasza krajowa do 
takich nie należy. Natomiast podatki płaci-
my w Polsce i tym bardziej nie rozumiem, 
dlaczego w Holandii zwrot VAT-u dosta-
jemy po 30 dniach, dosłownie z zegarkiem 
w ręku, a w Polsce musimy czekać 180 dni. 
Kolejny przykład to unijny program Inno-
vation Box (w Polsce znany jako IP Box), 
gdzie w  celu uzyskania preferencyjnej 
stawki podatku trzeba po prostu złożyć 

deklarację. I to wystarcza na Zachodzie, 
ale nie w Polsce, gdzie musimy wystąpić 
do Krajowej Informacji Skarbowej o indy-
widualną interpretację. To nie tylko spo-
walnia cały proces, ale do końca nie wiemy, 
jaka będzie decyzja urzędnika i jaki zapła-
cimy podatek. Polskie firmy mogą więc po-
zazdrościć holenderskim przedsiębiorcom 
komfortu prawnego. 

Niedawno stwierdziłeś w jednym z me-
diów, że wywołany pandemią kryzys 
przyspieszy procesy cyfryzacyjne. W ja-
kich sektorach rynku może to nastąpić?  
Zacznę od tego, że mówiłem o tym w per-
spektywie globalnej. Są takie regiony świa-
ta, które były przygotowane na pracę zdalną 
i takie, gdzie okazało się to bardzo trudne. 
Przykładowo, w Indiach praca w centrum 
usług daje programiście czy informatykowi 
możliwość dostępu do wydajnego interne-
tu, a jednocześnie wiele centrów usług ko-
rzysta z desktopów. Skutki pandemii były 
więc tam na tyle kłopotliwe, że wiele firm, 
które współpracowały z indyjskimi usługo-
dawcami uznało, że powinny zadbać w tej 
kwestii o dywersyfikację geograficzną. Tak, 
żeby w razie lokalnych problemów można 
było „przełączyć się” na inny region. Do nas 
już teraz przychodzą od klientów zapyta-
nia projektowe, w których pojawia się te-
mat dywersyfikacji usług. 

A jak może wyglądać post-pandemiczna 
cyfryzacja w Polsce?  
W wielu branżach gospodarki muszą się 
wręcz dokonać określone zmiany. Podam 
taki przykład: dzięki temu, że nasz bank jest 
bardzo dobrze zinformatyzowany, mogli-
śmy w marcu przedłużyć linię kredyto-
wą na rachunku bieżącym w pełni zdalnie 
i bardzo sprawnie. To jednak wyjątek w tym 
sektorze, a pandemia pokazała, że to powi-

nien być standard. Zresztą podobnie jest 
w przypadku, dajmy na to, umów leasingo-
wych. Nie ma technicznego powodu, że-
by konieczna była osobista wizyta i ręczny 
podpis na umowie. Kolejny obszar to zdal-
na edukacja, gdzie jak się okazuje, nie ma 
problemu, żeby w zajęcia włączać eksper-
tów z różnych dziedzin i różnych krajów. 
Swoją drogą, zdalne lekcje pokazały wie-
lu rodzicom, jak przydatna jest komuni-
kacja na odległość. Zapewne dzięki temu 
zaczną z niej korzystać w pracy i biznesie 
dużo częściej niż kiedyś. Oczywiście dal-
szej cyfryzacji wymaga służba zdrowia, 
która w trakcie pandemii nie była w stanie 
obsługiwać w sposób zdalny osób przewle-
kle chorych. Takich przykładów jest oczy-
wiście dużo więcej. 

A czy wy macie nowe zlecenia związane 
z pandemią? 
Z takich naszych bieżących innowacji, spo-
wodowanych pandemią, podam przykład 
małego projektu dla firmy Mango, tej od te-
lezakupów. Na szybko wzbogaciliśmy in-
ternetowe transmisje tej firmy o przyciski 
służące do składania zamówień. Okazuje 
się, że dzięki temu można już prowadzić 
sprzedaż bezpośrednią przez platformę 
wideokonferencyjną, w  tym przypadku 
przez Zooma. Wcześniej był wykorzysty-
wany na tyle rzadko, że taka innowacja nie 
byłaby opłacalna. 

Jakiś czas temu Itmagination poszerzy-
ło swoją ofertę o innowację jako usłu-
gę. Szczerze mówiąc, brzmi to jak hasło 
marketingowe, a nie realna usługa. Ma-
cie za sobą pierwsze wdrożenia w ra-
mach Innovation-as-a-Service? 
Tak. Pierwszy projekt, jaki zrobiliśmy 
w tym obszarze, dotyczył jednej z sieci re-
stauracji szybkiej obsługi. Klient chciał 
zwiększyć obrót w  kanale e-commerce 
o  określoną kwotę. Naszym celem było 
wygenerowanie takiej listy potencjalnych 
innowacji, które w jego warunkach dawa-
łyby prawdopodobieństwo, że uda się to 
osiągnąć. A więc mówimy o swego rodzaju 
nowym doradztwie strategicznym, ale nie 
w wydaniu firmy konsultingowej, ale infor-
matycznej. Dostarczamy klientom niejako 
materialne efekty określonej wizji. Roz-
liczamy to w modelu mieszanym, w któ-
rym oprócz tradycyjnego wynagrodzenia 
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Nie wyobrażam sobie, 
że jakiś dostawca 
chmury obniża ceny 
w jednym z krajów, bo to 
prowadziłoby do nadużyć. 
Nie spodziewajmy się więc 
obniżek w tym zakresie.

ROZMAWIAŁ 
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI

za wykonany projekt, pobieramy również 
success fee za osiągnięcie założonego celu. 
Kluczowa w każdym takim projekcie jest 
szybkość działania, liczona w dniach i ty-
godniach, a nie miesiącach. 

A jak przebiega taki proces, zaczynając 
od pierwszej rozmowy z klientem do 
wdrożenia? 
Najpierw określamy cele strategiczne 
klienta, następnie robimy wspólny warsz-
tat, w efekcie którego powstaje lista obiecu-
jących innowacji. Potem przechodzimy do 
fazy testów, czyli sprawdzamy, która z in-
nowacji ma największe szanse na realiza-
cję celu. A potem wdrażamy tę najbardziej 
obiecującą. W takich projektach nierzad-
ko bierzemy wręcz odpowiedzialność za 
część biznesu klienta i jego przyszłość. Na 
przykład sieć restauracji, o której wspo-
mniałem, bez naszego projektu e-commer-
ce’owego nie mogłaby przez dłuższy czas 
funkcjonować. Z bardzo przykrymi skutka-
mi biznesowymi. Mogę dodać, że projekty 
w modelu Innovation-as-a-Service łatwiej 
prowadzi się z klientami zagranicznymi, 
którzy mają więcej pieniędzy i  większą 
skłonność do ryzyka. W czasie pandemii 
mieliśmy jeden taki projekt tygodniowo. 

W różnych przekazach podkreślacie, że 
jako innowacyjna firma technologicz-
na mocno stawiacie na rozwój usług 
w chmurze. Czy zgadzasz się z Piotrem 
Kaweckim, prezesem ITBoom, że chmu-
ra w Polsce jest za droga? 
Jak najbardziej. Widzimy to, bo obsługuje-
my klientów w różnych częściach świata i te 
koszty regionalnie praktycznie nie różnią 
się od siebie. Niemniej rozumiem, dlacze-
go tak jest i dlaczego tak być po prostu mu-
si. Nie wyobrażam sobie, że jakiś dostawca 
chmury obniża ceny w jednym z krajów, bo 
to prowadziłoby do nadużyć. Nie spodzie-
wajmy się więc obniżek w tym zakresie. 

Wracając do innowacji: jesteś autorem 
ciekawego stwierdzenia, że blockchain 
to szansa dla demokracji. Powiedziałeś 
to w kontekście zamieszania z wybora-
mi korespondencyjnymi. Uważasz, że 
obecny poziom technologiczny umożli-
wiałby przeprowadzenie zdalnych, bez-
piecznych i w pełni demokratycznych 
wyborów. Trzeba tylko chcieć. 

Tak uważam. Zresztą już teraz takie mecha-
nizmy są stosowane w gospodarce. Weźmy 
chociażby Krajowy Depozyt Papierów War-
tościowych, który zachęca zarządy i rady 
nadzorcze państwowych spółek do korzy-
stania z gotowego systemu do tajnych, zdal-
nych głosowań. Jeśli zaś chodzi o cyfryzację 
wyborów prezydenckich czy parlamentar-
nych, to trzeba zacząć od tego, że w mini-
sterstwie cyfryzacji jest za dużo prawników, 
a za mało praktyków. Bezpieczne głosowa-
nie, zdalne i tajne, to naprawdę nie jest pro-
blem techniczny. Oczywiście należałoby 
wcześniej przygotować na to społeczeń-
stwo, ale to też nie jest problem. Wystar-
czy spojrzeć na to w ten sposób, że kto nie 
może czy nie chce korzystać z głosowania 
cyfrowego i podpisu kwalifikowanego, bę-
dzie mógł zagłosować przez pełnomocnika, 
ewentualnie w tradycyjny sposób. Podam 
przykład Hiszpanii, a więc kraju, w którym 
obecnie mieszkam wraz z rodziną. Tutaj są 
tylko trzy konsulaty, gdzie można zagłoso-
wać osobiście, a jednak wszystkim to wy-
starcza. Generalnie, dzięki wprowadzeniu 
w Polsce cyfrowego, bezpiecznego systemu 
wyborczego, można by częściej i oczywiście 
taniej robić referenda, a w efekcie zmniej-
szyć liczbę posłów, bo poszczególne regio-
ny miałyby bezpośredni wpływ na decyzje 
rządu. Nie potrzebowałyby do tego tak du-
żej liczby parlamentarzystów lobbujących 
w Warszawie. Podsumowując: to kwestia 
nie technologii, ale woli politycznej, bo wią-
załoby się to z oddaniem większej władzy 
w ręce obywateli. 

A gdybyście dostali zlecenie na opraco-
wanie i wdrożenie cyfrowego systemu 
głosowania w wyborach powszechnych, 
podjęlibyście się tego zadania? 
Tak, Itmagination mogłoby taki system gło-
sowania stworzyć. Z pewnością byśmy się 
tego podjęli. 

Zaczynaliście w 2008 r. od 50 tys. zł, a te-
raz wasze roczne obroty wynoszą pra-
wie 100 mln zł. Zdaje się też, że co roku 
notujecie zysk netto? 
Jedynie w 2017 roku mieliśmy stratę. Po 
tamtej wpadce powiem tylko, że radzę każ-
demu, aby się bardzo mocno zastanowił, ja-
kiego CFO zatrudnia w firmie. Na świecie za 
dużo jest, że tak powiem, celebrytów na ryn-
ku CFO i zachęcam, żeby jednak wybierać 

tych konserwatywnych. My postawiliśmy 
na złego konia i mimo zysku operacyjne-
go, zanotowaliśmy stratę księgową. To była 
dla nas ważna lekcja. Na prostą wyszliśmy 
przy współpracy z ekspertami PwC i Deloi- 
tte’a, a teraz ja odpowiadam za nasze finanse 
i znowu mamy zyski netto na każdym pozio-
mie. Podsumuję to tak: własna firma to jest 
najdroższe MBA. Dlatego szkoda, że polscy 
przedsiębiorcy piszą tak mało książek, a już 
o porażkach to niemal w ogóle. Polecam 
więc książkę Bena Horovitza „The Hard 
Thing About Hard Things”. To człowiek, 
który całe lata przepracował w naszej bran-
ży i nie raz miewał trudne momenty. Od nie-
go można nauczyć się, jak być CEO nie tylko  
na dobre, ale też na trudne czasy. 

Właśnie, wiedzę zawodową zdobyłeś na 
studiach, biznesu nauczyło Cię życie…
Jeśli pozwolisz, to chciałbym podziękować 
mojemu świętej pamięci Tacie, który z za-
wodu był rolnikiem, po zaledwie 7 klasach 
szkoły podstawowej. Mimo tego był bardzo 
mądrym człowiekiem, który nauczył mnie, 
że nie da się oszukać natury. W rolnictwie 
czy sadownictwie trzeba działać długo-
falowo, a poza tym nie ma się wpływu na 
czynniki zewnętrzne. Dlatego wymaga to 
uwagi, solidności, wiedzy, pokory i rzetel-
ności, jak w normalnym, zdrowym bizne-
sie. I tego się trzymam. Podobnie, jak innej 
mądrości mojego Taty, który powtarzał, że 
mogą nam zabrać wszystko, ale nie zabiorą 
zdobytej wiedzy. Stąd moje przywiązywa-
nie wagi do edukacji, łącznie ze stypendium 
na Oxfordzie, z czego jestem bardzo dum-
ny. To pomogło mi dojść do miejsca, w któ-
rym teraz jestem. 
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COVID-19, który nagle zmienił ryn-
kowe trendy –  jedne grupy pro-
duktów wynosząc na szczyty 

popularności, inne spychając na historycz-
ne dno – okazał się łaskawy dla domowych 
NAS-ów. Sprzedaż małych urządzeń, czy-
li dwu- i czterodyskowych, zwiększyła się 
po wprowadzeniu lockdownu w połowie 
marca. Wzrost był wyraźny, zwłaszcza 
w końcówce pierwszego kwartału. W mar-
cu, kwietniu i maju klienci kupili od kilku 
do nawet około 30 proc. więcej domowych 
NAS-ów niż w styczniu i lutym – wynika 
z szacunkowych danych sprzedawców.

Temu biznesowi w niewielkim stopniu 
przeszkodziły problemy z  dostępnością 
urządzeń, związane z zakłóceniem łańcu-
cha dostaw. Na szczęście dotyczyły one tyl-
ko niektórych marek i urządzeń. Przy czym 
nie wpłynęło to na poziom sprzedaży resel-

lerów, ponieważ klienci, zamiast czekać ty-
godniami na dostawę upatrzonego sprzętu, 
zwykle wybierali coś z modeli, które były 
dostępne. Zresztą nierzadko decydując się 
na wyższe konfi guracje. Popyt nie zmalał 
także mimo kilkuprocentowego wzrostu 
cen, co nastąpiło głównie z powodu wzro-
stu kursów walut. Klienci zaakceptowali tę 
podwyżkę. Z kolei dystrybutorzy sygnali-
zowali niewielkie spadki popytu, co praw-
dopodobnie miało związek z zamknięciem 
większych sklepów.

Zdaniem dostawców zainteresowanie 
małymi NAS-ami wynika stąd, że użyt-
kownicy dostrzegli w nich uniwersalne 
urządzenia, które sprawdzają się w pracy 
zdalnej, a jednocześnie zapewniają trochę 
rozrywki rodzinie zamkniętej w domo-
wym „areszcie”. NAS, poza realizacją naj-
częściej wykorzystywanej funkcji serwera 

Pandemia i rozwój pracy 

zdalnej zwiększyły 

zapotrzebowanie 

na NAS-y dla domu 

i segmentu SOHO. 

Ponadto użytkownicy 

częściej niż kiedyś 

potrzebują fachowego 

wsparcia i usług, 

co szczególnie cieszy 

resellerów.

w „NOWEJ 
NORMALNOŚCI”

Małe NAS-y 
sprawdziły się 

n Krzysztof Pasławski 

TRENDY
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plików, może także działać jako serwer 
VPN, umożliwiając bezpieczną komuni-
kację z domowych biur. Klienci w ostat-
nich miesiącach często pytali resellerów 
o dostęp zdalny do dokumentów i narzę-
dzia do synchronizacji plików. 

– Odnotowaliśmy również wzrost zain-
teresowania funkcjami multimedialnymi 
NAS-ów. Dla SOHO stają się one coraz bar-
dziej istotne – mówi Anna Kozal, właści-
cielka serwery-NAS.pl. 

O tym, że NAS-y sprawdziły się w czasie 
blokady, świadczy też wzrost zapytań od 
użytkowników domowych, dotyczących 
tych właśnie urządzeń.

Sprzedawcy NAS-ów nie ograniczają się do 
prostej sprzedaży, lecz oferują także usługi. 
Co ważne, ten model dobrze się sprawdza, 

mimo że domowe NAS-y to produkt do-
stępny również w „pudełkowej” sprzeda-
ży w internecie. Zapotrzebowanie na usługi 
znacząco wzrosło po ogłoszeniu pandemii. 
Resellerzy wskazują na kilka kwestii, które 
zaczęły interesować klientów. Jedną z nich 
jest konfi guracja urządzeń, z którą część 
użytkowników sobie nie radzi, bądź potrze-
buje nowych funkcji. Reseller może wów-
czas przejąć kontrolę nad pulpitem, aby 
pomóc w ustawieniach i wyjaśnić dostęp-
ne opcje. To w zasadzie usługa konfi guracji 
połączona ze szkoleniem. Klienci częściej 
niż kiedyś oczekują również wprowadzenia 
ustawień nośników i aplikacji jeszcze przed 
wysyłką nowego sprzętu. 

Ponadto resellerzy zarabiają na doradz-
twie. Jak usłyszeliśmy od jednego ze sprze-
dawców, jeśli sprawa jest prosta i można ją 
wyjaśnić w kilka minut, ogranicza się on 
do darmowej porady. Jeżeli natomiast roz-
wiązanie problemu wymaga  więcej czasu 
i pracy, proponuje płatną usługę. Ciekawą 
opcją jest oferowanie wsparcia technicz-
nego na określony czas, od razu przy sprze-
daży urządzenia. 

– Większość klientów z początku wybie-
ra tę właśnie opcję. Jednak po jakimś czasie 
sami lepiej poznają swoje urządzenia i sto-
sunkowo rzadko przedłużają możliwość 
korzystania z usługi – mówi Jacek Mary-
nowski, prezes Storage IT. 

Zdaniem producenta

nŁukasz Milic, Business Development Representative, QNAP
Klienci indywidualni kupują wyłącznie w e-sklepach czy marketach z elek-
troniką. W przypadku SOHO pojawiają się możliwości działania dla resel-
lera. Dlaczego taki podział? Rozwiązania dla użytkowników domowych to 
zwykle mniejsze modele w niskiej cenie, co przekłada się na skromną mar-
żę i małe możliwości zarobku dla partnera. Dlatego dopiero od poziomu 

mikro- i małych fi rm takie działania mają sens, bo klienci są w stanie zakupić 
większe rozwiązanie, ale też bardziej doceniają dodatkowe usługi, jakie świad-

czy reseller, na przykład wsparcia, wdrożenia czy nawet samego doradztwa w zakresie 
optymalnego rozwiązania.

nMarcin Lisowski, Key Account Manager  Poland (Sales Representative),
Synology
W czasie pandemii sprzedaż NAS-ów dla domu i SOHO nie spadła, a wpływ 
na to miała dostępność produktów Synology, która była taka sama, jak 
przed pandemią. Głównym tematem, który interesował klientów, była pra-
ca zdalna. Klienci pytali nas o zdalny dostęp do dokumentów oraz narzędzia 

do synchronizacji plików. Większość NAS-ów dla domu i SOHO sprzedaje się 
w trybie online, ale uważamy, że dla resellerów również jest miejsce na tym ryn-

ku. Nie każdy może mieć czas chociażby na konfi gurację serwera. Naszym zdaniem chmury 
publiczne nie stanowią zagrożenia dla chmury prywatnej – serwera NAS, a mogą być do-
brym uzupełnieniem, jako backup chmury prywatnej. W połączeniu z NAS-em można stwo-
rzyć chmurę hybrydową. 

Zdaniem dystrybutora

nMałgorzata Moskal, Product Manager Synology, Veracomp
NAS-y dla domu i SOHO to nie tylko produkty sprzedawane w retailu. Nie-
które z nich są bardziej zaawansowane i świetnie sprawdzą się w backupie 
czy wirtualizacji. Dla użytkownika końcowego ważnym elementem każ-
dego rozwiązania jest wysoki poziom wsparcia serwisowego, co również 
w większości przypadków jest jak najbardziej możliwe. Usługi te są bowiem 

świadczone przez samego producenta lub dystrybutora urządzeń. Zada-
niem dla resellerów jest natomiast pokazanie klientom stosunkowo niedrogich, 

a zarazem przydatnych i wygodnych w użyciu rozwiązań. Resellerzy mogą oferować usługi 
instalacji czy wdrożenia NAS-ów.

Chmura wciąż jest 
zbyt droga i za 
wolno działa. 
Do tego dochodzi 
obawa użytkowników 
o bezpieczeństwo 
danych. 
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Z  kolei, jak zauważali producenci, 
zwłaszcza w przypadku zaawansowanych 
rozwiązań, które udostępniają szereg apli-
kacji czy usług – jak backup i wirtualizacja 
– klienci oczekują wsparcia serwisowego, 
przez co NAS-ów nie można zaliczać do 
typowo „pudełkowych”, retailowych pro-
duktów. Swoją drogą, do resellerów zgła-
szają się użytkownicy, którzy kupili sprzęt 
w retailu lub przez internet i mają problem 
z konfiguracją.

– Słaba znajomość możliwości tych urzą-
dzeń, a często i obawa przed eksperymenta-
mi i utratą zgromadzonych danych sprawia, 
że klienci nie korzystają z zaawansowanych 
i rozbudowanych funkcji. Dlatego do sprze-
daży takich produktów kanał resellerski jest 
najbardziej odpowiedni – uważa Grzegorz 
Budek, inżynier techniczny Action Busi-
ness Center w Actionie. 

Jeśli mówimy o konfiguracji sprzętowej, 
w czasie pandemii widoczne jest wyraź-
nie większe niż kiedyś zapotrzebowanie 
do rozbudowę pamięci RAM. Do do-
mu najczęściej kupowane są urządzenia 
dwudyskowe. NAS-y na 4 nośniki trak-
towane są już jako bardziej „wypasiona” 
opcja. Z kolei jednokieszeniowe NAS-y 
odchodzą w przeszłość. Z dysków zazwy-
czaj wybierane są te o pojemności 4 TB, 
a mniejsze tracą na znaczeniu. Widać też 
wzrost zainteresowania modelami 6 TB. 
Jednocześnie dostawcy dysków utrzy-
mują, że na popularności będą zyskiwać 
dyski SSD. 

– Mniejsza dostępność nośników SSD 
spowodowała duży wzrost za-
potrzebowania na te rozwiąza-
nia wśród klientów domowych 
czy małych firm. Trend ten jest 
mocno wzrostowy, ale trud-
no przewidzieć, jak długo się 
utrzyma – mówi Robert Se-
peta, Business Development 
Manager w  Kingston Tech-
nology.

Także w ocenie WD wypo-
sażenie urządzeń w dwa napędy SSD to 
atrakcyjny kosztowo sposób na znaczące 
zwiększenie jego wydajności. Przewidy-
wane jest ponadto rosnące zapotrzebo-
wanie na pojemność, w związku z tym że 
pliki, a zwłaszcza multimedia, będą po-

chłaniać coraz więcej przestrzeni. Na ryn-
ku są już nośniki 12 i 14 TB, które powinny 
wzbudzać coraz większe zainteresowanie, 
wraz z rozpowszechnianiem się filmów 
4 K zapisanych na domowych NAS-ach.

Dostawcy przypuszczają, że także po epi-
demii popularność NAS-ów utrzyma się, 
zwłaszcza, że wielu klientów doceniło za-
lety tego rozwiązania.

– Część użytkowników posiada bardzo 
dużą ilość multimediów, a NAS-y świetnie 
się sprawdzają do zarządzania nimi. Wy-
korzystywane są także jako urządzenia in-

tegrujące wszystkie usługi 
potrzebne do pracy w firmie. 
Znajdują również zastoso-
wanie jako repozytorium da-
nych, w tym do monitoringu 
–  wylicza Magdalena Mo-
skal, Product Manager Syno-
logy w Veracompie.

Specjaliści podkreślają, że 
dyski chmurowe nie stano-
wią zagrożenia dla NAS-ów, 

gdyż klienci coraz częściej szukają alter-
natywy właśnie dla dysku w  chmurze. 
Dzieje się tak, ponieważ dostrzegają za-
grożenia przechowywania swoich danych 
– często poufnych – w miejscach, nad któ-
rymi nie mają pełnej kontroli. 

– Chmura wciąż jest za droga i za wolna. 
Przy czym obawa przeciętnych użytkow-
ników o bezpieczeństwo danych w chmu-
rze raczej prędko nie zniknie, więc na małe 
NAS-y jeszcze długo nie zabraknie chętnych 
– prognozuje Jacek Marynowski. 

Resellerzy odnotowali również przy-
padki, gdy klienci zniechęceni kosztami 
i problemami związanymi z korzystaniem 
z dysków chmurowych, przerzucili się na 
lokalne dyski sieciowe. Zwraca się przy 
tym uwagę na fakt, że NAS-y integrują się 
z chmurą publiczną, więc lokalna i cloudo-
wa platforma tworzą jedno funkcjonalne 
rozwiązanie.

– Dysponujemy rozwiązaniem, które 
pozwala na połączenie dysku w chmurze, 
jak Dropbox czy GDrive, z NAS-em. Rów-
nież ostatnie informacje o tym, że dostaw-
cy przestrzeni w  takich chmurach mogą 
usuwać dane użytkowników powodują, że 
klienci częściej stawiają na własne urzą-
dzenia – twierdzi Łukasz Milic, Business 
Development Representative w QNAP-ie.

Generalnie, ze względu na uzależnienie 
od łącza internetowego, niezbędne jest po-
siadanie lokalnego backupu. Jak podkreśla 
Darragh O’Toole, Senior Product Marke-
ting Manager EMEA w Western Digital, 
gdy uwzględnimy wydajność i koszt, NAS 
jest bardzo efektywnym rozwiązaniem do 
obsługi i przechowywania rosnącej ilości 
danych.  n

Zdaniem resellera
nAnna Kozal, właścicielka, serwery-NAS.pl
W marcu tego roku w sektorze SOHO odnotowaliśmy sprzedażowy pik związany z NAS-ami. 
Wzrost sięgnął poziomu 26 proc. względem średniej sprzedaży z 2020 r. W drugiej połowie 
marca wartość sprzedaży była z kolei o 17-proc. wyższa w porównaniu z pierwszą połową te-
go miesiąca. Natomiast w kwietniu i maju porównywalna z wynikami, jakie uzyskaliśmy w tych 
samych miesiącach rok wcześniej. Z kolei w porównaniu ze styczniem i lutym zauważalny był 
kilkuprocentowy wzrost sprzedaży dwu- i czterodyskowych NAS-ów. 
Ponadto od marca nasz dział serwisu odnotował dwukrotny wzrost zapotrzebowania na usłu-
gi konfiguracji i szkoleń, takich jak zajęcia online dla klientów SOHO. Głównie realizowaliśmy 
tematy dotyczące konfiguracji urządzeń, tworzenia zdalnych połączeń, replikacji danych i po-
łączeń VPN. Użytkowników interesowała także zdalna konfiguracja serwerów i sieci w do-
mach i małych firmach oraz zakup serwera z zainstalowanymi i skonfigurowanymi dyskami 
oraz z aplikacjami. Z rozmów z klientami oraz naszych obserwacji wynika, że te preferencje 
wiązały się z koniecznością przeniesienia pracy z biura do domu. Klienci oczekiwali szybkich, 
gotowych rozwiązań, aby zachować ciągłość działania w firmie. NAS-y stawały się bardzo 
często centrum wymiany informacji pomiędzy rozproszonymi pracownikami (serwery VPN, 
serwery FTP, zdalne linki, które zapewniały dostęp do zasobów firmowych). Ponadto wielu 
klientów miało w okresie pandemii stosunkowo dużo wolnego czasu i wykorzystali go na edu-
kację oraz ulepszanie własnych domowo-biurowych rozwiązań IT.

100% 
 

O około 

zapotrzebowanie  
na usługi konfiguracji  
i szkoleń dotyczących 

NAS-ów.

TRENDY



W maju br. QNAP rozszerzył ofertę o nową wersję 
wielofunkcyjnego przełącznika sieciowego – QGD-1602P. 
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o małych 
przedsiębiorstwach, ale świetnie sprawdza się też w inte-
ligentnych domach i mikrobiurach. 

Nowe rozwiązanie należy do trzeciej 
generacji przełączników z rodziny 
Guardian Smart Edge PoE – jest to 

rozbudowana wersja dostępnego od roku 
modelu QGD-1600. Wyposażone zostało 
w bardziej wydajny procesor, szybsze por-
ty sieciowe Ethernet oraz więcej pamięci 
operacyjnej. Wszystkie te zmiany przeło-
żyły się na bardzo duży ogólny wzrost wy-
dajności przesyłania danych. 

W zależności od modelu, przełącz-
nik QGD-1602P jest wyposażony w tak-
towany zegarem 2,2 GHz procesor Intel 
Atom C3558 (4 rdzenie) lub układ C3758 
(8 rdzeni). Ma 8 portów RJ-45 1/2,5 GbE 
oraz 8 portów RJ-45 1 GbE, a także do-
datkowe dwa porty przeznaczone do in-
stalacji wkładek SFP+ (10 GbE). Łączna 
wewnętrzna przepustowość przełączni-
ka wynosi 20 Gb/s. Producent zapewnił 
też użytkownikom możliwość korzystania 
z dwóch gniazd PCIe Gen2 przeznaczo-
nych dla kart sieciowych 10 GbE, dwupor-
towych kart QM2 (M.2 SSD/10 GbE), kart 
USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), ewentualnie bez-
przewodowych kart sieciowych.

Przełącznik QGD-1602P różni się od in-
nych tego typu urządzeń na rynku tym, że 

można w nim umieścić dwa 2,5-calowe 
dyski z interfejsem SATA 6 Gb/s (HDD lub 
SSD) oraz dwa moduły SSD M.2. Ponadto, 
został wyposażony w dwa współpracują-
ce ze sobą, działające równolegle systemy 
operacyjne. Pierwszy z nich, QNAP Switch 
System (QSS), gwarantuje wydajną pracę 
podstawowych funkcji: przełączania sie-
ciowego i zasilania podłączonego sprzę-
tu (PoE). Natomiast drugi, QNAP Turbo 
NAS Operating System (QTS) – stosowa-
ny zresztą również w serwerach NAS tego 
producenta – odpowiada za udostępnia-
nie użytkownikom przestrzeni dyskowej, 
a także umożliwia instalację i uruchomie-
nie wielu dodatkowych aplikacji ze skle-
pu QNAP App Center, w tym środowiska 
wirtualizacyjnego Virtualization Station.

Wszystkie porty RJ-45, w jakie wyposażo-
ny został przełącznik QGD-1602P, zapew-
niają zasilanie podłączonych urządzeń 
w technologii Power over Ethernet. Dwa-
naście z nich zgodnych jest ze standardem 
802.3af/at (moc do 30 W na port), zaś ko-
lejne cztery z nowym standardem 802.3bt 
(moc do 90 W na port). Łączna moc podłą-
czonych urządzeń może osiągnąć maksy-
malnie 380 W, dzięki czemu rozwiązanie to 
dobrze sprawdza się przy obsłudze urzą-

dzeń o wysokim poborze energii, w tym 
kamer IP, bezprzewodowych punktów do-
stępowych, telefonów IP i lamp LED.

Oprogramowanie przełącznika QGD-
-1602P gwarantuje elastyczne, zdalne za-
rządzanie podłączonym sprzętem. Za 
pomocą intuicyjnego, łatwego w obsłu-
dze interfejsu grafi cznego można uzy-
skać dostęp w  czasie rzeczywistym do 
informacji o energii pobieranej przez po-
szczególne urządzenia, pozostałym zapa-
sie mocy, a także określić priorytety, jeśli 
chodzi o zasilanie sprzętu (funkcja ta jest 
przydatna szczególnie wtedy, gdy często 
dochodzi do przekroczenia łącznej mocy 
zapewnianej przez przełącznik). Jeżeli nie 
wszystkie urządzenia muszą działać w try-
bie 24/7, użytkownik może skonfi gurować 
także harmonogram ich zasilania i wska-
zać konkretne godziny pracy, a przez to 
zapewnić sobie znaczną oszczędność 
energii. Jeśli zaś jedno z urządzeń sprawia 
kłopoty (na przykład kamera IP często się 
zawiesza), w zdalny sposób łatwo zrobić 
restart przez chwilowe odcięcie zasilania.

Jeżeli pojemność zamontowanych w prze-
łączniku QGD-1602P dysków nie będzie 
wystarczająca, można podłączyć dodat-
kowe półki dyskowe z rodziny TL i TR 
– przez port USB 3.2 Gen 2, jako JBOD 
(zwykły zewnętrzny zasób dyskowy) lub 
z zabezpieczeniem przed awarią dysku 
(RAID 0/1/5/10), jako wewnętrzną wirtu-
alną pulę dyskową. Jeżeli natomiast dane 
mają być przesyłane z bardzo dużą, gwa-
rantowaną wydajnością, należy zainstalo-
wać karty PCIe z 4 lub 8 portami SATA i do 
nich podłączyć półki dyskowe. Urządzenia 
te mogą być monitorowane i zarządzane 
z wykorzystaniem systemu QTS, wbudo-
wanego w przełącznik QGD-1602P. 

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

Profesjonalny przełącznik 
w inteligentnym domu

Kontakt dla partnerów: 
GRZEGORZ BIELAWSKI, 

COUNTRY MANAGER, QNAP, 
GBIELAWSKI@QNAP.COM

ADVERTORIAL

Przełącznik QGD-1602P to bardzo tanie rozwiązanie, którym często 
interesują się użytkownicy indywidualni. Jedno urządzenie zastępuje 
router, przełącznik PoE i serwer NAS. Doceniana jest przede wszystkim 
elastyczność rozbudowy – łatwo jest zamontować w nim kartę sieci 

bezprzewodowej lub bardziej pojemne dyski. Do urządzenia dołączona jest licencja 
umożliwiająca zarządzanie ośmioma kamerami IP, co ułatwia stworzenie instalacji 
wideomonitoringu w dużym domu jednorodzinnym.

Grzegorz Bielawski
Country Manager, QNAP 
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Polscy przedsiębiorcy inwestowali, inwestują i będą inwe-
stować w rozwiązania chmurowe. W związku z niepewną 
sytuacją gospodarczą, będą poszukiwali takich rozwiązań, 
które zapewnią im elastyczność i optymalizację kosztów 
ponoszonych na infrastrukturę IT. Resellerzy muszą mieć 
odpowiedź na takie zapotrzebowanie rynku.

Jak wynika z raportu Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
większość małych i średnich przed-

siębiorstw nie zatrudnia pracowników 
o specjalistycznych kompetencjach cyfro-
wych. Takie osoby są pracownikami nie-
spełna 8 proc. małych i 30 proc. średnich 
fi rm. Oznacza to, że w polskich przedsię-
biorstwach brakuje kompetencji niezbęd-
nych do zarządzania infrastrukturą IT. 

Jednocześnie cały czas rośnie wyko-
rzystanie przez polskie MŚP rozwiązań 
chmurowych – w 2013 r. używało ich za-
ledwie 13,4 proc. średnich fi rm, a w 2018 r. 
odsetek ten wzrósł do 19 proc. Najczęstszą 
przyczyną, z powodu której przedsiębior-
stwa nie korzystają z usług w chmurze, był 
niewystarczający poziom wiedzy. Ponad 
35 proc. ogółu fi rm w Polsce podało wła-
śnie ten powód jako główną barierę do in-
westycji w chmurę. 

W związku z niepewną sytuacją gospo-
darczą, fi rmy będą poszukiwały rozwią-
zań, które z jednej strony będą wymagały 

od nich jak najmniejszych nakładów na 
wyspecjalizowaną kadrę, ale także opty-
malnych pod kątem kosztów użytko-
wania. Mówiąc wprost, będą szukały 
oszczędności, jednocześnie dbając o cią-
głość działania. 

OPEX zamiast CAPEX
Rozwiązaniem dopasowanym do tych po-
trzeb jest nowy model korzystania z in-
frastruktury data center, który do swojej 
oferty wprowadziło Fujitsu. Zamiast ku-
pować cały sprzęt wraz z oprogramowa-
niem na własność (CAPEX) polskie fi rmy 
mogą skorzystać z rozwiązań „płać za to, 
co wykorzystasz” i  co miesiąc opłacać 
fakturę w formule podobnej do leasingu 
(OPEX).  Jest to kompromis między po-
siadaniem własnej infrastruktury data 
center a chmurowym modelem rozliczeń. 

- Elastyczny model od Fujitsu eliminuje 
wiele barier wejścia w nowoczesną infra-
strukturę IT. Największym wyzwaniem 
w wypadku wielu projektów jest jednora-

zowe zgromadzenie i wydanie znacznych 
środków na zakup odpowiednich roz-
wiązań. To duże ryzyko, które model 
OPEX-owy eliminuje. Pozwala też bardziej 
efektywnie planować budżet na IT oraz na 
bieżąco kontrolować koszty – tłumaczy 
Piotr Brychczyński, Business Develop-
ment Manager w Fujitsu Polska. 

Tworzenie, utrzymanie i rozbudowę in-
frastruktury IT w modelu „płać za to, co 
wykorzystasz” można porównać do sys-
temu rozliczeń za energię elektryczną. 
Użytkownik płaci ratę abonamentową za 
możliwość korzystania z  infrastruktury 
(serwery, pamięci masowe, dyski lokal-
ne Fujitsu) oraz za to, jak dużo zasobów 
w miesiącu zużyje (środowisko VMware 
do wirtualizacji systemów IT). 

Inwestycja potrzebna na start w modelu 
OPEX jest dużo niższa niż w modelu CA-
PEX. Ponadto, według obliczeń Fujitsu, 
TCO (całkowity koszt korzystania z roz-
wiązania) w modelu OPEX może być na-
wet o 60 proc. niższy niż w modelu CAPEX. 

Większa elastyczność w korzystaniu z in-
frastruktury IT oraz planowaniu kosztów 
związanych z jej utrzymaniem i budową, 
opłaca się nie tylko klientom końcowym, 
ale również partnerom handlowym, któ-
rzy włączą rozwiązanie Fujitsu do swojej 
oferty.

- Model „płać za to, co wykorzystasz” to 
uzupełnienie oferty produktowej Fujitsu 
o element, który pozwala naszym partne-
rom jeszcze bliżej związać się ze swoimi do-
tychczasowymi klientami i budować z nimi 
relację z ogromnym potencjałem na dalszy 
rozwój. Zapewnia też rozbudowanie kompe-
tencji w zakresie tworzenia zwirtualizowa-
nych środowisk IT. To również dodatkowe 
źródło dochodów, które pozytywnie wpływa 
na, tak ważny dziś, cash fl ow fi rm reseller-
skich – zauważa Piotr Brychczyński.

Partnerzy zainteresowani włączeniem 
do swojej oferty elastycznego rozwią-
zania Fujitsu powinni skontaktować się 
z jego ofi cjalnym dystrybutorem – fi rmą 
Veracomp. 

Elastyczność 
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Dodatkowe informacje: 
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69 198 zł przy 50% 
utylizacji 

rozwiązania

1 040 214 zł przy 50% 

Rozwiązanie 
entry

172 224 zł

Rozwiązanie 
enterprise

2 020 330 zł

› 60% 

› 47%
› 42%

› 51%
› 32%
› 10%

Tradycyjne rozwiązanie
jednorazowa inwestycja (CAPEX)

Usługa PAYG
wartość usługi przez okres 36 miesięcy (OPEX)

Różnica TCO
36 miesięcy

Efekt PAYG

82 247 zł przy 70% 

99 647 zł przy 90% 

1 373 701 zł przy 70% 

1 818 350 zł przy 90% 

utylizacji 
rozwiązania



Dla wielu użytkowników model usługowy może być jedyną możliwością skorzystania 
z niezbędnej, ale skomplikowanej i wyrafi nowanej ochrony aplikacji. Dodatkowo zyskują 

pełną kontrolę nad kosztami rozwiązania. 

Wielu użytkowników unika 
inwestycji w  wyrafinowa-
ne rozwiązania bezpieczeń-

stwa, takie jak Web Application Firewall 
(WAF), z obawy, że sobie z nim nie pora-
dzą. Rzeczywiście, instalowanie i konfi -
gurowanie WAF w tradycyjnym modelu 
(on-premise), bywa bardzo skompliko-
wane i czasochłonne. Krótko mówiąc, 
możliwości WAF w kwestii ochrony, li-
sty modułów czy zawartości logów ze-
branych w trybie monitorowania, mogą 
onieśmielać administratorów, jeśli nie 
mają doświadczenia w tworzeniu poli-
tyk bezpieczeństwa aplikacyjnego. Na-
wet uproszczone, prekonfigurowane 
opcje wydadzą im się złożone. 

W efekcie znane są przypadki zaku-
pu zaawansowanych rozwiązań klasy 
WAF, których wdrożenie trwało ponad 
rok i ostatecznie kończyło się niepowo-
dzeniem. Bywa też, że klienci ułatwiają 
sobie zadanie i instalują WAF, pozosta-
wiając wyłącznie ustawienia domyśl-
ne, co zresztą nie likwiduje wszystkich 
podatności na zagrożenia aplikacyjne. 
Wdrożenie w modelu usługowym poma-
ga rozwiązać każdy z powyższych pro-
blemów. 

Tymczasem rozwiązanie Barracu-
da WAF-as-a-Service można wdrożyć, 
skonfi gurować i uruchomić w przecią-
gu… minut. Dzięki gotowym szablonom 
powszechnie używane aplikacje zyskają 
ochronę natychmiast, a intuicyjny inter-
fejs ułatwi precyzyjne dostrajanie szcze-
gółowych polityk. Oferowana przy tym 
pełna ochrona przed atakami DDoS za-
pewni dostępność aplikacji.

W dodatku wiele rzeczy zostanie wy-
konanych za administratorów automa-
tycznie. Barracuda WAF-as-a-Service 
daje możliwość tworzenia polityk bezpie-

czeństwa na podstawie 
wyników skanowania 
podatności. Proces jest 
dwuetapowy. Najpierw 
automat cyklicznie ska-
nujący aplikację wi-
doczną w  internecie 
tworzy listę jej podat-
ności. Następnie wynik 
skanowania jest auto-
matycznie wgrywany do 
modułu ochronnego systemu WAF-as-a-
-Service w celu zablokowania wykrytych 
podatności. Taki sposób budowy polityk 
bezpieczeństwa stanowi ułatwienie dla 
każdego administratora. Zwłaszcza ta-
kiego, który jest zdezorientowany liczbą 
dostępnych możliwości. Z kolei zaawan-
sowani użytkownicy mogą łatwo wdra-
żać szczegółową kontrolę określonych 
elementów, tworząc niestandardowe po-
lityki bezpieczeństwa. 

Usługa oparta jest na technologii spraw-
dzonej w środowisku enterprise, która 
chroni przed zagrożeniami wymienio-
nymi w zestawieniach OWASP Top 10, 
a także OWASP Automated Threats to 
Web Applications oraz innymi, w  tym 
atakami typu zero-day. Zaawansowa-
na ochrona przed botami powstrzymu-
je zautomatyzowane ataki, takie jak web 
scraping, scalping, carding, bot spam i cre-
dential-stuffi  ng/account-takeover. Sku-
teczna ochrona anty-DDoS natomiast 
zapobiega zarówno atakom na aplikację, 
jak i wolumetrycznym.

Niezależnie od tego, gdzie aplikacje są 
hostowane – lokalnie, w chmurze, kon-
tenerze czy środowisku serverless – do 
dyspozycji są interfejsy API REST i usłu-
ga Barracuda Vulnerability Remediation 
Service, która skanuje w poszukiwaniu 
luk w aplikacjach i – po jednym kliknię-

ciu – je usuwa. W rezultacie bez dodatko-
wych obciążeń administracyjnych można 
nieprzerwanie korzystać ze zoptymalizo-
wanego bezpieczeństwa. Również wtedy, 
gdy posiadane aplikacje są aktualizowa-
ne albo – w odpowiedzi na zmieniające 
się potrzeby biznesowe – trzeba wdrożyć 
nowe.

Wybór modelu usługowego (as-a-Ser-
vice), z  fi nansowego punktu widzenia 
przypominającego leasing, pozwala unik-
nąć wydatków inwestycyjnych. Co więcej, 
często od samego kosztu ważniejsza jest 
jego przewidywalność. Zakup rozwią-
zań on-premise w formie urządzeń, ser-
werów i oprogramowania nierzadko staje 
się początkiem serii niezaplanowanych 
wydatków związanych z koniecznością 
rozbudowy sprzętu, dokupienia nowych 
modułów oprogramowania, zatrudnie-
nia dodatkowych osób lub zakupu usług 
profesjonalnych od fi rm zewnętrznych. 
Model usługowy wiąże się natomiast 
z niskim progiem wejścia, zapewnia du-
żą przewidywalność kosztów i umożliwia 
szybkie skalowanie rozwiązania zgodnie 
z aktualnymi potrzebami klienta. 

Barracuda WAF-as-a-Service

Dodatkowe informacje: 
JAROSŁAW PROKOP, 

SENIOR CONSULTING ENGINEER, 
BARRACUDA NETWORKS 

JPROKOP@BARRACUDA.COM 
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Od dłuższego już czasu ilość 
danych i szybkość ich genero-
wania rosną tak gwałtownie, 
że coraz bardziej nieefek-
tywne staje się ich przesyła-
nie do chmury lub centrum 
danych w celu przetworzenia. 
Zarówno integratorzy, jak i ich 
klienci powinni się przygoto-
wać do nowego modelu wdra-
żania infrastruktury, który ma 
rozwiązać ten problem i stwo-
rzyć nowe szanse biznesowe.

TRENDY

Edge computing, 
choć obecnie jest 
na wczesnym etapie 
wdrażania, szybko 
znajdzie się w 
głównym nurcie.

Stale wzrasta liczba urządzeń po-
łączonych z siecią, a każde z nich 
zwiększa presję na infrastruktu-

rę techniczną, która ma obsługiwać ca-
łą ich komunikację. Zdaniem analityków 
Gartnera, już w 2020 r. na świecie może 
funkcjonować nawet 20  mld urządzeń 
w ramach Internetu rzeczy (IoT). Wraz 
z eksplozją liczby punktów końcowych, 
rozwojem mobilności i powstaniem no-
wych środowisk przetwarzania danych, 
zwiększa się ilość informacji wykorzy-
stywanych do celów analitycznych, ucze-
nia maszynowego i automatyzacji. Tym 
samym rosną koszty wysyłki danych do 
lokalizacji centralnych. Urządzenia dzia-
łające w ramach IoT generują ogromne 
ilości danych i realizują procesy, które czę-
sto muszą być obsłużone dosłownie w mi-
lisekundach.

W rezultacie tradycyjne, scentralizo-
wane architektury dostawców usług nie 
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ny jest natychmiastowy czas reakcji i brak 
opóźnień w przesyle danych. W pierw-
szym rzędzie chodzi o sytuacje, w których 
szybkość transferu danych decyduje o bez-
pieczeństwie, a zatem w przypadku pojaz-
dów autonomicznych, placówek ochrony 
zdrowia czy zakładów przemysłowych 
(realizujących wizję Przemysłu 4.0). Edge 
computing sprawdza się też w aplikacjach, 
które przesyłają ogromne ilości danych, 
czyli wymagają dużych przepustowości.

Zamiast chmury i razem 

Według Schneider Electric czynnikiem, 
który decyduje o potrzebie wykorzystania 
edge computingu zamiast chmury publicz-
nej, bywa także prawo. Chodzi zwłaszcza 
o silnie regulowane branże (m.in. ban-

są w stanie sprostać obecnym potrzebom. 
Tym bardziej, że należy się spodziewać 
nowej fali aplikacji, które jeszcze bar-
dziej obciążą brzeg sieci, przede wszyst-
kim bazujących na Internecie rzeczy, ale 
także wykorzystujących wirtualną i roz-
szerzoną rzeczywistość. Ich wdrożenia 
spowodują konieczność przeniesienia 
przetwarzania i magazynowania danych 
bliżej użytkowników i ich urządzeń.

Wspomniany Gartner szacował dwa 
lata temu, że ok. 10 proc. danych genero-
wanych przez przedsiębiorstwa jest two-
rzone i przetwarzane poza tradycyjnym, 
scentralizowanym centrum danych lub 
chmurą. Analitycy przewidywali jednak 
duże zmiany – do 2025 r. odsetek ten miał-
by sięgnąć najpierw 50 proc., a według 
późniejszej aktualizacji, nawet 75 proc.!

W tej sytuacji korzyści przyniesie decen-
tralizacja mocy obliczeniowej i zbliżenie 
jej do miejsca, w którym dane są genero-
wane – innymi słowy zastosowanie ed-
ge computingu. Możliwości tego modelu 
obejmują obsługę różnych procesów – od 
prostego fi ltrowania zdarzeń i  danych, 
po złożone ich przetwarzanie. Edge com-
puting, zwany również przetwarzaniem 
na krawędzi albo brzegu sieci, w pobli-
żu źródła danych, eliminuje konieczność 
przesyłania informacji do odległej chmury 
lub innych scentralizowanych systemów. 
Architektura edge computing umieszcza 
wydajne zasoby obliczeniowe, pamięci 
masowe i sieciowe jak najbliżej użytkow-
ników i urządzeń końcowych.

– Dzięki ograniczeniu dystansu i czasu 
niezbędnego do wysłania danych do cen-
tralnych lokalizacji, można zwiększyć szyb-
kość transportu informacji, zmniejszyć jego 
opóźnienia oraz poprawić wydajność urzą-
dzeń i  aplikacji działających właśnie na 
krawędzi, w konkretnych miejscach – mó-
wi Artur Czerwiński, dyrektor ds. techno-
logii w Cisco.

Chociaż edge computing znajduje się 
obecnie na wczesnym etapie wdraża-
nia, to rosnące znaczenie tego modelu 
jako elementu cyfrowej transformacji ka-
że przypuszczać, że szybko znajdzie się 
w głównym nurcie. Według IDC do 2022 r. 
aż 40 proc. wdrożeń chmury w fi rmach bę-
dzie obejmować przetwarzanie brzegowe. 

Krzysztof Krawczyk, IT Solutions Sales 
Manager Eastern Europe w Vertivie, zwra-
ca uwagę, że obecnie także w codziennym 
życiu nie tolerujemy opóźnień. Gdy słu-
chamy muzyki lub oglądamy fi lmy, ko-
rzystając z  platform streamingowych, 
oczekujemy ciągłości pracy, a nie „przerw 
na kawę”. Oznacza to, że przetwarzanie da-
nych musi być zrealizowane jak najbliżej 
nas, aby opóźnienia były jak najmniejsze. 

– Pamiętam, jak podczas zagranicz-
nej podróży służbowej próbowałem obej-
rzeć fi lm z nieistniejącej obecnie platformy 
streamingowej. Połączenie było regularnie 
przerywane, bo usługa nie miała własnej 
infrastruktury w kraju, w którym chciałem 
z niej skorzystać. Szybko przełączyłem się na 
najpopularniejszą alternatywę – wspomina 
Krzysztof Krawczyk.

Wiele urządzeń końcowych potrzebuje 
infrastruktury znajdującej się blisko nich. 
Należą do nich chociażby czytniki kodów 
kreskowych i kasy samoobsługowe w skle-
pach wielkopowierzchniowych. Dobrze 
jest zarządzać informacją bliżej jej źró-
dła, a tylko najistotniejsze dane przesyłać 
do miejsca, gdzie wymagane jest ich prze-
twarzanie oraz archiwizacja.

– Nie bez znaczenia jest też szybsze dzia-
łanie rozwiązania bazującego na architek-
turze edge computingu, gdy źródło danych 
znajduje się w zasięgu 100 merów, a nie 200 
kilometrów. Edge computing umożliwia też 
lepsze zarządzanie bezpieczeństwem infor-
macji – mówi Łukasz Borkowski, Technical 
Country Channel Sales BI & Infrastructu-
re w Lenovo.

Z  założenia edge computing ma być 
stosowany wszędzie tam, gdzie wymaga-

W środowisku edge często mamy do czynienia z ograniczoną 
przestrzenią i w rezultacie z pojedynczą szafą rackową ze sprzętem IT. 
Oznacza to, że nie możemy polegać na centralnym systemie zasilania 
gwarantowanego lub klimatyzacji precyzyjnej przeznaczonej dla całego 

pomieszczenia. Zamiast tego musimy zapewnić system UPS i rozwiązanie chłodzące 
albo w samej szafi e, albo tuż obok niej (klimatyzator rzędowy). Mała przestrzeń oznacza 
większe trudności z odprowadzeniem ciepła i trzeba szukać takich sposobów, które 
rozwiążą ten problem. Ułatwić zadanie może jednostka chłodząca sprzęt IT znajdująca się 
bezpośrednio w szafi e rackowej.

Krzysztof Krawczyk
IT Solutions Sales Manager Eastern 

Europe, Vertiv

Ważne jest zrozu-
mienie, czym jest 
edge computing, 
a czym tak zwany fog 

computing, i jak można przełożyć tę 
wiedzę na realizację konkretnych scena-
riuszy biznesowych. Edge computing to 
przetwarzanie danych na krawędzi sieci, 
w pobliżu źródła danych, bez koniecz-
ności przesyłania informacji do zdalnej 
chmury lub innych scentralizowanych 
systemów do przetwarzania informacji. 
Fog computing jest natomiast standar-
dem określającym, jak powinno działać 
przetwarzanie na krawędzi i umożliwia-
jącym tworzenie powtarzalnych struktur 
w ramach koncepcji edge computingu. 
Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą 
relokować obliczenia ze scentralizowa-
nych systemów lub chmur i uzyskiwać 
większą skalowalność i wydajność.

Artur Czerwiński
dyrektor ds. technologii, Cisco 
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kowość), w których dane często nie mo-
gą być przechowywane poza granicami 
określonego państwa, chociażby w chmu-
rze. W Europie zapotrzebowanie na edge 
computing może rosnąć także ze względu 
na RODO. Wymaganą kontrolę nad prze-
twarzaniem, przechowywaniem i prze-
kazywaniem danych osobowych łatwiej 
zachować przy użyciu infrastruktury lo-
kalnej, w tym brzegowej.

Trzeba przy tym podkreślić, że edge 
computing nie stanowi konkurencji dla 

cloud computingu, tylko uzupełnienie 
chmury, zasadniczo zwiększające efek-
tywność całego,  złożonego środowiska. 
Można się wręcz spodziewać, że edge 
computing stanie się atrakcyjny dla do-
stawców usług w chmurze, gdyż oferuje 
im możliwość lepszej dystrybucji pamięci 
masowej i mocy obliczeniowej, a w rezul-
tacie obsługę usług wymagających małego 
opóźnienia, wyższą dostępność systemów 
oraz zmniejszenie obciążenia ich wielkich 
centrów danych. Przetwarzanie brzego-

we zapewni obustronne korzyści dostaw-
com chmury i operatorom wdrażającym 
edge computing –  ci drudzy stworzą 
platformy zdolne do świadczenia wielu 
usług na bazie infrastruktury brzegowej. 
Z kolei klienci końcowi dzięki integracji 
edge computingu i chmury zyskają wgląd 
w stan i miesce przechowywania wszyst-
kich danych istotnych dla działania ich 
aplikacji i usług.

– Korzyści dotyczą całego ekosystemu 
dostawców aplikacji i usług, operatorów 
sieci, przedsiębiorstw i klientów indywi-
dualnych. Możliwe jest stworzenie modelu 
B2B, w którym operator tworzy ofertę usłu-
gową dla innych podmiotów. Może zatem 
opracować usługi dla dostawców chmury 
publicznej w oparciu o dzierżawę krawę-
dzi zapewniającej niskie opóźnienia w sieci 
– tłumaczy Artur Czerwiński.

Wygenerowanie wartości biznesowej na 
podstawie danych brzegowych wymaga 
umiejętności ich wykorzystywania, ana-
lizy i uzyskiwania wglądu bez względu na 
to, gdzie się znajdują. Ma to się przy tym 
odbywać szybko, ekonomicznie i  bez-
piecznie. Możliwość agregowania, analizo-
wania i selekcjonowania danych w ramach 
edge computingu pomaga fi rmie szybciej 
się rozwijać, podejmować lepsze decyzje 
i – ostatecznie – zdobywać więcej klien-
tów. Kluczem jest spójne podejście do 
wdrażania aplikacji działających na ba-
zie zdalnej infrastruktury i konsekwent-
ne zarządzanie danymi w całym obszarze 

ich powstawania.
Stanisław Mielnicki, Server Engi-

neer w Dell Technologies, zwra-
ca uwagę, że liderzy techno-

logiczni starający się za 
pomocą edge computin-

gu uzyskać przewagę 
rynkową, muszą dobrze 
wiedzieć, w jakim kie-
runku podążają. W re-
alizacji założonych 
celów firmy napoty-
kają bowiem na wiele 

ograniczeń, które mają 
wpływ na to, jakie roz-

wiązanie informatyczne 
okaże się w danym przypad-

ku najbardziej odpowiednie.

TRENDY

WYBRANE KORZYŚCI Z EDGE COMPUTINGU
n Małe opóźnienia
Ze swej natury infrastruktura edge znajduje się dużo bliżej urządzenia IoT niż szkielet 
sieci czy chmura. Oznacza to znacznie krótszą drogę danych w obie strony i wykorzy-
stanie lokalnej mocy przetwarzania, dzięki czemu mogą być obsługiwane procesy 
wrażliwe na opóźnienia.

n Wydajniejsze zarządzanie danymi
Przetwarzanie danych na brzegu ułatwia zarządzanie jakością danych – wydajniejsze 
staje się ich fi ltrowanie i ustalanie priorytetów. W rezultacie te dane, które muszą być 
przekazane do chmury w celu ich dalszego przetwarzania i analizy, są już oczyszczone.

n Dostęp do analityki i sztucznej inteligencji
Można łączyć moc obliczeniową i zdolność do gromadzenia danych na brzegu sieci 
w celu wdrażania analityki i elementów sztucznej inteligencji. Chodzi o te zastosowania, 
które wymagają bardzo krótkich czasów reakcji i przetwarzania danych w czasie rzeczy-
wistym, więc przesyłanie ich do scentralizowanych systemów byłoby niemożliwe.

n Skalowalność
Ponieważ model zakłada zdecentralizowane przetwarzanie, to mniejsze jest obciążenie 
sieci. Dlatego skalowanie wdrożeń IoT powinno mieć mniejszy na nią wpływ, szczególnie 
jeśli aplikacje i warstwa sterowania są umieszczone na brzegu 
razem z danymi.

n Odporność na awarie
Edge computing zapewnia więcej dróg komuni-
kacji niż model scentralizowany. Rozproszenie 
sprawia, że wzrasta odporność na awarie w 
przesyłaniu danych. Jeśli w jednym miejscu 
nastąpi awaria, wciąż istnieją inne zasoby, 
które zapewniają ciągłą pracę.

n Dłuższy czas pracy urządzeń IoT 
na bateriach
Jeśli z powodu mniejszych opóźnień 
zmniejsza się wykorzystanie kanałów komu-
nikacji, to zasilane bateriami urządzenia IoT 
będą w stanie dłużej pracować bez ich wymia-
ny lub ponownego ładowania.
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Wyzwania, jakie infrastrukturze stawia 
edge computing, dotyczą kilku obszarów. 
Po pierwsze komunikacji, w kontekście fak-
tu, że ze względu na lokalizację, takie para-
metry, jak przepustowość i jakość połączeń 
w sieci są ograniczone. Kolejna kwestia do-
tyczy środowiska, a więc miejsc wdraża-
nia, które są otwarte, a tym samym podatne 
na działanie żywiołów, zagrożone pyłem  
i tym podobnymi szkodliwymi czynnikami.  
 Ważną kwestią jest ponadto umiejsco-
wienie sprzętu, który musi działać w ogra-
niczonej przestrzeni, jak też jego moc, ze 
względu na nieoptymalne warunki dla za-
silania i chłodzenia. Niełatwe jest zarzą-
dzanie takim projektem, gdyż wdrożenia 
są przeprowadzane z dala od wykwalifiko-
wanego personelu IT. Wreszcie pozostaje 
sprawa bezpieczeństwa, która jest kłopo-
tliwa, jako że dział IT musi kontrolować 
i monitorować bezpieczeństwo poza cen-
trum danych.

– Dostawcy realizujący ideę edge com-
putingu starają się, by klienci byli w stanie 
pokonać te ograniczenia, korzystając z pro-
duktów zaprojektowanych specjalnie z my-
ślą o krawędzi – mówi przedstawiciel Dell 
Technologies.

Infrastruktura dla edge 

Na rynku pojawiać się będzie coraz więcej 
urządzeń do przetwarzania brzegowego 
– produktów sieciowych, pamięciowych 
i  obliczeniowych. Te wywodzące się 
z tradycyjnej infrastruktury dla centrum 
danych i  chmury wymagają (podczas 
wdrożenia, integracji i utrzymania) po-
dobnego wsparcia integratora i działu IT 
klienta. Dostawcy zaczynają także ofero-
wać infrastrukturę specjalnie zaprojek-
towaną i skonfigurowaną z myślą o edge 
computingu, w  kompaktowych obudo-
wach i z obsługą, która jest w dużej mierze 
zautomatyzowana. Powstają też proceso-
ry, które lepiej znoszą trudne warunki śro-
dowiskowe, w tym wysokie temperatury 
i wibracje.

Jak twierdzi Paweł Borkowski, rozwią-
zaniem, które ułatwi przetwarzanie da-
nych we wdrożeniach edge computingu 
może być specjalnie pod tym kątem za-
projektowany serwer, którego właściwości 
zapewniają jego instalację poza typowym 
data center – w najróżniejszych miejscach: 

Zdaniem integratora 

n  Jarosław Rowiński, kierownik Ze-
społu Usług i Rozwiązań Siecio-
wych, Atende

Edge computing jest zjawiskiem 
nowym, ponieważ pojawił się w wy-
niku rozwoju chmury publicznej. 
Wcześniej klienci skupiali swoje IT 
w centrach danych. Firmy mogły 
mieć jedno data center albo kilka, 
co zazwyczaj miało miejsce, gdy 
były działającymi globalnie korpo-
racjami. Tam też były uruchamiane 
aplikacje. Jeśli teraz przedsiębior-
stwo wybiera chmurę, to może się 
okazać, że aplikacja znajdzie się 
bardzo daleko od niego. Dla nie-
których aplikacji nie ma to zna-
czenia, ale z tymi, które wymagają 
bardzo krótkiego czasu dostępu, 
będzie już problem. A zastosowań, 
w których liczy się każda milisekun-
da, będzie przybywać, chociażby 
z upowszechnieniem się technolo-
gii 5G. Rozwiązaniem jest właśnie 
edge computing, czyli umiesz-
czenie infrastruktury obsługującej 
aplikacje jak najbliżej użytkowni-
ka. Tego na pewno będzie po-
trzebować rozwijająca się branża 
samochodów autonomicznych, 
a z bliższych nam zastosowań –  
całe spektrum automatyki przemy-
słowej i Internetu rzeczy, projekty 
z obszaru inteligentnych budynków 
i miast. Także przetwarzanie mo-
wy, środowiska Content Delivery 
Networks, nowe aplikacje medycz-
ne i oczywiście gry komputerowe. 
Widzimy już pewne zainteresowa-
nie klientów – co oczywiste – głów-
nie tych używających i tworzących 
aplikacje wrażliwe na opóźnienia. 
Jeśli w tym momencie nie ma ich 
jeszcze dużo, to w ciągu kilku lat 
powinno się to zmienić. Na zmia-
nę sposobu myślenia może nawet 
wpłynąć obecna sytuacja z koro-
nawirusem, w której coraz więcej 
rzeczy dzieje się poza siedzibą firm. 
Ponieważ edge computing zakła-
da, że infrastruktura znajduje się 
blisko użytkownika i urządzeń koń-
cowych, to będzie specjalnie pro-
jektowana pod kątem umieszczania 
jej w takich właśnie miejscach.

na suficie, ścianie czy nawet tylnej ściance 
telewizora. Urządzenie może mieć wbudo-
wane funkcje komunikacyjne (karty WiFi 
i LTE) oraz pracować w trudnych warun-
kach – bez chłodzenia i w zapylonym śro-
dowisku. W jego niewielkiej obudowie da 
się zmieścić całkiem spore zasoby oblicze-
niowe i pamięciowe.

Z kolei Vertiv zwraca uwagę, że produk-
ty edge obsługujące wdrożenia 5G są inne 
niż produkty wspierające ochronę zdro-
wia, które z kolei różnią się od tych dla han-
dlu detalicznego, rozwiązań dla instytucji 
finansowych czy infrastruktury do zastoso-
wań przemysłowych. Jednakże wszystkie 
nabierają krytycznego znaczenia, więc mu-
szą sprostać takim samym wymaganiom 
w zakresie infrastruktury IT i wsparcia, 
jak tradycyjne centra danych. Różnica po-
lega na tym, że są rozproszone i zazwyczaj 
nieobsługiwane przez lokalny personel IT.  
 Dlatego firmy wdrażają coraz bardziej 
inteligentne systemy oraz infrastrukturę 
umożliwiającą administratorom zdalny 
wgląd w urządzenia i procesy. Powstaje 
w ten sposób bardziej niezawodny i wydaj-
ny brzeg sieci o możliwościach autonapra-
wy, a więc wymagający mniej aktywnego 
zarządzania.

Zdaniem specjalistów Schneider Elec-
tric bardzo ważne jest łatwe wpasowanie 
takich produktów w istniejące instalacje. 
Optymalną propozycją są rozwiązania 
umożliwiające skalowalną, modularną in-
stalację – także w pomieszczeniach, któ-
re nie były pomyślane jako serwerownie, 
np. w biurach czy halach produkcyjnych. 
Łatwość wkomponowania ich w już dzia-
łającą architekturę sieciową, nawet przez 
osoby, które nie są specjalistami, należy do 
najczęstszych postulatów formułowanych 
przez klientów myślących o wdrożeniach 
edge computingu.

Rozwiązaniem, które od jakiegoś czasu 
dobrze wpisuje się w wymagania struktu-
ry przetwarzania brzegowego są miniatu-
rowe centra danych – małe, kompaktowe 
szafy, które mieszczą w sobie kluczowe 
podzespoły i są możliwe do zamontowania 
nawet na ścianie. Co istotne, takie mikro-
centra danych, mimo małych gabarytów, 
mają zaimplementowane pełne wyposa-
żenie infrastrukturalne – zasilanie gwa-
rantowane, monitoring i  mechaniczne 
zabezpieczenie dostępu.  n
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Jeszcze do niedawna można było 
twierdzić, że internet przyczynił się 
do zwiększenia komfortu naszego 

codziennego życia. Dziś wiadomo, że stał 
się on krytycznym medium komunikacji. 
Pozwala świadczyć pracę, a także wspo-
maga edukację, czy dbanie o zdrowie. Ko-
rzystają z niego nauczyciele, instruktorzy 
fi tness czy lekarze – niektórzy z nich w 
ten sposób często po raz pierwszy. Zasad-
ne więc staje się pytanie: jaki wpływ bę-
dą miały te zjawiska na infrastrukturę IT? 

Wydaje się, że niewątpliwym rezulta-
tem obecnego stanu rzeczy będzie maso-
wa migracja do chmury. Menedżerowie 

przedsiębiorstw będą chcieli zabezpie-
czyć je przed kolejnymi, potencjalnie 
nadchodzącymi wyzwaniami, uodpor-
nić przeciwko ewentualnym kryzysom 
i zapewnić możliwość wprowadzenia 
nowego modelu pracy. Oczywisty zatem 
staje się znaczny wzrost zainteresowania 
chmurą. Firmy będą przenosiły do niej 
coraz więcej usług, aby swoim klientom 
ułatwić do nich dostęp. Przy czym jednym 
z głównych kryteriów wyboru dostawcy 
usług chmurowych będzie zapewnienie 
przez niego najlepszego poziomu ochro-
ny, ale też łatwej dostępności zespołu in-
żynierów serwisu.

dopodobnie wzrośnie więc zainteresowa-
nie prefabrykowanymi centrami danych, 
a także szybko dostępnymi i łatwymi we 
wdrożeniu rozwiązaniami dla mikrocen-
trów danych typu edge.

Coraz więcej usług chmurowych bę-
dzie wdrażanych lokalnie, geografi cznie 
jak najbliżej użytkowników, aby zapewnić 
maksymalnie możliwą szybkość połącze-
nia. Ogólnie wolumen danych przesy-
łanych w internecie nie zmieni się, ale 

Nowe obiekty na brzegu sieci
W związku ze wzrostem popytu na 

usługi w chmurze jest prawdopodobne, 
że operatorzy dużych centrów danych 
oraz dostawcy usług kolokacyjnych bę-
dą chcieli zapewnić sobie możliwość 
elastycznego zwiększania bazy użyt-
kowników bez negatywnego wpływu na 
wydajność. Duże znaczenie będzie od-
grywała możliwość szybkiego wdrażania 
nowych zasobów obliczeniowych, praw-
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Sposób myślenia o infrastrukturze IT ulega właśnie, na naszych 
oczach, znaczącej zmianie. To wyzwanie dla użytkowników, 
a jednocześnie duża szansa biznesowa dla integratorów.

Edge w skali mikro,
czyli biuro domowe na krawędzi

Advertorial

serwery konsol Avocent ACS 8000, 
Avocent ACS 800

Zabezpieczenie komputerów stacjonarnych 

400–2000 VA*

modyfi kacji ulegnie charakterystyka te-
go ruchu. Spadnie ilość transferu danych 
generowanego przez biura, a zdecydo-
wanie wzrośnie obciążenie domowych 
łączy internetowych. W wielu przypad-
kach zostaną one wykorzystane do mak-
simum, co przyczyni się do powstawania 
wąskich gardeł, jako że najczęściej ich 
przepustowość jest ograniczona. Będzie 
to także wyzwanie dla lokalnych węzłów 
sieciowych – będą one pracowały z niemal 
stuprocentową przepustowością, a więc 
pojawi się w nich konieczność efektyw-
nego zarządzania zasilaniem oraz odpro-
wadzaniem ciepła. 

Integratorzy, chcąc spełnić oczekiwa-
nia użytkowników, powinni zapoznać się 
z ofertą fi rmy Vertiv, która idealnie wpa-
sowuje się w obecne trendy rynkowe. 
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Architekci zajmujący się projekto-
waniem infrastruktury IT co naj-
mniej od dekady szukają złotego 

środka, który umożliwiłby zapanowanie 
nad chaosem w serwerowniach. Choć kla-
syczna architektura nadal znajduje zasto-
sowanie w centrach danych, najbardziej 
wymagający klienci zaczynają kręcić no-
sem. Narzekają na rosnące stosy urzą-
dzeń i kłopoty związane z zarządzaniem 
nimi. Oczekują też, że wraz ze wzrostem 
ilości danych zwiększy się wydajność ich 
przetwarzania. Wprawdzie pojawiają się 

akceleratory I/O i wyspecjalizowane ma-
cierze dyskowe, ale dodawanie kolejnych 
komponentów oraz urządzeń sprawia, że 
w serwerowniach powstają kolejne silosy. 
Jednym ze sposobów na ich ograniczenie 
miała być infrastruktura konwergentna. 
Kilka lat temu nastąpił wręcz wysyp sys-
temów składających się z serwerów, in-
terfejsów sieci SAN, LAN oraz macierzy 
dyskowych. Tego typu rozwiązania są do-
starczane przez jednego producenta wraz 
z oprogramowaniem do zarządzania. Do-
stępna jest też opcja alternatywna, w po-

staci architektury referencyjnej, czyli 
przetestowanego zestawu współpracują-
cych ze sobą komponentów, pochodzących 
od różnych vendorów. 

Przyszłość wymienionych produktów 
rysuje się jednak w ciemnych barwach. 
Według IDC w IV kw. 2019 r. przychody ze 
światowej sprzedaży systemów konwer-
gentnych oraz architektury referencyjnej 
skurczyły się o 19 proc. w porównaniu do 
osiągniętych rok wcześniej. Powód jest ta-
ki, że oba wspomniane rozwiązania bazują 
na archaicznym modelu, co uniemożliwia 

TRENDY

n Wojciech Urbanek

Hiperkonwergencja,
czyli wielkie 
porządki  
w centrum  
danych
Choć systemy 
hiperkonwergentne coraz 
częściej goszczą w centrach 
danych, to recesja i niechęć 
niektórych przedsiębiorców 
do radykalnych zmian, 
przy stosunkowo wysokich 
kosztach wdrożenia, mogą 
spowolnić tempo ich 
adaptacji.
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administratorom przeprowadzenie głęb-
szych zmian w centrach danych. 

Nieporównywalnie większe możliwo-
ści w tym zakresie oferuje infrastruktura 
hiperkonwergentna (HCI). Klient otrzy-
muje „pudełko” z  mocą obliczeniową, 
przestrzenią dyskową, interfejsami siecio-
wymi (Infiniband lub Ethernet) oraz opro-
gramowaniem, które kontroluje działanie 
całego systemu. 

Koncepcja włożenia do pojedynczej 
obudowy trzech różnych urządzeń, której 
prekursorem jest amerykański Nutanix, 

okazała się strzałem w dziesiątkę. Systemy 
hiperkonwergentne stały się w ostatnim 
czasie najbardziej chodliwym towarem 
wśród produktów przeznaczonych do cen-
trów danych. IDC informuje, że w zeszłym 
roku globalne przychody z ich sprzedaży 
wyniosły 2,3 mld dol., a więc o 17 proc. wię-
cej aniżeli w 2018 r. Analitycy IDC podkre-
ślają, że tendencja wzrostowa występuje 
na całym świecie, choć w niektórych regio-
nach ten segment rynku rośnie w tempie 
jednocyfrowym.

Firmy inwestują w infrastrukturę hiper-
konwergentną z różnych powodów, ale naj-
częściej decydują względy ekonomiczne. 
Z badania przeprowadzonego przez 451 
Research wynika, że zwycięża czysta kal-
kulacja – 71 proc. respondentów przyznało, 
że wdrożyło system ze względu na niskie 
TCO (Total Cost of Ownership), a także 
wysokie ROI (Return on Investment). Nu-
tanix wylicza, że w okresie pięciu lat klien-
ci mogą obniżyć wartość wskaźnika TCO 
nawet o 64 proc. w porównaniu z trady-
cyjną infrastrukturą, zaś zwrot z inwesty-
cji wynosi 477 proc. 

Hiperkonwergencja: wygrani 
i przegrani 
Rosnąca popularność infrastruktury hiper-
konwergentnej nie pozostaje bez wpływu 
na rynek macierzy dyskowych. Według 
prognoz 451 Research w  najbliższych 
trzech latach przychody ze sprzedaży sys-
temów hiperkonwergentnych wzrosną 
o ponad 50 proc. W tym samym czasie ob-
roty w segmencie tradycyjnej infrastruktu-
ry skurczą się o 13 proc., zaś w przypadku 
rozwiązań konwergentnych będą niższe 
o  5  proc. To niezbyt pomyślne progno-
zy dla takich producentów jak Dell, HPE, 
IBM czy NetApp, którzy notują poważne 
dochody ze sprzedaży pamięci masowych. 
Jednak niektóre firmy potrafiły szybko 
dostosować się do nowych reguł gry. Naj-
lepszym przykładem jest Dell, który prze-
wodzi w  statystykach sprzedaży HCI. 
W ostatnim kwartale 2019 r. należało do 
niego 33,3 proc. rynku, a dalsze miejsce zaj-
mują: Nutanix (13,7 proc.), Cisco (6 proc.), 
Lenovo (5,3 proc.) i HPE (5,1 proc.). Nie 
mniej interesująco przedstawia się zesta-
wienie pokazujące przychody uzyskiwane 
ze sprzedaży oprogramowania HCI. W tej 
klasyfikacji przewodzi VMware z 40 proc. 

udziałem, a grupę pościgową tworzą Nuta-
nix (27 proc.) wraz z Cisco (6 proc.).

Warto w tym miejscu dodać, że rynek 
infrastruktury hiperkonwergentnej jest 
dość specyficzny ze względu na różnego 
rodzaju alianse, nie zawsze zrozumiałe 
dla mniej wnikliwych obserwatorów. Dell 
sprzedaje oprogramowanie Nutanixa na 
serwerach PowerEdge w ramach umowy, 
która poprzedziła przejęcie EMC (w tym 
VMware). Przy czym jest dla wszyst-
kich oczywiste, że producent bardziej 
koncentruje się na sprzedaży własnych 
rozwiązań VxRail wraz z oprogramowa-
niem vSAN. Z kolei HPE trzy lata temu 
wydało 650 mln dol. na zakup Simpli-
Vity, dostawcy HCI, a w ubiegłym roku 
podpisało umowy OEM z  Nutanixem. 
Oprogramowanie tej firmy jest instalo-
wane na serwerach HPE ProLiant oraz 
oferowane jako usługa w ramach progra-
mu GreenLake. Bardziej czytelna wyda-
je się być strategia Cisco. Koncern z San 
Jose konsekwentnie buduje swoją pozy-
cję, bazując na własnych rozwiązaniach. 
W ostatnich trzech latach dokonał jednak 
akwizycji dwóch startupów związanych 
z  HCI –  Springpath oraz Skyport Sys-
tems. Na uwagę zasługuje fakt, że w cią-
gu roku producent zwiększył przychody  
ze sprzedaży rozwiązań hiperkonwer-
gentnych o  84  proc. Obok uznanych 
w świecie IT marek w segmencie HCI 
działa wielu mniejszych, szerzej niezna-
nych dostawców, takich jak Scale Com-
puting, Datrium, Pivot3, StarWind czy 
Maxta. Niewykluczone, że w nieodległej 
przyszłości część z nich zostanie wchło-
nięta przez gigantów rynku IT.

Nie tylko wirtualizacja 
desktopów
W przeszłości systemy hiperkonwer-
gentne były wykorzystywane do obsługi 
wirtualnych desktopów bądź mniej wy-
magających aplikacji biznesowych. Jed-
nak technologia staje się coraz bardziej 
uniwersalna i co rusz znajduje nowe za-
stosowania. HCI współpracuje z bazami 
danych, systemami ERP i  narzędziami 
analitycznymi. Infrastruktura hiperkon-
wergentna może być solidnym fundamen-
tem chmury prywatnej, tym bardziej, że 
zarządzanie tym środowiskiem musi być 
uproszczone do minimum.
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– Za każdym razem, kiedy potrzebna jest 
elastyczność, skalowalność, łatwość utrzy-
mania i zarządzania, bezlitośnie obnażone 
zostają słabe strony tradycyjnej architektu-
ry. Wówczas na scenę wkracza hiperkonwer-
gencja – podkreśla Stanisław Leszczyński, 
regionalny dyrektor sprzedaży w Nutani-
xie, odpowiedzialny za Europę Wschodnią.

Ostra konkurencja i duże rozdrobnie-
nie rynku HCI sprzyjają powstawaniu in-
nowacyjnych pomysłów. Amerykański 
startup Scale Computing opracował sys-
tem hiperkonwergentny przeznaczony do 
pracy na brzegu sieci. 
Spełnia on rolę mikro-
centrum danych, które 
łączy się z lokalną ser-
werownią bądź chmurą 
publiczną. Jest to pro-
pozycja przeznaczona 
dla mniejszych i  śred-
nich przedsiębiorstw, 
które używają kilku różnych systemów 
komputerowych, obsługujących na przy-
kład kasy detaliczne, nadzór wideo i wiele 
rozmaitych systemów kontroli. HCI coraz 
lepiej radzi sobie też z obsługą wydajnych 
systemów obliczeniowych.

Niemniej wciąż istnieją obszary, gdzie 
wdrożenie HCI nie ma ekonomiczne-
go uzasadnienia. Szczególnie dotyczy 
to projektów, w których istnieje potrze-
ba ciągłej rozbudowy przestrzeni dysko-
wej, bez konieczności dodawania nowych 
mocy obliczeniowych. Infrastruktura hi-
perkonwergentna nie jest także optymal-
nym rozwiązaniem do przechowywania 
ogromnych ilości danych udostępnianych 
wielu użytkownikom. Natomiast osobną 
kwestią pozostaje cena systemów HCI.

HCI okiem integratora
Hiperkonwergencja dopiero przeciera 
swój szlak na polskim rynku. Dostawcy 
tego typu systemów muszą przekonać do 
tego rozwiązania nie tylko klientów końco-
wych, ale również partnerów handlowych. 
Tymczasem część integratorów wychodzi 
z założenia, że najlepszą opcją jest zbudo-
wanie środowiska zawierającego serwery, 
pamięć masową i komponenty sieciowe 
zakupione od kilku różnych dostawców. 
Zwolennicy wariantu DIY (Do It Yourself ) 
uważają, że zapewnia on większą swobo-
dę w zakresie projektowania infrastruktu-

ry centrum danych. Poza tym umożliwia 
lepsze dopasowanie oferty do specyfi cz-
nych wymagań oraz możliwości fi nanso-
wych klientów.

– Są fi rmy, które wymieniają sprzęt co kil-
ka lat i nie mają specjalnych wymagań wo-
bec infrastruktury. Bardzo trudno namówić 
tę grupę klientów na wdrożenie HCI, tym 
bardziej, że wiąże się to z dodatkowymi kosz-
tami. W takich przypadkach lepiej sprzedać 
kilka prostych serwerów, macierz dyskową 
i parę przełączników – przyznaje Krzysztof 
Wyszyński, architekt IT w Netology.

Do tej pory druga 
z  wymienionych opcji 
cieszy się większą popu-
larnością wśród rodzi-
mych fi rm niż systemy 
hiperkonwergentne. 
Dzieje się tak z dwóch 
powodów. Po pierwsze, 
działy IT bardzo czę-

sto działają zgodnie z maksymą: „przy-
zwyczajenie jest drugą naturą człowieka” 
i obawiają się nowych rozwiązań. Po dru-
gie, najważniejszym kryterium wyboru 
jest cena, a ta przemawia na korzyść DIY. 
Wprawdzie systemy hiperkonwergentne 
są tańsze w eksploatacji niż „składaki”, ale 
gros nabywców stawia na pierwszym miej-
scu koszty wdrożenia, a pozostałe czynni-
ki mają dla nich drugorzędne znaczenie.

– Rozwiązania HCI gwarantują pewną 
swobodę pod kątem rozbudowy i są prze-
znaczone dla świadomych odbiorców. 
W związku z tym konkurencyjność w tym 
segmencie jest mniejsza niż w DIY. To ozna-
cza, że chociaż wdrożenie infrastruktury hi-
perkonwergentnej jest intratne, to istnieje 
stosunkowo niewiele szans na realizację 
sprzedaży. Natomiast z DIY zdecydowa-
nie łatwiej dotrzeć do klienta końcowego, 
co w pewnym stopniu kompensuje opłacal-
ność – mówi Krzysztof Matowski, dyrek-
tor sprzedaży w CPU Service. 

Istnieje jednak pewna grupa resellerów, 
których nie trzeba specjalnie namawiać 
do większego zaangażowania w sprzedaż 
i promowanie HCI. Do takich fi rm należy 
Vayana Technologie Informatyczne, która 
realizuje wiele zleceń związanych z wdro-
żeniami infrastruktury krytycznej.

– W  przypadku takich projektów roz-
wiązania DIY są niedopuszczalne. HCI 
zastępuje krytyczny element infrastruktu-

TRENDY

Zdaniem integratora

nTomasz Magda, CEO, 
Produkcja Chmur 
Popyt na sprzętowe roz-
wiązania konwergentne 
wyhamował i produ-
cenci poszukują nowych 

metod, aby pobudzić ry-
nek. Świadczą o tym takie 

pomysły, jak sprzedaż sprzętu w modelu 
rozliczania się z klientem za zużycie mo-
cy obliczeniowej, bądź przestrzeni dys-
kowej. Jednak rozwiązania HCI znajdują 
się w lepszej sytuacji niż tradycyjne sys-
temy. Zastosowania takie jak VDI, ROBO 
oraz analityka, wymaga od sprzętu wyso-
kiej wydajności, a w tym HCI sprawdza się 
znakomicie. Warto też nadmienić, że wo-
bec coraz większej złożoności środowisk 
konwergentnych oraz niedoboru kadry 
inżynierskiej, szefowie fi rm szukają alterna-
tywy. Dla osób z pokolenia milenialsów pu-
dełkowe rozwiązanie z jednym interfejsem 
zarządzającym jest naturalnym sojuszni-
kiem. Z kolei dla przedsiębiorstw wiąże się 
z niższymi kosztami zatrudnienia.

nTomasz Spyra, 
CEO Rafcomu 
W systemach hiperkon-
wergentnych skupiamy 
się na zarządzaniu plat-
formą wirtualizacji, a nie 

rozwiązywaniu problemów 
związanych z poszczegól-

nymi elementami tworzącymi tradycyjne 
systemy. Nie musimy zastanawiać się, czy 
komponenty zostały odpowiednio dobra-
ne pod kątem wydajności. W przypad-
ku HCI wszystko jest dokładnie wyliczone 
przez dostawcę. Jedyne, czego oczekuje-
my, to obniżenie cen systemów hiperkon-
wergentnych przynajmniej do poziomu 
infrastruktury budowanej z wykorzysta-
niem klasycznej architektury. Generalnie 
jednak tempo adaptacji HCI w Polsce jest 
spowalniane przez brak wiedzy i czasami 
jasno sprecyzowanych wymagań po stro-
nie klienta. Ponadto przedsiębiorcy często 
poszukują jak najtańszych rozwiązań, nie 
przywiązując większej wagi do ich funk-
cjonalności i bezpieczeństwa. Producenci 
oraz integratorzy powinni położyć więk-
szy nacisk na prezentację tych aspektów 
użytkownikom końcowym. Jeśli dobrze 
poznają HCI, przestaną się obawiać tych 
rozwiązań i dostrzegą ich walory. 

Rynek HCI jest dość 
specyfi czny ze 
względu na różnego 
rodzaju alianse.
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ry, jakim jest macierz SAN. Tutaj nie ma 
miejsca na żadne przestoje, a systemy hi-
perkonwergentne wykazują się bardzo du-
żą odpornością na awarie. Niestety, polski 
rynek jest bardzo zachowawczy i admi-
nistratorzy mają dużo większe zaufanie 
do klasycznej architektury aniżeli syste-
mów hiperkonwergentnych –przyzna-
je Jarosław Jaworski, właściciel Vayana 
Technologie Informatyczne.

Infrastruktura w czasach 
pandemii
Przed wybuchem pandemii agencje 
badawcze miały dobre wieści dla do-
stawców infrastruktury hiperkon-
wergentnej. Jednak skutki COVID-19 
mogą pokrzyżować wszelkie przewi-
dywania. Niewykluczone, że część fi rm 
porzuci plany związane z  rozbudową 
bądź modernizacją własnej serwerowni 
i przeniesie swoje zasoby do chmury. Zda-
niem Mirosława Chełmeckiego istnieje 
kilka możliwych scenariuszy rozwo-
ju sytuacji. Według pesymistycznego 
czeka nas kolejny lockdown i zamro-
żenie nakładów fi nansowych. Możli-
wy jest też stan neutralny – fi rmy będą 
poszukiwać narzędzi, które zapewnią im 
elastyczność działania i łatwość wprowa-
dzania zmian, chociażby wynikających 
z  konieczności oddelegowania części 
pracowników do pracy zdalnej. Jed-
nak z drugiej strony potrzeba wpro-
wadzenia oszczędności zahamuje 
zakupy IT. Wreszcie w ramach opty-
mistycznej wersji może się okazać, że 
przedsiębiorcy docenią właściwości sys-
temów hiperkonwergentnych i zaczną in-
westować w tego typu rozwiązania. 

— Uważam, że HCI wyjdzie obronną rę-
ką z obecnej sytuacji, a wzrost sprzedaży 
tych rozwiązań wyniesie kilkanaście pro-
cent w ujęciu rok do roku – szacuje Miro-
sław Chełmecki. 

W podobnym tonie mówią dostawcy in-
frastruktury hiperkonwergentnej.

– Pandemia, jak i związana z nią spo-
łeczna izolacja, radykalnie zwiększyły za-
interesowanie takimi obszarami, jak VDI, 
automatyzacja operacji czy ciągłość dzia-
łania. A  w  nich hiperkonwergencja do-
skonale się sprawdza. Ostatni kwartał 
fi nansowy, który zakończyliśmy w kwiet-
niu, był najlepszy w historii działalności 

Nutanixa w Polsce – zapewnia Stanisław 
Leszczyński. 

Z  obserwacji VMware’a wynika, że 
obecna sytuacja przyczynia się do wzro-
stu sprzedaży rozwiązań HCI. Dzieje się 
tak, ponieważ klienci wdrażają systemy 
do pracy zdalnej, a infrastruktura hiper-
konwergentna stanowi fundament VDI. 

Chłodniejszym okiem na najbliższą 
przyszłość systemów hiperkonwergent-
nych patrzą rodzimi integratorzy. Krzysz-
tof Matowski uważa, że kryzys zazwyczaj 

nie sprzyja branży IT, bowiem większość 
fi rm ogranicza do minimum nakłady na 
nowe technologie. Wszystko wskazuje 
na to, że spowolnienie gospodarcze spra-
wi, iż przez pewien czas rodzimy biznes 
pozostanie przy tradycyjnym modelu 
DIY. Takiego scenariusza nie wyklucza-
ją też w Netology. Zdaniem katowickie-
go integratora niższy CAPEX DIY może 
stanowić silny argument przeciwko HCI 
i zahamować sprzedaż rozwiązań tej kla-
sy w Polsce. n

Zdaniem specjalisty

nGrzegorz Gondek, Product Sales Specialist, Cisco 
Rozwiązania HCI będą coraz prostsze i szybsze we wdrożeniu, gdyż tego 
oczekuje rynek. Sztuczna inteligencja zapewni łatwiejsze skalowanie klastrów 
i przewidywanie awarii poszczególnych elementów infrastruktury. Z kolei 
takie techniki jak Intel Optane przyczynią do wzrostu wydajności HCI, przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów składowania danych na dyskach SSD, m.in. 

dzięki wykorzystaniu pamięci 3D NAND. Wzrośnie również znaczenie modelu 
mikrousługowego jako narzędzia do dostarczania aplikacji, co postawi pod zna-

kiem zapytania sens utrzymywania bardzo drogich hiperwizorów.

nAndrzej Szymczak, Senior Solution Engineer, VMware 
Korzyści z wdrożenia HCI są tym większe, im bardziej skomplikowaną infra-

strukturę DIY posiada klient. Dzięki zastosowaniu najpopularniejszych serwe-
rów klasów x86, jednego stosu technologicznego i licencyjnego oraz konsoli 
zarządzającej można znacznie ograniczyć koszty, związane z powierzchnią 
centrum danych, zużyciem energii, nakładami na wdrożenia i utrzymanie oraz 

pozostałą infrastrukturę IT. Oprócz obliczenia oszczędności dokonujemy dla 
klientów kalkulacji zysku, który zostanie wygenerowany dzięki przyspieszeniu re-

alizacji procesów biznesowych. 

nJerzy Adamiak, Storage Systems Consultant, Alstor SDS
Kryzys związany z pandemią nie dotknie w sposób szczególny rozwiązań hi-

perkonwergentnych. Myślę, że zainteresowanie nimi powinno wzrosnąć, jako 
łatwiejszymi w utrzymaniu i zarządzaniu, co może mieć duże znaczenie w 
ograniczaniu kosztów IT. Uważam, że rynek edge computingu, czyli prze-
twarzania danych w bardzo wielu odległych miejscach lub punktach zbiera-

nia informacji, będzie czynnikiem powodującym duży wzrost popytu na HCI. 
Szczególnie doceniona zostanie prostota i bardzo niskie koszty zarządzania oraz 

utrzymania infrastruktury hiperkonwergentnej. 

nKarol Boguniewicz, Senior Principal Engineer, Dell EMC
Rozwiązania HCI są z punktu widzenia klientów dużo wygodniejsze i tańsze 

w utrzymaniu niż tradycyjne. Zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia 
oprogramowania całego stosu technologicznego, znacznie upraszcza aktu-
alizacje software’u i może być realizowane bez konieczności angażowania 
usług profesjonalnych dostawców. Rozbudowa o dodatkową pojemność lub 

modernizacja techniczna sprzętu jest trywialnie prosta. Szansą dla integrato-
rów jest tutaj świadczenie usług, które klienci rzeczywiście docenią. Na przykład 

integracji aplikacji dostarczających największą wartość dla biznesu lub integracji systemów 
HCI z zewnętrznymi narzędziami do całościowego zarządzania data center, rozwiązaniami 
dla chmury lub środowiskami Infrastructure as Code.



W ofercie dystrybucyjnej Alstor SDS znajdują się rozwią-
zania marki Scale Computing, umożliwiające stworzenie 
infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI). Mogą być wyko-
rzystywane w małych oddziałach fi rm, a także stanowić 
platformę infrastruktury do pracy zdalnej.

Z ałożona w 2007 r. fi rma Scale Com-
puting była jednym z pierwszych 
innowatorów w dziedzinie HCI 

i przetwarzania na brzegu sieci (edge com-
puting). W 2012 r. wprowadziła do ofer-
ty rozwiązania hiperkonwergentne HC3 
(HyperCore), które są często wybierane 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa, 
a także stosowane w większych fi rmach 
o rozproszonej strukturze. Producent kon-
centruje się przede wszystkim na prosto-
cie, skalowalności i wysokiej dostępności, 
dzięki czemu jego rozwiązania znajdują 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje 
potrzeba wyeliminowania złożonej trady-
cyjnej infrastruktury.  

W urządzeniach z rodziny HC3 zainsta-
lowane są standardowe komponenty ser-
werowe oraz zapewniający wirtualizację 
hypervisor, dzięki czemu ich wdrożenie 
jest proste i szybkie (trwa niecałą godzi-
nę). Takie podejście niweluje potrzebę 
kupowania dodatkowych narzędzi, akce-
soriów lub licencji od innych dostawców. 
Rozwiązanie to może być uaktualniane 
i rozbudowywane bez przerw w działaniu. 
Każdy jego element został zaprojektowa-
ny z myślą o wysoce dostępnej, samona-

prawiającej się, wydajnej infrastrukturze 
wirtualizacyjnej, którą łatwo zarządzać lo-
kalnie lub zdalnie. 

Stworzenie pojedynczego zunifiko-
wanego i redundantnego systemu kla-
strowego pozwoliło uzyskać elastyczne 
i kompletne rozwiązanie typu „centrum 
danych w pudełku”, które działa jako re-
dundantna chmura prywatna. Dodatkowe 
węzły są automatycznie dołączane do kla-
stra, a elementy, które mogą ulec lub już 
uległy awarii są łatwo wymieniane, bez 
konieczności przerywania pracy systemu. 
 Unikalnym składnikiem rozwiązania 
Scale Computing jest opatentowane opro-
gramowanie HyperCore. Jest ono wstęp-
nie zainstalowane na każdym węźle HC3 
i gotowe do uruchomienia bezpośrednio 
po rozpakowaniu urządzenia. HyperCore 
w sposób ciągły monitoruje wszystkie ma-
szyny wirtualne, oprogramowanie oraz 
komponenty sprzętowe. To pozwala wy-
kryć anomalie w pracy infrastruktury i au-
tomatycznie na nie zareagować. 
 Architektura rozwiązania Scale Com-
puting HC3 oraz HyperCore została za-
projektowana tak, aby zapewnić wysoką 
dostępność pamięci masowej, a jedno-
cześnie zachować prostotę działania, 
o co dbają zintegrowane moduły auto-
matyzujące pracę. HC3, dzięki swojej 
uproszczonej konstrukcji oraz łatwości 

użytkowania, umożliwia płynne skalowa-
nie infrastruktury. Rozwiązanie to spełni 
potrzeby przedsiębiorstw nie tylko o ma-
łej i średniej, ale też dużej skali działania, 
ponieważ, w zależności od potrzeb, można 
łączyć urządzenia z rodziny HC3 o różnej 
wydajności.  

W porównaniu z tradycyjnymi rozwią-
zaniami wirtualizacyjnymi, HC3 odzna-
cza się wysoką dostępnością i stabilnością 
działania oraz dużą odpornością na awa-
rie. Zapewnia również opcję odzyskiwania 
danych utraconych w wyniku problemów 
z ich nośnikiem. Dzięki temu systemowi 
można praktycznie wyeliminować nieko-
rzystny wpływ planowanych i nieplano-
wanych przestojów na ciągłość pracy.

Niski koszt, łatwość użycia i skalowal-
ność HC3 sprawiają, że rozwiązanie to 
idealnie nadaje się do stworzenia infra-
struktury wirtualnych desktopów. Firma 
Scale Computing potwierdziła kompaty-
bilność HC3 z rozwiązaniami VDI innych 
dostawców, co umożliwia wdrożenie ca-
łego systemu zarówno w małych i średniej 
wielkości fi rmach, jak i w dużych korpo-
racjach.

Hiperkonwergentna infrastruktura  
dla małych oddziałów

Według analityków 
Gartnera przedsiębior-
stwa średniej wielkości 
kupują w sumie co ro-

ku o 45 proc. więcej rozwiązań infrastruk-
tury hiperkonwergentnej. O dojrzałości 
tego rynku stanowi fakt, że oferowane są 
na nim rozwiązania największych produ-
centów serwerów i oprogramowania. To 
jednoznaczna sugestia, że tego typu sys-
temy będą ciągle rozwijane i poddawane 
standaryzacji, przede wszystkim w kon-
tekście ich integracji z usługami chmu-
rowymi. Firma Scale Computing idealnie 
wpisuje się swoim portfolio produktowym 
w ten trend rynkowy. Co ważne, nieustan-
nie rozbudowuje poszczególne rozwią-
zania oraz gwarantuje ich otwartość na 
nowe rodzaje zastosowań. 

Jerzy Adamiak 
konsultant ds. pamięci masowych, 

Alstor SDS 
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Producent koncentruje się 
na prostocie rozwiązań HCI, 
ich skalowalności i wysokiej 
dostępności.
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Powyższą tezę potwierdziła nam 
część resellerów i  integratorów, 
z  którymi w  przełomie marca 

i  kwietnia rozmawialiśmy na potrzeby 
artykułów dotyczących pandemii. Można 
było od nich usłyszeć, że fi rmy moderni-
zują komputery, a nawet realizują zaku-

py, na które wcześniej nie miały czasu. 
Dużym impulsem zakupowym był zwrot 
klientów biznesowych w kierunku pra-
cy zdalnej w domu. Dla niektórych fi rm 
IT oznaczało to silny wzrost popytu na 
kamerki internetowe, myszki, słuchawki 
i mikrofony. A zatem na produkty, na któ-
rych wielu resellerów przestało zarabiać 
dość dawno temu.

Jednak z  odpowiedzi, udzielonych 
w pierwszej połowie maja przez czytel-
ników portalu CRN.pl na naszą interne-
tową ankietę, wynika że niewiele ponad 
50 proc. ocenia pierwsze tygodnie pan-

demii jako czas, w którym odczuli po-
pyt na rozwiązania dla home offi  ce 

i idący za tym skok sprzedaży, przy 
czym dla 33 proc. respondentów 
popyt był zdecydowanie zauwa-
żalny, dla 19  proc. natomiast 
umiarkowany. Z kolei 16 proc. 
ocenia, że raczej nie odczuło 
skoku sprzedaży produktów dla 

home offi  ce, zaś 32 proc. wybrało 
odpowiedź – „zdecydowanie tego 

nie odczuliśmy”. 
W drugiej połowie maja dla 25 proc. 

uczestników ankiety CRN.pl efekt sko-
ku sprzedaży produktów IT, dzięki przej-

ściu fi rm na home offi  ce i pracę zdalną, 
już przeminął. Z kolei 33 proc. było zda-
nia, że koniec dobrej passy nastąpi już 
wkrótce. W sumie 27 proc. przedstawicie-
li fi rm IT wyraziło przekonanie, że jesz-
cze przez jakiś czas klienci będą kupować 
rozwiązania umożliwiające wykonywanie 
obowiązków służbowych na odległość. Po-
zostali respondenci wskazali, że w ogóle
żadnego skoku sprzedaży z powodu home 
offi  ce nie było. 

Dostarczanie rozwiązań dla fi rm, któ-
re być może od tej pory będą chciały za-
trzymać część pracowników w domowych 
biurach, to jeden z obszarów wzrostu na 
rynku IT, określany przez ekspertów mia-
nem perspektywicznego. Mówi się także 
o wzroście zainteresowania szeroko poję-
tym bezpieczeństwem cyfrowym, a także 
rozwiązaniami do przechowywania da-
nych. Specjaliści wskazują, że domowym 
biurom potrzebne będą bezpieczne dru-
karki. Mimo tej perspektywy część fi rm, 
po piku związanym z pracą zdalną, obawia 
się okresu stagnacji, co obrazuje wykres 
zamieszczony obok. 

W opisanym cyklu ankiet wzięło udział 
110 osób – czytelników portalu CRN.pl. 
Bardzo dziękujemy! n

Wiele się słyszy o tym, że przynajmniej pierwsze tygodnie pandemii, choć zaskakujące 
dla wszystkich, okazały się całkiem dobre dla wielu fi rm IT pod względem handlowym.

pik sprzedaży, ale co dalej?
Resellerzy i home office: 

Po wzroście sprzedaży w związku z popu-
larnością home offi ce w czasie pandemii, 
obecnie spodziewasz się:

ANKIETA CRN.PL

n Karolina Marszałek 

21,4%

dużego spadku 
sprzedaży/stagnacji 

groźnej dla fi rmy

39,3%

pewnego spadku 
niegroźnego dla fi rmy

3,6% utrzymania sprzedaży na mniej 
więcej tym samym poziomie

10,7%

dalszego wzrostu 
sprzedaży pod 

wpływem innych 
czynników

25%

trudno 
powiedzieć



N iespełna dwa lata temu Lenovo 
oraz NetApp rozpoczęły strate-
giczną współpracę. W jej wyniku 

na rynku pojawiły się macierze dyskowe 
z rodziny ThinkSystem DM oraz DE. Pro-
jektowano je z myślą o fi rmach poszuku-
jących łatwo zarządzanych rozwiązań 
o wysokiej wydajności. Dzięki w pełni re-
dundantnym ścieżkom I/O, zaawansowa-
nym funkcjom ochrony i rozbudowanym 
rozwiązaniom diagnostycznym, macierze 
Lenovo gwarantują  dostępność danych na 
poziomie 99,9999 proc. Seria ThinkSystem 
DM pozwala na  natywną obsługę plików 
oraz bloków w ramach jednego systemu, co 
stanowi poważne udogodnienie dla orga-
nizacji, które muszą zmagać się z dużą ilo-
ścią sprzętu. Z kolei modele ThinkSystem 
DE to skalowalna pamięć blokowa, która 
zapewnia wysoką wydajność najróżniej-
szym produkcyjnym aplikacjom operują-
cym na dużej ilości danych, i gdzie liczy się 
jak najszybszy dostęp (np. VMware, Mi-
crosoft SQL Server/Exchange, Oracle DB).

Urządzenia z obu rodzin są dostępne 
w wersjach all-fl ash oraz hybrydowej. Do-
datkowy element wyposażenia stanowi pa-
kiet Lenovo XClarity Administrator, który 
ułatwia wdrożenie macierzy w infrastruk-
turze centrum danych oraz ich integrację 
z pozostałymi rozwiązaniami tej marki. 

- W naszej ofercie znajdują się serwe-
ry, sprzęt sieciowy i pamięci masowe, dzię-
ki czemu możemy dotrzeć do odbiorców 
zainteresowanych kompleksowymi roz-
wiązaniami. Ten atut zyskuje na znacze-
niu, bowiem liczba tego typu klientów 
stale rośnie. Macierze serii DM bazujące na 
oprogramowaniu ONTAP znakomicie uzu-

pełniają portfolio Lenovo, gwarantując dużą 
wydajność i integralność danych przecho-
wywanych w środowisku lokalnym oraz  w 
chmurze – tłumaczy Mariusz AL-Dilaimi, 
Storage Solution Account Manager w pol-
skim oddziale Lenovo Global Technology. 

Wspomniany już system operacyjny 
ONTAP liczy sobie niemal trzy dekady. To 
dojrzała technologia, jednak łatwo dosto-
sowuje się do najnowszych trendów, czego 
najlepszy przykład stanowi Think System 
DM. Warto przy tym podkreślić, że choć 
oprogramowanie cały czas ewoluuje, to 
jego kolejne wersje nie niosą ze sobą dra-
stycznych zmian czy niemiłych niespo-
dzianek dla administratorów pamięci 
masowych. A to ma pierwszorzędne zna-
czenie dla pracowników działów IT oraz 
integratorów wdrażających sprzęt. 

ThinkSystem DE: macierze 

Ze względu na rosnące potrzeby, użyt-
kownicy biznesowi stawiają coraz wyżej 
poprzeczkę producentom macierzy dysko-
wych. Wiąże się to z jednej strony z lawi-
nowym przyrostem cyfrowych informacji, 
z drugiej zaś z koniecznością ciągłej do-
stępności do danych. Pamięci masowe 
klasy midrange z serii ThinkSystem DE 
wychodzą naprzeciw powyższym ocze-
kiwaniom. Macierze obsługują bloko-
we protokoły przechowywania danych 
(FC, iSCSI), przy czym w poszczególnych 
urządzeniach zastosowano różne kontro-
lery. W efekcie różnią się pomiędzy sobą 
wydajnością, ilością pamięci cache oraz 
liczbą nośników, które można udostępnić 
w sieci SAN. 

Modułowa konstrukcja oraz przyja-
zne narzędzia do zarządzania  sprawiają, 
że skalowanie jest proste, a pracę z syste-
mem można rozpocząć w ciągu 10 minut. 
Do podstawowego modułu można podłą-
czać kolejne półki dyskowe, zwiększając 
tym samym pojemność całego systemu. 
Natomiast funkcja Dynamic Disk Pool 
upraszcza zarządzanie przestrzenią dys-
kową w macierzy oraz łączenie dysków 
w strukturę RAID. W przypadku awa-
rii któregoś z nośników, zapasowy napęd 
jest automatycznie podłączany do puli 
RAID. Ochronę danych zapewniają me-
chanizmy tworzenia kopii migawkowych 
oraz całych woluminów, a także wykony-
wania ansychronicznych i synchronicz-
nych kopii lustrzanych całej macierzy. 
Dodatkowe oprogramowanie umożliwia 
szyfrowanie danych na dyskach i zarzą-
dzanie kluczami kodującymi. 

Możliwości kontrolerów zastosowa-
nych w DE pozwalają na obsługę do 5,76 PB 
danych. Wywodząca się z tej rodziny naj-
szybsza macierz all-fl ash może pracować 
z wydajnością 1 miliona IOPS przy opóź-
nieniach poniżej 100 mikrosekund. Gene-
ralnie zadaniem urządzeń ThinkSystem 
DE jest zapewnienie wysokiej wydajności 
aplikacjom produkcyjnym, a także praca z 
dużymi zbiorami danych oraz systemami 
backupu i archiwum cyfrowego.  

z prawdziwego zdarzenia 
Macierze klasy enterprise z serii Think-
System DM zaprojektowano z myślą 
o użytkownikach, którzy mają bardzo wy-
sokie wymagania dotyczące dostępności. 

Lenovo ThinkSystem:
   bogactwo wyboru

CRN nr 6/202038

ADVERTORIAL

Macierze z rodziny Lenovo ThinkSystem nie tylko zaspokajają  potrzeby użytkow-
ników w zakresie przechowywania i przetwarzania danych. Co równie ważne, po-
zwalają im w łatwy sposób przystosować się do zmian, które zachodzą w świecie 
nowych technologii.
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wybór konkretnego rozwiązania. Na szczęście 

nie jest jedynym kryterium, jakie decyduje 

o zakupie macierzy dyskowej. Większość na-

szych partnerów realizuje projekty w sposób 

rzetelny, zdając sobie sprawę z tego, że bio-

rą na swoje barki pełną odpowiedzialność za 

wdrożenie systemu. Lwiej części resellerów 

oraz integratorów, którzy współpracują z Le-

novo, nie zależy na prostej sprzedaży tran-

sakcyjnej, lecz budowaniu relacji z klientami. 

Dlatego też, oprócz ceny, liczy się funkcjonal-

ność i wartości dodane pozwalające wyróżnić 

się na tle konkurencyjnych produktów. Nie-

zwykle ważna jest również niezawodność, 

bowiem integratorzy bardzo często odpowia-

dają za utrzymanie systemu i nie chcą mieć 

z nim żadnych problemów. 

3W ostatnim czasie na fali wznoszącej znaj-
duje się infrastruktura hiperkonwergentna 

HCI. Jej dostawcy, a także niemała część anali-
tyków, twierdzą, że wyprze z centrum danych 
macierze dyskowe. Czy nie obawiacie się takie-
go scenariusza? 
Podstawowa różnica wynika z architektury 

tych rozwiązań. Klasyczne podejście opiera 

się na modelu trzywarstwowym – przetwa-

rzania, przechowywania oraz sieci. W tym uję-

ciu każdy z elementów może być skalowany 

niezależnie, w odpowiedzi na konkretne za-

potrzebowanie. Jeśli brakuje przestrzeni dys-

kowej rozbudowujemy tylko macierz, jeżeli 

natomiast potrzebujemy mocy obliczeniowej 

– dołączamy kolejne węzły do klastra serwe-

rów. W przypadku rozwiązań infrastruktury 

hiperkonwergentnej nie mamy takiej 

elastyczności, wszystkie elementy mu-

simy dodać jednocześnie. Dlatego ma-

cierze dyskowe nadal będą się lepiej 

sprawdzać w przypadku tradycyjnych 

aplikacji, które wymagają dużych ilo-

ści zasobów dla pojedynczej instancji 

systemu operacyjnego. W tej grupie 

aplikacji można wymienić na przykład 

bazy danych, takie jak Oracle DB, DB2, 

Sybase, MS SQL.

1Na świecie coraz większą popularnością cie-
szą się macierze all-fl ash. Według danych  

największych fi rm badawczych ich sprzedaż ro-
śnie w tempie cyfrowym i w najbliższym czasie 
ten trend powinien być zachowany. Czy podobna 
tendencja występuje na polskim rynku?
W naszym portfolio znajdują się rozwiązania 

adresowane do obsługi rozmaitych aplikacji 

i środowisk. Różnią się między sobą protoko-

łami, interfejsami oraz zastosowaniami. Na-

sza rola polega na tym, aby pomóc klientom 

w wyborze optymalnego dla nich rozwiąza-

nia. Niemniej zauważamy, że fi rmy wykazują 

coraz większe zainteresowanie tą grupą urzą-

dzeń – dotyczy to zarówno macierzy bloko-

wych, jak i modeli zunifi kowanych. Po części 

wynika to ze spadającej ceny nośników SSD. 

Innym powodem jest potrzeba obsługi wyma-

gających aplikacji, z których korzystają nasi 

klienci. Ale są też organizacje, które podcho-

dzą do tej klasy produktów z pewną obawą. 

Jednak, kiedy przedstawimy im konkretne 

konfi guracje i dokładne wyliczenia, przeko-

nują się, że w dłuższej perspektywie jest to 

opcja korzystniejsza niż zakup urządzenia 

hybrydowego lub wyposażonego wyłącznie 

w dyski talerzowe. 

2Rywalizacja w segmencie pamięci maso-
wych jest wyjątkowo trudna ze względu 

na liczbę dostawców, a także szerokie spek-
trum produktów. Jakie znaczenie z punktu wi-
dzenia partnerów Lenovo ma cena systemów? 
Cena zawsze była i nadal będzie jednym 

z kluczowych czynników determinujących 

Trzy pytania do…
Mariusza AL-Dilaimi  
Storage Solution Account Managera w Lenovo  

Dlatego producent postawił na zunifi ko-
wane rozwiązania pamięci masowej do 
zarządzania wszystkimi obciążeniami blo-
kowymi i plikowymi w jednym urządzeniu 
(CIFS, NFS, FC, iSCSI). 

- Ta rodzina macierzy należy do klasycz-
nych systemów typu unifi ed, co nas wyróżnia 
w tym segmencie rynku. Urządzenia natyw-
nie obsługują protokoły blokowe i plikowe. 
W przeciwieństwie do innych rozwiązań ofe-
rowanych przez konkurencję, które są w rze-
czywistości macierzami blokowymi, a dostęp 
plikowy realizowany jest przez dodatkowe
„główki NAS-owe”. Czasami dostawcy te-
go typu pamięci masowych próbują prze-
konać klientów, że unifikacja znajduje 
uzasadnienie jedynie w środowiskach, gdzie 
istnieje równowaga pomiędzy zasobami pli-
kowymi i blokowymi. Ja jednak zupełnie nie 
zgadzam się z tego typu opiniami - mówi 
Mariusz AL-Dilaimi.

ThinkSystem DM można skalować po-
ziomo, począwszy od dwóch węzłów 
aż do klastra zbudowanego z 12 urzą-
dzeń SAN lub 24 NAS, co pozwala uzy-
skać pojemność odpowiednio 44 oraz 
88 PB. Macierz zapewnia dodatkowe 
mechanizmy redukcji danych w posta-
ci deduplikacji blokiem 4K, kompresji 
i kompakcji (dokonywanych w locie), 
kopii migawkowych oraz thin provisio-
ningu. Najmłodszym przedstawicielem 
rodziny ThinkSystem DM jest DM7100F 
- rozwiązanie, które może pracować 
w konfi guracji end-to-end NVMe. Wyko-
rzystanie tego standardu pozwala zmniej-
szyć opóźnienia pamięci masowej nawet o 
50 proc. Model 7100F został przystosowa-
ny do obsługi szerokiej gamy obciążeń, ta-
kich jak praca z wielkimi zbiorami danych, 
rozwiązaniami bazującymi na sztucznej 
inteligencji oraz innymi aplikacjami inten-
sywnie korzystającymi z pamięci.
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Minister kultury Piotr Gliński pod 
koniec kwietnia oznajmił, że 
rząd zamierza przyspieszyć pra-

ce związane z wprowadzeniem kolejnej 
opłaty reprograficznej (zwanej też opła-
tą od czystych nośników) – tym razem na 
smartfony, tablety oraz telewizory typu 
smart. Wybór tej daty nie był przypadko-
wy. W ten sposób wicepremier wykazał się 
solidarnością z artystami „zamrożonymi” 
przez pandemię. Na odzew tego środowi-
ska nie musiał zbyt długo czekać. Po kil-
kunastu dniach otrzymał list dziękczynny, 

podpisany przez prawdziwe tuzy polskiej 
sceny, jak Urszula Dudziak, Krzysztof Cu-
gowski czy Marek Kościkiewicz. Artyści, 
oprócz tego, że podziękowali za popar-
cie, napisali, że wbrew propagandzie lob- 
bystów międzynarodowych korporacji 
opłata w żaden sposób nie obciąża ani bu-
dżetu państwa, ani polskich konsumentów. 
Jednocześnie gwiazdy polskiej rozrywki 
utyskiwały na skąpstwo koncernów, które 
choć czerpią ogromne zyski ze sprzedaży 
urządzeń, które mogą służyć do odtwarza-
nia i kopiowania utworów,  przeznaczają 

na polską kulturę jedynie minimalną część 
swoich przychodów. Muzycy, z którymi w 
tym zakresie zgodził się sam Piotr Gliński, 
podkreślali przy tym, że Polska jest jednym 
z ostatnich krajów w Europie bez adekwat-
nej rekompensaty za kopiowanie utworów 
na własny użytek. 

Dotychczasowa opłata reprograficzna, 
która obowiązuje w Polsce od 1994 r., jest 
doliczana do ceny urządzeń i nośników 
służących do kopiowania (nagrywarek, 
płyt CD/DVD, papieru do kopiarek, dys-
kietek komputerowych itp.). Szczegółowa 

ZAiKS dąży do rozszerzenia opłaty reprograficznej na 
smartfony, tablety i odbiorniki z funkcją smart TV. Propozycja 
nowej daniny spotkała się z ostrą reakcją producentów, 
dystrybutorów i retailerów. 

n Wojciech Urbanek

z branżą IT

     ruszył na 
WOJNĘ    

PRAWO

ZAiKS   
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kilka lat temu, kiedy to artystom udało się 
uzyskać silne wsparcie z zagranicy. Przy-
pomnijmy, że w 2015 r. do dyskusji na te-
mat opłaty włączył się Jean-Noël Tronc, 
dyrektor generalny Sacem - światowego 
stowarzyszenia poetów, kompozytorów 
i wydawców muzycznych. Nie krył zdzi-
wienia faktem, że podczas gdy opłaty za 
kopiowanie na potrzeby prywatne przy-
noszą twórcom we Francji około 200 
mln euro rocznie, to w Polsce jedynie 1,5 
mln euro.  Jak się okazało, głos znanego 
na świecie działacza na niewiele się 

lista produktów podlegających opłacie zo-
stała określona w rozporządzeniu resortu 
kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. Wysokość 
parapodatku wynosi 1 – 3 proc. ceny sprze-
daży urządzenia lub nośnika, a obowiązek 
jego opłacania ciąży na importerach, pro-
ducentach i właścicielach punktów ksero. 
Z założenia ma on stanowić rekompensatę 
za straty, jakie twórcy ponoszą w związku 
z dozwolonym przez prawo kopiowaniem 
ich utworów na własny użytek przez oso-
by fi zyczne.  Zebrane pieniądze trafi ają 
do trzech organizacji zarządzania prawa-

mi autorskimi: Stowarzyszenia Artystów 
ZAiKS, Stowarzyszenia Artystów Wyko-
nawców Utworów Muzycznych i Słow-
no-Muzycznych SAWP, a także Związku 
Producentów Audio-Video ZPAV. 

Kolejna batalia 
Niedawny komunikat, który wyszedł 
z Ministerstwo Kultury, to woda na młyn 
ZAiKS-u, który już wcześniej aktywnie 
zabiegał o wprowadzenie opłaty repro-
grafi cznej na smartfony, tablety i telewi-
zory. Pierwsze takie starcie miało miejsce 

W efekcie 
nowej opłaty 
smartfony 
podrożałyby 
nawet o 300 zł. 

499.-

799.-
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wówczas zdał. Przeważyło stanowisko 
rodzimej branży IT, co w dużym stopniu 
zawdzięcza ona aktywności Związku Im-
porterów i Producentów Sprzętu Elek-
trycznego i Elektronicznego „Cyfrowa 
Polska”. To właśnie z inicjatywy związku 
ruszyła wtedy akcja społeczna pod nośnym 
hasłem „Nie płacę za pałace”, które na-
wiązywało do kupionego przez ZAiKS za 
4,6 mln zł pałacu w Janowicach. 

Obecna, powtórna próba nałożenia 
na dostawców elektroniki nowej daniny, 
również spotyka z oporem. Jednym z je-
go przejawów są nieprzychylne wobec po-
mysłu komentarze na zyskującym drugie 
życie profi lu twitterowym „Nie płacę za 
pałace”. „Domagamy się zaniechania po-
mysłów kasowania Polaków za smartfony 
i tablety! Mamy kryzys, a Polacy mają peł-
ną listą istotnych tematów, którymi należy 
się zająć. Bezpodstawnego fi nansowania 
OZZ (organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi lub prawami pokrew-
nymi – przyp. red.) nawet nie ma na tej li-
ście” - to jeden z łagodniejszych tweetów 
odnoszących się do pomysłu wprowadze-
nia parapodatku na smartfony. Tym, co roz-
sierdziło branżę IT jest nie tylko opłata 
jako taka, ale również jej planowana wyso-
kość, która w przypadku smartfonów mia-
łaby sięgać 6 proc. ceny urządzenia. 

Zwolennicy podniesienia opłaty re-
prografi cznej zwracają uwagę, na fakt, że 
przychody polskich twórców z tego tytułu 
są kilka lub nawet kilkadziesiąt razy niższe 
niż przychody autorów w Unii Europej-
skiej. Przykładowo, w 2018 r. wyniosły one 
w Polsce niespełna 1 mln euro, podczas gdy 
na Węgrzech było to 10,7 mln euro, w Au-
strii 16,2 mln euro, a we Włoszech 25,8 mln 

euro. Jednak część ekspertów wini za taki 
stan rzeczy… ZAiKS, który ich zdaniem nie 
zawsze potrafi  sobie  poradzić sobie z wyeg-
zekwowaniem świadczeń, szczególnie od 
mniejszych importerów. Co ważne, część 
państw europejskich podważa sens pobie-
rania daniny dla artystów, szukając innych 
rozwiązań. Tak właśnie stało się na Łotwie, 
gdzie po wnikliwych badaniach rząd do-
szedł do wniosku, że wprowadzenie opłaty 
reprografi cznej nie znajduje uzasadnienia. 
Z kolei w Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz 
Hiszpanii postanowiono się z niej wycofać. 

Na pierwszy rzut oka podniesienie ceny 
smartfona o 6 proc., zakładając, że autorzy 
wspomnianego listu się mylą i producenci 
jednak przeniosą opłatę na konsumentów, 
nie powinno zachwiać tym segmentem 
rynku. W końcu klient, który przeznacza 
na zakup smartfona 2,5 tys. zł, zapewne 
znalazłby w kieszeni dodatkowe 150 zł. 
Niemniej eksperci przyznają, że inteligent-
ne telefony mogłyby podrożeć więcej, ani-
żeli wynika to z prostego rachunku. Oprócz 

6 proc. doliczanych do pierwotnej ceny 
smartfona, po drodze pojawiają się marże, 
podatki i - jeśli po ich zsumowaniu wyjdzie, 
dajmy na to, 9,4 proc. - to taki wskaźnik zo-
stanie zaokrąglony do 10 proc. Wojciech 
Buczkowski, prezes Komputronika, twier-
dzi, że wprowadzenie opłaty rzędu 6 proc. 
sprawi, że smartfony podrożeją nawet o 
300 zł. Według wyliczeń Federacji Kon-
sumentów, dzięki nowemu parapodatko-
wi do organizacji zbiorowego zarządzania 
wpłynęłoby 1 mld zł rocznie. 

- Te pieniądze zostaną zabrane z naszych 
domowych budżetów. Tymczasem w sytu-
acji, w której wszyscy się teraz znaleźliśmy, 
kiedy jeden laptop w domu okazuje się niewy-
starczający, objęte nową daniną sprzęty sta-
łyby się produktami pierwszej potrzeby. Nie 
stanowią już jakiegoś ekskluzywnego dobra 
służącego rozrywce, ale potrzebuje ich każ-
de gospodarstwo domowe, i to często więcej 
niż jednej sztuki. Uważamy, że wobec tego 
sięganie do kieszeni Polaków jest mocno nie-
pokojące – podkreśla  Kamil Pluskwa-Dą-
browski, prezes Federacji Konsumentów. 

Niewykluczone, że wprowadzenie 
opłaty reprografi cznej na smartfony przy-
czyniłoby się do rozwoju szarego rynku. 
Organizacje zbiorowego zarządzania nie 
działają tak sprawnie, jak urzędy skarbo-
we, z czego zdają sobie sprawę zaprawieni 
w bojach przedsiębiorcy. ZAiKS potrzebu-
je zazwyczaj około pół roku, aby rozpocząć 
działania wobec importera, jeśli ten nie 
wywiązuje się z obowiązku płacenia dani-
ny. W rezultacie niektóre fi rmy importu-
jące sprzęt działają po kilka miesięcy, po 
czym zamykają działalność, a w ich miejsce 
pojawiają się nowe podmioty.  

Warto podkreślić, że dużo kontrower-
sji, obok wysokości opłaty reprografi cznej, 

- Należy podkreślić, że opłata od czystych nośników nie jest podatkiem. 
Podatki nakłada Sejm i jest to powszechnie obowiązująca opłata na 
rzecz Skarbu Państwa, pobierana od wszystkich obywateli. Opłata od 
czystych nośników pobierana jest od producentów i importerów urzą-

dzeń umożliwiających skopiowanie utworu. Według szacunków CISAC-u, Międzynarodo-
wej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów, polskie środowiska kreatywne 
powinny rokrocznie otrzymywać około 80 mln euro. Brak tych środków twórcy odczuwa-
ją wyjątkowo dotkliwie właśnie teraz, w czasie pandemii. Nie ma powodów, dla których w 
Polsce ten system miałby funkcjonować inaczej niż w Europie.

Anna Klimczak, 
rzecznik prasowy ZAiKS-u 

- Debata nad aktualizacją opłaty reprografi cznej toczy się od lat. W na-
szej ocenie obecny czas, zdominowany przez epidemię, nie sprzyja me-
rytorycznej dyskusji na ten temat. Z pewnością środowisko twórców 
powinno, w porozumieniu z rynkiem, szukać optymalnego rozwiąza-

nia. Jednak zwłaszcza teraz należy mieć na względzie, że każde dodatkowe opłaty mo-
gą na początku wywołać niechęć i wstrzymanie planowanych zakupów nowego sprzętu 
w gospodarstwach domowych. Trzeba też pamiętać, że rentowność w branży cyfrowej 
jest bardzo niska. Dlatego ceny urządzeń objętych opłatą z pewnością wzrosną dla klien-
tów końcowych, gdyż dystrybutor do swojej ceny zakupu będzie musiał doliczyć wszelkie 
opłaty, w tym przypadku proponowaną opłatę od czystych nośników.

Włodzimierz Ossowski
Dyrektor Działu Jakości i Środowiska w Actionie 

PRAWO
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wywołał okres, w którym Ministerstwo 
Kultury zamierza sięgnąć do kieszeni do-
stawców sprzętu. W pierwszym kwarta-
le bieżącego roku producenci sprzedali na 
całym świecie o 20 proc. smartfonów mniej 
niż w analogicznym okresie ubiegłego ro-
ku. Mamy więc do czynienia z najwięk-
szym spadkiem w historii. Postępująca 
niepewność konsumentów o przyszłe do-
chody powoduje, że odkładają na później 
zakupy, które nie są dla nich niezbędne. Na-
wet niewielki wzrost cen prawdopodobnie 
dodatkowo pogłębiłby tę tendencję. 

Co więcej, jak zauważa Federacja Kon-
sumentów, opłata w rzeczywistości ozna-
czałaby kolejne opodatkowanie tego, za co 
już teraz płacą użytkownicy. Właściciele 
smartfonów w wielu przypadkach płacą 
za dostęp do platform streamingowe’ych, 
które uniemożliwiają kopiowanie treści, 
a artyści czerpią przychody z reklam wy-
świetlanych na YouTube. Na te argumen-
ty organizacje typu OZZ są jednak głuche. 

- Opłata reprografi czna dotyczy pry-
watnego, niemożliwego do skontrolowa-
nia, wtórnego obiegu twórczości pomiędzy 
osobami prywatnymi. Zgodnie z unijnym 
orzecznictwem sama zdolność urządzeń i 
nośników do sporządzania kopii wystarczy, 
aby stosować opłatę reprografi czną. Opłata 
nie jest pobierana od użytkowników sprzę-
tu, tylko od producentów i importerów. Od-

rębną kwestią jest temat wynagrodzeń za 
twórczość wykorzystywaną na takich plat-
formach, jak YouTube. Obecnie autorzy nie 
dostają z tego tytułu adekwatnych wynagro-
dzeń - przekonuje Anna Klimczak, rzecz-
nik prasowy ZAiKS-u. 

Warto dodać, że Unia Europejska przy-
jęła w ubiegłym roku dyrektywę o prawie 

Cisza przed burzą?  

Jak na razie (artykuł powstał w połowie czerwca br.) burza wokół opłaty reprografi cznej 

nieco ucichła. Może mieć to związek z chęcią uniknięcia przez decydentów oskarżeń o 

wprowadzanie nowego parapodatku w sytuacji, gdy wielu przedsiębiorców znajduje się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej, a jednocześnie zbliżają się wybory prezydenckie. Być 

może jednak dyskusja zostanie odłożona na dłużej, bo w samej ekipie rządzącej zdania 

na temat kolejnej daniny na rzecz artystów są podzielone. Ministerstwo Cyfryzacji uwa-

ża, że propozycja dodatkowego „opodatkowania” sprzedaży smartfonów, laptopów czy 

telewizorów, powinna być raz jeszcze przemyślana, a wszelkie argumenty za i przeciw 

bardzo wnikliwie rozważone. Z kolei Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

jak się dowiedzieliśmy, krzy-

wo patrzy nie tyle na samą 

opłatę, co na jej wysokość 

- zdaniem urzędników tego 

resortu 6 proc. to jednak zbyt 

dużo. Możemy się natomiast 

jedynie domyślać opinii Mi-

chała Kanownika, prezesa 

związku „Cyfrowa Polska”, 

który odmówił nam swojego 

komentarza. 

autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, 
która jest obecnie implementowana przez 
kraje członkowskie. Nowe przepisy mają 
doprowadzić do „adekwatnego i uczciwe-
go wynagradzania twórców”. Należy się 
więc spodziewać kolejnych odsłon wzno-
wionej niedawno walki pomiędzy fi rmami 
IT a OZZ-ami.  n

„(…) Po raz kolejny branża w milczeniu przyjęła nałożoną na nią da-

ninę. Rozporządzenie ministra kultury, które weszło w życie na po-

czątku lipca, określa wysokość opłat na ochronę praw autorskich, 

które muszą odprowadzać importerzy płyt, dyskietek, twardych 

dysków, kart pamięci, skanerów, kopiarek, nagrywarek i odtwarza-

czy MP3. Co gorsza, importerzy muszą płacić wcale nie od lipca 

a... od początku bieżącego roku, czyli od momentu wejścia w ży-

cie znowelizowanej ustawy o prawach autorskich. Czy branża mo-

gła wpłynąć na treść rozporządzenia i zmniejszyć jego negatywne 

skutki? Prawdopodobnie tak. Jednak nikt nie próbował tego zrobić. 

Importerzy płyt, dyskietek, twardych dysków, skanerów, kopia-

rek, nagrywarek i odtwarzaczy MP3 będą płacić stowarzyszeniom 

twórców co najmniej kilka milionów złotych rocznie (tak wynika z 

naszych szacunkowych wyliczeń). Minister kultury uznał, że taki 

sprzęt może służyć do łamania praw autorskich. Artystom należy 

się więc rekompensata. 

(…) Przepychanki związane z określonym w rozporządzeniu termi-

nem nie byłyby zapewne konieczne, gdyby branża na czas wzię-

ła się za lobbing. Już w lipcu ubiegłego roku apelowaliśmy do PIIT 

oraz SIPSAB (CRN Polska, nr 14/2002, „Importerzy artystom”), by 

zwróciły uwagę na plany resortu kultury. Pisaliśmy wtedy, że „za 

kilka miesięcy może okazać się, że importerzy drukarek, skane-

rów, nagrywarek, tonerów, kartridży, czystych płyt i dyskietek będą 

musieli płacić 3 proc. cen netto wymienionych produktów na rzecz 

twórców chronionych prawem autorskim. Domaga się tego od re-

sortu kultury m.in. kieleckie stowarzyszenie Kopipol. Dlatego zain-

teresowane fi rmy IT powinny ze szczególną uwagą przyglądać się 

dyskutowanym właśnie propozycjom zmian w prawie autorskim”. 

Kopipol nieopatrznie zwierzył się nam ze swoich planów. Po publi-

kacji tekstu natychmiast się na nas obraził (…)”. 

Fragment artykułu „Importerzy artystom, 
czyli ciąg dalszy nastąpił” (CRN Polska, 
nr 19/2003, www.crn.pl/artykuly/archiwum/
importerzy-atystom-czyli-ciag-dalszy-na-
stapil).   

Nie pierwszy taki spór…    
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W przypadku polskiego kana-
łu sprzedaży IT mamy do 
czynienia z  pewną skazą, 

która utrudnia producentom rozwój 
współpracy z partnerami biznesowymi. 
Po pierwsze wiele lokalnych oddziałów 
nie stać na zatrudnienie Channel Manage-
ra, który w pełni poświęcałby się relacjom 
z resellerami i integratorami. Po drugie 
programy partnerskie powstają w ame-
rykańskich, zachodnioeuropejskich czy 
azjatyckich headquarters. Co oznacza, że 
nierzadko ich zapisy nie przystają do pol-
skich realiów. Jak jednak wynika z ankiety 

CRN Polska, ewentualne „braki programo-
we” można w znaczącym stopniu zniwe-
lować, wychodząc naprzeciw tak zwanym 
miękkim oczekiwaniom partnerów. 

Doskonałym przykładem jest kwestia 
komunikacji, która dla resellerów i inte-
gratorów okazuje się wyjątkowo istotna. 
Zwracają oni chociażby uwagę na od-
chodzenie producentów od tradycyjnych 
metod kontaktu na rzecz umieszczania 
wszystkich ważnych danych na portalach. 
„W ten sposób umykają cenne informacje, 
ponieważ ich mnogość uniemożliwia czę-
ste ich śledzenie, bo nie mamy na to czasu” 

– podkreśla reseller z Jasła, któremu wtó-
ruje jeden z warszawskich integratorów: 
„obecnie program partnerski to nie tylko 
dostęp do samego programu, ale również 
informowanie o innowacjach, zmianach 
oraz indywidualne podejście”. Innymi sło-
wy: „możliwość porozmawiania z człowie-
kiem, a nie maszyną powoduje, że można 
dowiedzieć się o ważnych rzeczach, któ-
re umknęły uwadze”. Jednocześnie w tym 
kontekście pojawia się kwestia braku ko-
munikacji marketingowej – zarówno tej 
do kanału partnerskiego, jak też do użyt-
kowników końcowych. W tym pierwszym 

Każdy szanujący się producent 
rozwija swój kanał sprzedaży 
za pomocą programu 
partnerskiego dla resellerów 
i integratorów. Niestety, nie 
każdy jest za to szanowany.

n Tomasz Gołębiowski 

Programy partnerskie:  

NIEWARTA 
ŚWIECZKI”„GRA ?

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY



W dwóch zdaniach   

n „Największym zastrzeżeniem do 
producentów jest to, że nie komu-
nikują wystarczająco jasno swo-
jej polityki na rynku. Powoduje to, 
że partnerzy często tracą pew-
ne możliwości biznesowe, właśnie 
dlatego, że polityka partnerska nie 
wybrzmiewa w partnerach wystar-
czająco mocno”. 

n „Cenię elastyczność, szybki czas 
reakcji i stały kontakt. Obecnie 
program partnerski to nie tylko 
dostęp do samego programu, ale 
również informowanie o innowa-
cjach, zmianach oraz indywidualne 
podejście”. 

n „Uczciwa polityka cenowa oparta 
na prostych i przejrzystych zasa-
dach jest fundamentem długo-
terminowej współpracy. Często 
chciwość i krótkowzroczność pro-
ducentów zrażało kanał dystrybu-
cyjny i przekierowywało uwagę ku 
innym dostawcom”. 

n „Program partnerski producenta 
powinien być przede wszystkim ja-
sno i czytelnie sformułowany, bez 
zbędnych komplikacji. Liczą się też 
szkolenia i certyfi katy - chcę zdo-
bywać, ale też poszerzać swoją 
wiedzę”.  

n „Dzięki programom partnerskim 
otrzymujemy wszelkie narzędzia 
umożliwiające promowanie pro-
duktów, niekiedy otrzymujemy 
zaplecze wsparcia technicznego, 
szkolenia lub produkty demo. Te 
elementy cenię sobie najbardziej, 
gdyż samodzielne poszukiwanie 
najlepszego rozwiązania dla klien-
ta zajmowało mi wcześniej sporo 
czasu”.  
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podnoszą temat nieformalnych układów 
pomiędzy producentami a rzekomo fawo-
ryzowanymi fi rmami, na zasadzie „wszy-
scy partnerzy są równi, ale niektórzy są 
równiejsi od innych”. I tu znów odwołajmy 
się do komentarza, tym razem innej fi rmy 
z Katowic: „Nastawienie na sprzedaż 

mu, dużo tańsze” (integrator z Rybnika, 
pisownia oryginalna). 

„Brak reakcji na 

Polski rynek IT zawsze należał do wyjąt-
kowo konkurencyjnych, a niskie marże to 
od wielu lat stały element branżowego kra-
jobrazu. Nie dziwi zatem, że jednym z naj-
częściej podnoszonych zarzutów wobec 
producentów jest „brak reakcji na zbytnie 
zaniżanie cen przez wybranych partne-
rów”. W tej opinii, wyrażonej przez ka-
towickiego integratora, należy zwrócić 
uwagę na słowo „wybranych”. Nie raz i 
nie dwa respondenci ankiety CRN Polska 

przypadku efektem jest sytuacja, w któ-
rej, jak to ujął jeden z lubelskich reselle-
rów: „resellerzy i integratorzy często tracą 
pewne możliwości biznesowe, właśnie dla-
tego, że polityka partnerska nie wybrzmie-
wa w ich fi rmach wystarczająco mocno”. 

Warto zatem brać pod uwagę wspo-
mniane już miękkie aspekty współpracy 
z partnerami, które – podkreślmy to raz 
jeszcze – mogą niwelować słabe punk-
ty programu partnerskiego. Dzięki temu 
rzadziej będziemy spotykać się z opinia-
mi w rodzaju: „Programy partnerskie? Po-
woli gra niewarta świeczki, coraz trudniej 
coś sprzedać, gdy klient wejdzie na inter-
nety, a tam coś jest, mimo mojego progra-
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Wielu producentów 
zbytnio nie angażuje 
się w rozwój 
programów partnerskich 
dla mniejszych 
integratorów.
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za wszelką cenę - damy rabat sprzedażo-
wy nie temu, kto temat znalazł, tylko temu, 
kto może lepiej go poprowadzić”. 

Niestety, wciąż od lat powraca problem 
manipulowania procesem rejestracji pro-
jektów, który znalazł swój wyraz również 
w naszej ankiecie. Jednym z przejawów 
tego zjawiska jest, cytując kolejnego z re-
spondentów, „uleganie presji agresywnych 
partnerów podkradających tematy”, a więc 
„niejasne układy wybiegające poza regu-
ły programów partnerskich”. Tymczasem 
możliwość rezerwacji planowanego pro-
jektu to, z punktu widzenia integratorów, 
kwestia absolutnie kluczowa. Co jednak 
ciekawe, sprawa ta nie jest wcale tak jed-

noznaczna, jak mogłoby się wydawać na 
pierwszy rzut oka. Dobrze oddaje to opi-
nia integratora z Olsztyna, którego draż-
ni we współpracy z producentem „brak 
rzetelnej weryfikacji partnera prowadzą-
cego projekt u klienta koń-
cowego, a co za tym idzie 
zbyt łatwe odrzucanie re-
jestracji tematu, co sprawia, 
że zdarzają się sytuacje, w 
których wspierany jest nie 
ten partner, który rzeczy-
wiście pracuje z klientem, 
a ten, który wcześniej za-
łożył na niego projekt”. Jak 
widać, nie wszyscy uważa-
ją, że kto pierwszy, ten lep-
szy i tutaj producenci muszą wykazać się 
dobrym wyczuciem, w czym pomogą nie-
wątpliwie dobre relacje z poszczególnymi 
partnerami. 

W tym samym duchu resellerzy komen-
tują kwestię polityki cenowej ze strony 
producentów. Z jednej strony powinna 
być uczciwa, a z drugiej przejrzysta, tak 
aby nie było w niej miejsca na nieformal-
ne układy. Przy czym jednym z podsta-
wowych wymogów, jakie partnerzy mają 
wobec producentów, jest przeciwdziała-
nie sytuacjom, kiedy to klient końcowy 
może w internecie kupić produkt taniej 
niż u autoryzowanego partnera, które-
mu przecież przysługują zniżki. Jak pod-
kreśla jeden z bielskich integratorów: 
„zbytnie rozdrobnienie i brak spójności 
polityki cenowej oznacza walkę o klien-
ta na niskich marżach, co z kolei oznacza 
nieatrakcyjność produktu, co równa się 
wegetacji”.  

Wagę dla firm partnerskich mają też 
mniej z pozoru istotne warunki współ-
pracy, jak chociażby stabilne ceny wyra-
żone w złotych, a nie w walutach obcych. 
„W przetargach jest to istotna rzecz, aby 
cena zamówienia nie uległa zmianie do 
samego końca, bo często było tak, że od 
chwili zamówienia do realizacji nastąpi-
ła zmiana kursu waluty i niestety musie-
liśmy dopłacać do interesu, a nikt tego nie 
lubi” – podkreśla integrator z Koszalina.  

Ileż to już razy słyszeliśmy od sfrustro-
wanych resellerów, że faktycznymi be-

neficjentami programów partnerskich 
są wciąż te same, duże firmy, których 
przedstawiciele rok w rok jeżdżą z pro-
ducentami na kolejne egzotyczne wy-
cieczki. Tymczasem, według wielu 

respondentów ankiety 
CRN Polska, dobry pro-
gram partnerski powi-
nien być tak pomyślany 
– pod względem pro-
gów sprzedażowych  
i segmentacji produk-
towej – żeby również 
małe i średnie firmy 
były w stanie znaleźć 
się w gronie kluczo-
wych partnerów. Pro-

gramy, które ograniczają się de facto do 
„wspierania kilku, kilkunastu dużych od-
biorców na rynku, pomijając małe firmy” 
(fragment komentarza pochodzącego od 
integratora z Warszawy), nie są dobrze 
oceniane i nie przysporzą producento-
wi nowych partnerów. „Programy part-
nerskie powinny być różnorodne. Inną 
wartość cenią handlowcy u dużych inte-
gratorów, a inną właściciele małych firm 
(mali integratorzy). Mam wrażenie, że 
wielu producentów zbytnio nie angażuje 
się w rozwój programów partnerskich dla 
mniejszych integratorów”. 

Kończąc ten wątek, chcielibyśmy po-
służyć się bardzo ciekawą opinią, która 
stawia aspekt podejścia do partnerów w 
nieco odmiennym świetle. „Charakte-
rystyka programów partnerskich często 
preferuje sprzedaż internetową zapomi-
nając, że wielu partnerów stara się pra-
cować bardzo blisko z klientami i nie są 
zainteresowani dużym wolumenem ob-
rotów, a bardziej jakością świadczonych 
usług i dostaw”. Działa to także w drugą 
stronę, na co zwraca uwagę jeden z resel-
lerów z województwa świętokrzyskiego. 
Według niego „program partnerski funk-
cjonuje dobrze tylko wtedy, gdy mamy 
duże kontrakty. Przy małych, jednostko-
wych sprzedażach, zyski z programu part-
nerskiego są znikome. Ale to chyba już jest 
problem firmy partnerskiej, która powin-
na sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo 
wpuszczamy do swojego środowiska? Czy 
rozdrabniać się na wszystkich, czy może 
jednak wybierać najlepszych i promować 
najlepsze biznesy?”. 

kwestii,
które są ważne 
dla partnerów… 

Czytelnie sformułowane, 
klarowne zapisy bez zbędnych 
komplikacji.  

Rabaty partnerskie  
na poziomach dających realną przewagę 
cenową nad konkurencją. 

Możliwość rezerwacji projektów 
i ich skuteczna ochrona.  

Dostęp do szkoleń i certyfikatów. 

Możliwość uzyskania egzemplarzy 
demo.  

Wsparcie pre- i postsalesowe.  

Zintegrowany system,  
w którym można uzyskać informacje 
odnośnie do funduszy marketingowych, 
wycen, certyfikacji czy bazy wiedzy.

Brak „nastu” poziomów 
partnerstwa, które „i tak nic nie wnoszą”. 

Uczciwa polityka cenowa. 

Szybkie rozliczanie promocji. 
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Niestety od lat  
powraca ten sam 
problem, czyli 
manipulowanie 
procesem rejestracji 
projektów.

KANAŁ DYSTRYBUCYJNY



Bardzo budujący jest fakt, że na pyta-
nie: „co najbardziej cenisz w programach 
partnerskich producentów?”, jedną z naj-
częściej udzielanych odpowiedzi jest moż-
liwość zdobywania wiedzy o produkcie. 
„Kiedyś kluczowe były oczywiście szkole-
nia stacjonarne z kluczowym elementem, 
czyli cateringiem. Dziś jednak preferujemy 
webinary, materiały dostępne online - naj-
lepiej video”. Duży odsetek respondentów 
naszej ankiety ma świadomość, że możli-
wie jak najwyższy poziom edukacji umoż-
liwia kompleksową obsługę klientów.  
W efekcie cenione są „takie programy, któ-
re gwarantują możliwości rozwoju firmy 
poprzez profesjonalne szkolenia” (opinia 
integratora z Gliwic). Jego odpowiednik 
z Warszawy podkreśla wręcz, że „w bran-
ży IT nie ma nic gorszego jak klient, który 
po zakupie nowego rozwiązania zostaje z 
nim sam. Szkolenia to najważniejsza część 
pracy producentów, bo sprzedać klientowi 
produkt jest łatwo, ale zadbać o jego pra-
widłowe wykorzystanie już nie”. Warto 
jeszcze dodać, że poza edukacją respon-
denci naszej ankiety zwracają też uwagą na 
możliwość uzyskania dodatkowych mate-
riałów technicznych, „co pozwala na jesz-
cze lepsze czy skuteczniejsze dotarcie do 
klienta końcowego ze zoptymalizowanym 
maksymalnie rozwiązaniem”.

Jednocześnie pojawia się rozbieżność 
w ocenach dotyczących wymaganych 
certyfikacji na różnych poziomach part-
nerstwa. Z jednej strony mamy opinię, że 
konieczność zatrudniania  odpowiednio 
wyszkolonych pracowników jest uważa-
na „za największe zastrzeżenie do polity-
ki partnerskiej producentów”. Z drugiej 
strony nie brakuje głosów, że „niskie ba-
riery wejścia do współpracy powodu-
ją niską jakość wdrożeń”, co zresztą  źle 
wpływa na reputację danego rozwiązania. 
Jak widać, nawet przy najlepszych chę-
ciach nie da się dogodzić wszystkim, a wy-
jątek stanowią tzw. gratisy, w przypadku 
których, cytujemy: „nawet za 1 zł pierdo-
ła, ale cieszy”. 

Ankieta została przeprowadzona wśród 
głosujących w plebiscycie CRN Polska w 
kwietniu i maju br. Zadaliśmy im dwa py-
tania: Co najbardziej cenisz w programach 

partnerskich producentów? Jakie są Twoje 
największe zastrzeżenia do polityki part-
nerskiej producentów? Wybrane odpowie-
dzi stanowią podstawę artykułu i cytujemy 
je, zachowując oryginalną pisownię, z wy-
jątkiem korekty błędów ortograficznych  
i interpunkcyjnych. Szesnaście najcie-
kawszych nagrodziliśmy (listę zwycięz-
ców opublikowaliśmy w numerze 5/2020 
na str. 16).   n

kwestii,
które drażnią 
partnerów… 

Słaba komunikacja z Channel 
Managerem (lub jego odpowiednikiem).  

Brak polityki informacyjnej do 
kanału partnerskiego, w tym działań 
marketingowych.  

Zbyt duży gąszcz proceduralnych 
zawiłości, w którym nierzadko gubią się 
nawet bardzo doświadczeni pracownicy 
producenta. 

Długi czas reakcji i zawiłe procedury 
dla zgłoszeń serwisowych. 

Sprzedaż bezpośrednia, czyli 
pominięcie autoryzowanych partnerów. 

Znikomy wpływ uczestnika na 
zapisy programu partnerskiego.  

Nieosiągalne warunki  
do zdobycia korzyści, co czyni programy 
mało atrakcyjne dla małych  
i średnich firm. 

Gromadzenie danych klientów 
końcowych i wykorzystywanie ich do 
własnych celów. 

Brak zapisów, które stanowią dla 
mniejszych firm IT zachętę do rozwoju 
biznesu z producentem. 

Promowanie „zaprzyjaźnionych” 
firm. 
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Microsoft   
obecnie znalazł się 

pod względem 
zaangażowania 
na wyjątkowo 

niskim poziomie. 

Podróżuję od lat na spotkania z pro-
ducentami, podczas których rozma-
wiamy o ich strategiach dotyczących 

budowy kanału sprzedaży. Często rozmo-
wa schodzi wówczas na sposób, w  jaki 
vendorzy mierzą zaangażowanie ze stro-
ny partnerów. I choć robią to na różne spo-
soby, zawsze wszystko sprowadza się do 
transakcji. To znaczy mierzenia, jaki odse-
tek partnerów sprzeda ileś tam rozwiązań, 
za jakąś tam wartość w określonym czasie. 
Ewentualnie, którym partnerom udaje się 
uzyskać średnią wartość „dilu” na takim 
czy innym poziomie. 

W efekcie moje rozmowy krążą w koń-
cu wokół zasady 80/20, która jest niczym 
innym jak kolejną regułą. A jednak na tyle 
znaczącą, że według producentów reselle-
rzy z najwyższego poziomu programu part-
nerskiego są z defi nicji najbardziej zaanga-
żowani, bo najwięcej sprzedają. Uważam 
jednak, że to spłycenie sprawy i żeby w ogó-
le odnosić się do kwestii zaangażowania, 
należy spojrzeć na nią od strony partnerów 
– to znaczy, co oni z tego mają.

Jak dla mnie, miarą zaangażowania jest 
komunikacja z partnerami, która zresztą 
przybiera różne formy. Jeśli producent jest 
duży, wówczas można oczekiwać przynaj-
mniej raz w roku konferencji partnerskiej. 
Jednak komunikacja to coś więcej niż tylko 
jedno „odhaczone” spotkanie. Oznacza re-
gularne spotkania z prasą, a CRN jest w tym 
przypadku kluczowym medium. Oznacza 
też bezpośrednie spotkania z  wybrany-
mi, najważniejszymi partnerami. Ponadto 
wiąże się z działaniami marketingowymi 
i PR-owymi kierowanymi do resellerów 
i integratorów. Wreszcie skutkuje uczest-
nictwem w niezależnych wydarzeniach 
przeznaczonych dla partnerów. 

Kiedyś był w  tym świetny Microsoft, 
ale obecnie, w mojej opinii, znalazł się pod 
względem zaangażowania na wyjątkowo 
niskim poziomie. Komunikację tego vendo-
ra z kanałem partnerskim można, w akcie 

dobrej woli, określić co najwyżej mianem 
sporadycznej. Wydają się tam wierzyć, że 
skoro są tak ważni na rynku, to partnerzy 
i tak muszą z nimi handlować, więc nie ma 
sensu zbytnio przejmować się komunikacją 
do nich. Ich doroczna konferencja przemia-
nowana jakiś czas temu na Inspire, wygląda 
raczej na działanie zarobkowe, a nie sposób 
na budowanie personalnych relacji z part-
nerami. Swoją drogą, dziennikarze nie są już 
tam w ogóle zapraszani. Zwracam przy tym 
uwagę, że Microsoft nie chce odpowiadać 
nam na wnikliwe pytania dotyczące progra-
mów partnerskich. Satya Nadella od pięciu 
lat nie znalazł czasu na rozmowę z nami, co 
sporo mówi o tym, jak ważny jest dla niego 
kanał partnerski. 

Microsoft to przykład skrajny, którego 
przeciwieństwem są HPE i Dell Technolo-
gies. Obie fi rmy są w pełni zaangażowane 
w relacje z partnerami i zawsze szukają ko-
lejnych okazji do kontaktów. Czasem jestem 
wręcz zadziwiony postawą Antonio Neri 
i Michaela Della. Co kwartał siadają z nami 
do rozmów na temat kolejnych inicjatyw 
dotyczących współpracy z integratorami. 
Mają przy tym głębokie zrozumienie tego, 
co dzieje się w ich kanałach partnerskich 
i dbają, aby ich podwładni starali się jeszcze 
bardziej. W efekcie mają silne zespoły, które 
są niejako zaangażowane zaangażowaniem 
swoich CEO. Jeśli bowiem kanał partner-
ski jest naprawdę ważny dla prezesa, to jest 
ważny dla każdego z jego podwładnych. 

Integratorzy widzą, którzy producenci 
traktują ich poważnie. Priorytetowa w tym 
kontekście wydaje się chociażby moż-
liwość wyjaśnienia przez telefon z pro-
ducentem problemu, z jakim boryka się 
klient partnera. Poza tym dobra komuni-
kacja i zrozumienie nowych produktów. 
Każda z takich spraw może być załatwio-
na „bezboleśnie”, gdy ma się do czynienia 
z zaangażowanym producentem i warto 
współpracować z tymi, którzy to rozumie-
ją, a unikać pozostałych.

Spójrzmy na relację producent-
-partner z innej perspektywy
Jeśli kanał partnerski jest naprawdę ważny dla prezesa, to jest ważny 
dla każdego z jego podwładnych.

PO DRUGIEJ STRONIE WIELKIEJ WODY



n Samsung: najbardziej zakrzywione monitory 
Monitory z serii Samsung T55 wyposażono w najbardziej zakrzywio-

ne, z dostępnych obecnie na rynku, matryce (1000R). Cechuje je roz-

dzielczość Full HD, częstotliwość odświeżania 75 Hz i czas reakcji 

4 ms. Jasność wynosi do 250 cd/mkw., a kontrast statyczny 3000:1. 

Matryca VA wyświetla 120 proc. kolorów palety sRGB oraz 88 proc. 

AdobeRGB. Seria obejmuje trzy modele przeznaczone zarówno do 

rozrywki, jak i do pracy. Wyposażono je w synchronizację z kartami 

graficznymi AMD (FreeSync). W dwóch mniejszych urządzenia zainsta-

lowano 5-watowe głośniki stereo. Monitory mają funkcje zmniejszające 

zmęczenie wzroku (Eye Saver i Flicker Free). 

   n   Nowości produktowe   n   
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n Synology: nowe serie SSD
Producent wprowadził nośniki SSD przeznaczone do korporacyjnych 

systemów pamięci masowej. Dyski z serii SATA SAT5200 o pojemno-

ści 480 i 960 GB oraz 1,92 TB cechuje wydajność na poziomie do 98 

tys./67 tys. operacji IOPS dla losowego odczytu/zapisu w formacie 4K2. 

Nośniki wyposażono w funkcje ochrony przed utratą zasilania i zabez-

pieczenia ścieżek danych. Wskaźnik DWPD (liczba zapisów na dysku) 

sięga 1,3 (przy obciążeniu biznesowym wg standardu JESD219A). 

Z kolei nośniki pamięci podręcznej SSD NVMe SNV3400 i SNV3500 o 

pojemności 400 GB zapewniają 205 tys./40 tys. operacji IOPS dla loso-

wego odczytu/zapisu. Wskaźnik DWPD wynosi 0,68 (JESD219A). Model 

SNV3500 ma funkcję ochrony czasu zasilania. Integracja nowych SSD 

z oprogramowaniem Synology DiskStation Manager umożliwia przewi-

dywanie czasu eksploatacji na podstawie rzeczywistych obciążeń.

n TP-Link: router do szybkiej sieci
Archer C80 jest routerem zaprojektowanym dla użytkowników ko-

rzystających z szybkiego internetu światłowodowego. Jego przepu-

stowość w standardzie 802.11ac sięga łącznie 1900 Mb/s w dwóch 

pasmach transmisji (do 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1300 

Mb/s w 5 GHz). C80 automatycznie wybiera dla każdego połączone-

go z siecią sprzętu mniej obciążone w danym momencie pasmo. Tak 

zwane kształtowanie wiązki (Beamforming) zwiększa siłę sygnału 

nadawanego w kierunku urządzeń. Rozwiązanie MU-MIMO pozwala 

na wysyłanie pakietów danych jednocześnie do różnych sprzętów. 

Do połączeń przewodowych służy gigabitowy port WAN oraz cztery 

gigabitowe porty LAN.

Dostępne są też narzędzia do kontroli rodzicielskiej i wydzielenia 

sieci dla gości. Konfiguracji można dokonać z pomocą smartfona, przy 

użyciu odpowiedniej aplikacji. 

Cena: ok. 290 zł.  

Gwarancja: 3 lata.

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl
n NTT System, ntt.pl
n Veracomp, veracomp.pl

n Zyxel: przełącznik do Wi-Fi 6
Multigigabitowy 10- i 12-portowy switch z serii XS1930 to według 

producenta pierwszy na rynku zarządzalny przełącznik smart dla 

MŚP. Ma funkcję kodowania prędkości, ułatwia modernizację sieci do 

standardu Wi-Fi 6. Umożliwia połączenia ze zmienną prędkością 100 

Mb/s oraz 1; 2,5; 5 oraz 10 Gb/s. Dioda LED sygnalizuje odpowiednim 

kolorem daną prędkość, co pomaga administratorowi ocenić wydaj-

ność sieci. Seria obejmuje dwa modele: XS1930-10 z 8 portami multi-

gigabitowymi i 2 łączami światłowodowymi oraz XS1930-12HP z 

8 portami multigigabitowymi PoE, 2 portami multigigabitowymi oraz 

2 łączami światłowodowymi. XS1930-12HP jest zgodny ze standar-

dem IEEE 802.3bt (PoE++). Tzw. budżet mocy do zasilania przez ether-

net wynosi 375 watów. 

Ceny: XS1930-10 - 345,83 euro netto (ok. 1,5 tys. zł), XS1930-

12HP - 779,17 euro netto (ok. 3,5 tys. zł).

Gwarancja: do 5 lat po zakończeniu produkcji

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

SPRZĘT

Ceny: ok. 1 tys. zł (24 cale), 1,3 tys. zł 

(27 cali), 1,6 tys. zł (32 cale). 

Gwarancja: 2 lata.
Ceny: SAT5200 - od 160 euro 

netto za model 480 GB (ok. 700 

zł), SNV3000 - od 130 euro 

netto za SNV3400 (ok. 580 zł). 

Gwarancja: 5 lat.

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

n AB, ab.pl
n Also, alsopolska.pl
n Tech Data, pl.techdata.com



Kolejne lata powinny jednak przynieść niewielką poprawę. Do 2023 r. 

średnia roczna stopa wzrostu w krajach CEE ma wynieść 1,4 proc. Nieco 

łagodniejsze skutki COVID-19 powinny wystąpić na rynku czeskim 

(-2,8 proc. w 2020 r.) i węgierskim (0 proc.). Oczekuje się, że w Polsce z po-

wodu pandemii najbardziej polecą w dół wydatki na ICT w handlu detalicz-

nym i hurtowym, ze względu na długi czas ograniczeń dla retailu. Z kolei 

sektor finansowy nieznacznie zwiększy swój udział w krajowych nakła-

dach na IT, co jest związane głównie z koniecznością zapewnienia obsługi 

klientom online, a personelowi – pracy zdalnej. W Polsce najbardziej praw-

dopodobny scenariusz na 2020 r. zakłada ponad 5-proc. spadek wydatków 

na komputery i tablety, ok. 10-proc. na smartfony, a na serwery i macierze 

– ponad 2 proc. W segmencie oprogramowania przewidywany jest dołek 

w skali 2,5 proc., a usług – 4,5 proc.

Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe 
– w oparciu o dane pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, 
organizacji branżowych i globalnych mediów.
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Wydatki na IT w Polsce w 2020 r. zmniejszą się o 3,5 proc. wobec 2019 r. 

– wynika z prognozy IDC z kwietnia br. Przewidywany dołek w naszym 

kraju będzie nieco mniejszy niż w całym regionie Europy Środkowej 

i Wschodniej (-6,9 proc., jeśli chodzi o rynek ICT). 

Ponad połowa (59 proc.) specjalistów IT deklaruje, że 

wykorzystanie chmury w ich przedsiębiostwach będzie 

wyższe niż było to zaplanowane na początku roku. 

Powodem jest pandemia, praca zdalna i większa cyfry-

zacja biznesów. Zwłaszcza duże firmy zamierzają przejść 

do chmury w znacznie większej skali, niż wskazywały 

na to pierwotne założenia. Jak zauważają analitycy 

z Flexery, przedsiębiorcy już przekraczają budżety na ten 

cel. Podczas migracji, oprócz zarządzania kosztami i ad-

ministrowania, będą musieli skupić się na optymalizacji 

obciążeń, aby zapewnić oczekiwaną wydajność opera-

cyjną. Oczekuje się, że ponad 50 proc. obciążeń i danych 

przedsiębiorstw znajdzie się w chmurze publicznej w cią-

gu najbliższych 12 miesięcy. Na migracji do chmury za-

mierza skoncentrować się aż 61 proc. firm, które wzięły 

udział w badaniu Flexery. Z kolei 73 proc. planuje opty-

malizację kosztów chmury, co już czwarty rok z rzędu 

stanowi kluczową kwestię dla badanych przedsiębiorstw. 

Znaczna większość (93 proc.) firm ma strategię bazującą 

na wielu chmurach, zaś 87 proc. – na chmurze hybrydo-

wej. Respondenci używają średnio 2,2 chmur publicznych 

i 2,2 prywatnych.

COVID-19 pcha firmy do chmury
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BADANIA RYNKU

Wpływ COVID-19 na wydatki na ICT w 
poszczególnych sektorach w krajach CEE

Z powodu COVID-19 
użycie chmury 
w porównaniu 
z planowanym będzie…

Retail najbardziej ucierpiał

Polska

Czechy

Węgry

Rumunia

Rosja

Reszta regionu CEE

Sektor 
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13%

30%
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MŚP

Duże przedsiębiorstwa

W sumie



Dostawy tzw. urządzeń klienckich na 

światowy rynek (komputerów, table-

tów, telefonów) zmniejszą się w sumie 

o 13,6 proc. w 2020 r. – przewiduje 

Gartner. Analitycy twierdzą przy tym, 

że mogłoby być jeszcze gorzej, gdyby 

zamknięcie firm i szkół nie wymusiło 

zakupów sprzętu do domów. Rozkręciło 

to zwłaszcza sprzedaż notebooków, 

chromebooków i tabletów. Tym niemniej 

w całym roku dostawy komputerów 

mają skurczyć się o 10,5 proc. Rynek 

przenośnych PC też będzie na minusie, 

choć nieco mniejszym. Przewiduje się, 

że 48 proc. pracowników przejdzie na 

pracę zdalną (30 proc. przed pandemią). 

Spowoduje to konieczność wyposażenia 

ich w notebooki, tablety lub chrome-

booki przez firmowe działy IT. Ten trend 

jeszcze przez dłuższy czas będzie gene-

rował zapotrzebowanie na urządzenia 

przenośne. Z prognozy Gartnera wynika, 

że w latach 2021–2022 przedsiębiorstwa 

będą wymieniać desktopy na mobilny 

sprzęt. Z kolei w przypadku telefonów 

wydłuży się ich cykl życia – przeciętnie 

do 2,7 roku. Konsumenci zacisną pasa 

i nie będą skorzy do zakupów – twier-

dzą analitycy. W efekcie, ich zdaniem, 

sprzedaż smartfonów w bieżącym roku 

spadnie o 13,7 proc. Przy czym powolny 

rozwój 5G nie zahamuje przewidywa-

nych spadków, a udział smartfonów 5G 

w rynku ma sięgnąć w 2020 r. 11 proc.

Sprzęt w odwrocie

Komputery Microsoftu najbardziej niezawodne
Według tegorocznych danych Rescuecom komputery Microsoftu są najmniej podatne na awarie. 

Amerykański serwis porównuje w nim liczbę zgłoszeń dotyczących sprzętu danej marki z jej udziałem 

w rynku. Im mniej napraw w odniesieniu do liczby sprzedanych urządzeń, tym wyższa pozycja w ze-

stawieniu. Jak twierdzi serwis, pomimo utrzymujących się problemów 

z systemem Windows, Microsoft produkuje sprzęt o dobrej wydajno-

ści i niezawodności. W ubiegłorocznym zestawieniu po raz pierwszy 

osiągnął pozycję nr 1. Tak jak w ub.r. stosunkowo niewiele problemów 

sprawia sprzęt Lenovo, a jednocześnie poprawił się wynik Apple’a, 

który wyprzedził Samsunga (w ub.r. na pozycji trzeciej). HP i Dell od 

jakiegoś czasu plasują się w drugiej części rankingu niezawodności. 

Według danych Rescuecom ostatnio jednak rzadziej trzeba napra-

wiać komputery HP, które w ub.r. było na siódmej pozycji. Częściej 

niż w ub.r. psują się natomiast laptopy Asus – wynika ze statystyki 

serwisu. W zeszłym roku tajwański producent wyprzedzał Della i HP. 

Obecnie znalazł się w końcówce zestawienia, wraz z Acerem, który 

poprzednio również pod względem niezawodności komputerów był 

ostatni. Zdaniem serwisu niezawodność PC w czasach zarazy jeszcze 

bardziej zyskuje na znaczeniu, ze względu na liczbę użytkowników 

pracujących i uczących się w domu.
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Rynek routerów i switchy 
najniżej od siedmiu lat
W I kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży 

routerów i przełączników Ethernet spadły 

o 14 proc. w porównaniu z I kw. 2019 r. 

Wobec IV kw. 2019 r. zjazd był również wy-

jątkowo ostry (-23 proc.). Wartość obrotów 

(9,1 mld dol.) okazała się najniższa od I kw. 

2013 r. Na rynku, który zwykle charakte-

ryzuje się stabilnością i przewidywalnością, 

namieszał koronawirus. Przy czym spadek 

był związany bardziej z problemami z łań-

cuchem dostaw niż z popytem. Analitycy 

spodziewają się, że kłopoty z dostawami 

zostaną szybko rozwiązane, za to niektó-

rym klientom zabraknie chęci do zakupów. 

Zapotrzebowanie na routery i przełączniki 

pozostanie silne wśród dostawców usług, po-

nieważ ruch sieciowy stale rośnie. Natomiast 

w przedsiębiorstwach będzie różnie, w za-

leżności od branży. Niektórym sektorom 

powrót do normalności zajmie kilka miesięcy.

Przychody z routerów korporacyjnych spa-

dły w I kw. br. o 15 proc. rok do roku, a 

z modeli dla dostawców usług – o 19 proc. 

Największy udział w rynku miały przełącz-

niki (62 proc.). Warto ponadto zauważyć, że 

wzrosła sprzedaż 

urządzeń 

25 GbE 

i 100 

GbE.
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Źródło: Gartner

Dostawy komputerów i telefonów na światowy rynek (mln szt.)

Rodzaj urządzenia 2019 2020*

Tradycyjne notebooki i desktopy 193,117 169,657

Ultramobilne premium (cienkie i lekkie laptopy) 69,597 65,528

W sumie rynek PC 262,714 235,185

Ultramobilne podstawowe (tablety i chromebooki) 143,958 133,258

Telefony komórkowe 1753,911 1498,549

W sumie rynek urządzeń 2160,583 1866,992

*Prognoza
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Ranking niezawodności komputerów w 2020 r.

Marka
Udział 

w amerykańskim 
rynku PC

Udział w liczbie 
napraw 

w Rescuecom
Punktacja Poziom 

niezawodności

1. Microsoft 4,6% 1,19% 387 A+

2. Lenovo 14,9% 7,76% 192 A-

3. Apple 13,6% 7,29% 186 B+

4. Samsung 1,7% 1,80% 95 C

5. HP 31,2% 33,80% 92 C

6. Dell 26,8% 29,40% 91 C

7. Asus 3,7% 4,80% 77 D

8. Acer 3,5% 5,41% 65 D
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— niezauważony — pod warstwą „różowe-
go”. Codzienny stres pokrywany jest — ni-
czym różowym lukrem — pozytywnymi 
bodźcami (sukcesami, poczuciem rozwo-
ju, wynagrodzeniem fi nansowym itd.). Gdy 
jednak pewnego dnia „bury” trend zaczy-
na przeważać, może być już zbyt późno na 
to, aby zareagować. Bez wypracowanych 
metod walki ze stresem, możemy już nie 
powrócić do poczucia satysfakcji. Wów-
czas rozpoczyna się trójstopniowy proces 
„wypalania”. 

w pracy”. Przy czym nie chodzi „jedynie” 
o utratę motywacji do pracy, brak nowych 
pomysłów, czy przepracowanie. To coś 
znacznie poważniejszego i tym bardziej 
warto zadać sobie pytanie: dlaczego wy-
palenie zawodowe przychodzi tak nagle 
i niezapowiedzianie? 

Odpowiedź zacznijmy od stwierdzenia, 
że w toku naszej pracy towarzyszą nam 
dwa trendy: tzw. różowy, związany z po-
ziomem satysfakcji i tzw. bury, określają-
cy poziom stresu. Ten „bury” tli się często Fo
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Czy wydaje Ci się czasem, że prze-
stałeś lubić to, co robisz? To wła-
śnie może być objaw wypalenia 

zawodowego. Czegoś, co może zdarzyć 
się każdemu – niezależnie od stażu pracy, 
stanowiska, branży, wieku czy wynagro-
dzenia. Co ciekawe, nie jest to przypadłość 
– jak się mylnie uważa – osób w wieku 50+, 
lecz przytrafi a się już nawet… 20-latkom. 

Dr Christina Maslach, amerykańska ba-
daczka zespołu wypalenia, wyjaśnia, że to 
„opóźniona reakcja na chroniczny stres 

Ciężko powiedzieć, kiedy wszyscy zaczęliśmy 
być „nieustannie zajęci”. Gdy bierzemy na siebie 
więcej zadań i obowiązków, pracujemy dłużej 
i mamy do czynienia z wyższym poziomem stresu, 
nasze ciała oraz umysły płacą za to wysoką cenę. 
Najpoważniejszą konsekwencją jest wypalenie 
zawodowe (burn-out).

n Marcin Babiak

Wypalenie 
zawodowe



Marcin Babiak 
Autor jest ekspertem przywództwa, zarządzania 

oraz transformacji kulturowej i cyfrowej, 
trenerem-praktykiem, mentorem i konsultantem. 
Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską 

w takich firmach, jak: Intel, Maxdata, Apple, Dell, 
Groupon czy Komputronik.  
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Etap pierwszy, czyli wyczer-
panie emocjonalne. W  tym przypadku 
podstawowym objawem jest to, że pra-
cownikowi nie udaje się wypocząć przez 
czas weekendu, a nawet urlopu. Uczucie 
ciągłego zmęczenia staje się elementem 
życia i przestaje dziwić. Osoba na tym eta-
pie (pozornie) przyzwyczaja się do chro-
nicznego znużenia i zakłada, że to stan 
normalny. 

Etap drugi, czyli dehumanizacja. 
Pracownik traci więź emocjonalną z kole-
gami z pracy. Zaczyna postrzegać innych 
niczym obiekty, między któ-
rymi krążą tylko informacje 
i  procesy. Firma przestaje 
być jego grupą społeczną, 
a staje się algorytmem, któ-
rego on jest jedynie częścią. 
Następuje utrata sensu wy-
konywanej pracy, poczucia 
wspólnego celu. Wizja orga-
nizacji traci znaczenie i staje 
się tylko pustym sloganem. 
Pracownik staje się cyniczny, arogancki, 
formalny, a nawet (pasywnie) agresyw-
ny. Rodzi się poczucie izolacji społecznej. 

Etap trzeci, czyli utrata sensu. To 
najbardziej destrukcyjny dla zdrowia psy-
chicznego etap. Pracownik zaczyna „za-
padać się w sobie”, jego samoocena pikuje 
w dół, pojawia się poczucie porażki zawo-

dowej. Najgorsze dla tego etapu jest to, że 
dotknięta nim osoba upatruje siebie jako 
winną słabej motywacji i pogarszających 
się wyników. Zaczynają się myśli typu „ja 
się nie nadaję na to stanowisko”, „marnu-
ję tylko czas”, „na pewno mnie zwolnią”. 
Krótko mówiąc, idealna baza do rozwo-
ju depresji. 

W 2018 r. WHO rozszerzyła Między-
narodową Klasyfi kację Chorób OCD-11 
o wypalenie zawodowe (QD85 Burn-out). 
Wypalenie zaliczono do problemów zdro-
wotnych skojarzonych z pracą i bezrobo-

ciem. Niewykluczone, że za 
parę lat w Polsce będzie to 
powód do otrzymania zwol-
nienia lekarskiego. 

Jeden z  moich klientów 
powiedział: „Dla mnie nie 
ma nic gorszego i  bardziej 
demotywującego niż robie-
nie ciągle tego samego. Brak 
rozwoju, brak awansu, wy-
konywanie codziennie tych 

samych obowiązków, dodatkowo w ilo-
ści przekraczającej ośmiogodzinny dzień 
pracy. Żaden urlop tego nie wynagrodzi. 
Czas na zmianę. To chyba jedyne wyjście”. 
W jego przypadku dopiero zmiana pracy 
pozwoliła na odzyskanie poczucia sensu, 
a zapewne i zdrowia.

Jeśli widzisz u siebie objawy wypalenia, 
nie działaj sam. Znajdź kogoś, kto może Ci 
pomóc. Podobnie jak w przypadku każ-
dej choroby, samodiagnoza niesie duże 
ryzyko błędu. Wypalenie nie jest trwałe 
i ostateczne. Można sobie z nim poradzić. 
Wiem o tym doskonale, bo przeszedłem 
przez nie kilka razy.

Satysfakcja

Wypalenie zawodowe  
dwa trendy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

WYPALENIE

Stres

LATA PRACY

Wiem, 
co mówię, 
bo przeszedłem 
przez to 
kilka razy.  



CRN nr 6/202054

twi wszystko w domu, kaczką z Biedron-
ki i winkiem z Lidla. Wyjdzie na to samo, 
a w skarbonce zostanie 150 zł. W ten spo-
sób rodzina spędzi fajnie czas, ale kon-
sumpcja spadnie.

Mądrzy piszą, że będzie to wielowar-
stwowy kryzys. Zacznie się od kryzysu 
popytowego, który przeskoczy na kryzys 
podażowy. Jak nie będzie stałego dopływu 
klientów, to zabraknie na produkty i kel-
nerów w naszej wrocławskiej restauracji. 
I kelner nie będzie miał za co pójść do pani 
fryzjerki. Wtedy kryzys przeniesie się na 
trzecie pole – system fi nansowy. Bo pani 
fryzjerka nie zarobi już na spłatę kredytu 
za lokal, który właśnie kupiła przed pande-
mią. I bank pani fryzjerki obudzi się na sto-
sie „złych długów”. I przestanie pożyczać.

Kluczowa jest więc płynność, to znaczy 
brak zatorów płatniczych. Bez niej spiral-
ne domino zacznie się przewracać coraz 
szybciej i ciągnąć nas coraz bardziej w dół. 
Dlatego gros środków idzie i ma iść na rato-
wanie płynności. Problemy z nią skutkują 
w skali makro zahamowaniem inwestycji 

Dlaczego mąż pani kosmetyczki nie 
przyjdzie do restauracji pana Mariana na 
rynku? Z dwóch powodów: jego żona nie 
zarabiała w gabinecie, płaciła czynsz przez 
trzy miesiące, zaś szef w fi rmie pana Jan-
ka miał postojowe i płacił mu 2 tys. zł mie-
sięcznie z rządowych środków. Wszystkie 
cieniutkie zapasy pożarły trzy miesiące 
izolacji społeczeństwa (szczególnie do-
tkliwe dla usług), a i bez tego cały polski 
biznes był na styku i brak płynności go wy-
kończył. To pierwszy powód/możliwość. 

Drugi jest taki, że rodzina pana Jan-
ka miała zapasy i  kasa się uratowała. 
Płynność jest, ale zmienił się tak zwany 
mental. Doświadczenie zamknięcia go-

spodarki zmienia hierar-
chię potrzeb nawet osób 
zamożnych. Widać, że war-
to gromadzić zapasy, a  to 
redukuje potrzeby do tych 
podstawowych. I  pan Ja-
nek, nawet mając na kolację 
z winem przy świecach na 
wrocławskim rynku, zała- Fo
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P ewnie jak inni myślałem, że jak już 
otworzą, to wyposzczone tłumy 
ruszą nadrabiać swoje zaległości. 

Miało się zaludnić w parkach, u fryzje-
rów i kosmetyczek, ale przede wszystkim 
w knajpach. Ku mojemu zdziwieniu zo-
baczyłem pustki na wrocławskim rynku. 
I to mi pokazało szerszą perspektywę – jak 
będzie wyglądała gospodarka po otwarciu. 
Do tej pory jechaliśmy spiralą w górę. Pa-
ni fryzjerka chodziła na pazurki do pani 
kosmetyczki, a mąż kosmetyczki, pan Ja-
nek, wydawał zarobione przez nią pienią-
dze u pani fryzjerki. Wszystko się kręciło, 
choć nie była to żadna produkcja, tylko 
wewnętrzne usługi w fi remkach. Tak sa-
mo było w  restauracjach. 
I teraz ten łańcuszek się ze-
rwał. I to głównie po stro-
nie popytowej. Co znaczy, 
że wiele fi remek przetrwa 
i zaprezentuje swoją podaż, 
ale nie będzie klientów. Bę-
dą puste stoliki na środku 
rynków. 

Jestem z Wrocławia. Miasta wiecznej imprezy i clubbingu. Centrum wszystkiego jest wrocławski 
rynek. Gdy zrobi się ciepło, balanga trwa do białego rana. W weekendy jest tłok jak w tramwaju 
przed koronawirusem. Właśnie wpadła mi w ręce internetowa relacja z otwartego w pierwszy 
dzień po izolacji knajpowego zagłębia na wrocławskim rynku.

CZEMU 
  pusto? 

OPINIE

Za oknami będą 
szły już nie 
grupki Tanajnów, 
ale milion 
bezrobotnych. 



CRN nr 6/2020 55

Jerzy Karwelis 
jest niezależnym publicystą, autorem książki 

„Trzeci sort”. Jako jeden z najbardziej znanych 
polskich wydawców, związany z rynkiem 

prasowym od lat 90, pełnił funkcję dyrektora 
wydawniczego Ringier Axel Springer Polska 

(w tym wydawcy miesięcznika „Forbes”) 
oraz prezesa wydawnictwa Vogel Publishing 

(wydawcy m.in. „Chipa”, „CRN Polska”, „Entera”). 
Był również prezesem Związku Kontroli 

i Dystrybucji Prasy oraz dyrektorem generalnym 
Warsaw Enterprise Institute. Powyższy felieton 

został opublikowany 22 maja br. na blogu 
„Dziennik zarazy” (www.dziennikzarazy.pl). 

i bezrobociem. A to dopiero nakręca złe 
trendy, wspomnianą spiralę.

W skali światowej te zjawiska jeszcze 
bardziej się zaostrzają. Chiny alarmują, że 
podaż łatwo im było odtworzyć, ale mają 
problem z popytem. Nic dziwnego – fabry-
ka świata ma problem z klientami, bo im-
porterom chińskiej produkcji brakuje kasy 
na kontynuację zamówień. Ba, obywatele 
tych państw przewrócili do góry nogami pi-
ramidę swoich potrzeb, i nie muszą czekać 
na kontener z Chin – mogą je zaspokoić na 
miejscu. Globalizm z porwanymi łańcucha-
mi dostaw skończy się decouplingiem, czyli 
powrotem produkcji z Chin do poszczegól-
nych krajów. I nie będzie to tylko kara za 
„chińskiego wirusa”, ale zapewnienie na 
lokalnych rynkach miejsc pracy bezrobot-
nym, wyrzuconym z posad przez (czasem 
przesadne) reakcje izolacyjne poszczegól-
nych państw. 

My mamy być trzecią na świecie gospo-
darką pod względem atrakcyjności dla 
inwestorów po pandemii (za Wielką Bry-
tanią i Singapurem. Niemcy znaleźli się na 
16. miejscu). Musimy więc być gotowi na 

przyjęcie produkcji przenoszonej ewen-
tualnie z Chin. Do tego dojdzie jeszcze 
kwestia, jak zapracują działania propłyn-
nościowe i nasz udział w „koronaobliga-
cjach”, na które niedawno zdecydowały 
się Niemcy i Francja.

Przed nami ważne decyzje, a my zajmu-
jemy się na razie tym „czyj ból jest większy 
i od czyjego”. No pech, że padło na Polskę 
z tą pandemią w trakcie wyborów. Wszystkie 
rzeczy się upolityczniły, a szczególnie sam 
koronawirus. Tylko ta nasza polityka nie 
służy wyłonieniu najlepszej drogi do wyj-
ścia z popademicznej być może zapaści, ale 
wyłącznie wygraniu wyścigu po fotel pre-
zydenta. Nawet kosztem naszej przyszłości, 
nawet kosztem kopert, które wraz ze wzro-
stem notowań nowego kandydata przestały 
nagle zabijać. Wojna polsko-polska wygra ze 
wszystkim, nawet z koronawirusem. Przed 
nami choćby potop, byleby któreś z plemion 
wygrało. Nie nad efektami pandemii, ale nad 
tym drugim. I wystrzelą korki od szampa-
na, w którymś z biur, którejś z partii. Ale za 
oknami będą szły już nie grupki Tanajnów, 
ale milion bezrobotnych. Jeszcze ich nie 

widać. Siedzą po domach na samozatrud-
nieniu, które po odmrożeniu też przestanie 
działać z powodu opisanej wyżej spirali kry-
zysu popytowo-podażowego. Spirali, która 
pierwszy raz w III RP pomknie w dół. Jesz-
cze szybciej niż piosenka Kazika na słynnej 
już liście.

facebook.com/MagazynCoaching/magazyncoaching.pl

NOWE TRENDY W COACHINGU

DOSTAWA

DOSTĘPNY W SALONACH PRASOWYCH I NA

GRATIS!

I PSYCHOLOGII
DOŚWIADCZENI EKSPERCI
WIĘCEJ NARZĘDZI
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Okazuje się, 
że można 
pracować 

mniej  
i osiągać 
te same 

rezultaty. 

Moje myśli krążą wokół tego, co 
i jak w naszym myśleniu o życiu, 
świecie, społeczeństwie i nas sa-

mych może zmienić tytułowe zjawisko. 
Wokół jego bezprecedensowego zasięgu 
i siły uczuć z jaką do niego podchodzimy 
– a to głównie za sprawą mediów, które 
wszystkie aspekty starają się pokazywać 
zarówno powierzchownie, jak i od pod-
szewki. Oto, do czego doszedłem w swo-
ich rozważaniach.

Po pierwsze wszyscy odczuwamy dy-
chotomiczny upływ czasu. Gdy w marcu 
mówiono, że epidemia może trwać kwar-
tały i lata, nikt tego sobie nie wyobrażał. 
Że co? Że nie będzie przez kilka miesię-
cy zawodów sportowych, kin, teatrów, że 
nie będziemy chodzić do restauracji, nie 
będziemy spotykać się z rodziną, przyja-
ciółmi, znajomymi, że wizyta u fryzjera, 
czy w klubie fi tness będzie niemożliwa, 
że dzieci stracą połowę roku szkolnego 
na wątpliwej merytorycznie formie na-
uki? Nie, tego nie można sobie wyobrazić. 
A dziś to już za nami. Przy czym patrze-
nie wstecz powoduje relatywne skróce-
nie czasu i oswojenie tego, co wydawało 
się niemożliwe do oswojenia. Zatem to, 
czy coś jest do przewidzenia, możliwe do 
wytrzymania, możliwe do przeżycia, jest 
tylko kwestią wyobraźni i siły charakteru. 
Poza tym, ta sytuacja potwierdza też inną 
prawdę: nie warto myśleć i rozwiązywać 
zbyt skomplikowanych zagadnień przy-
szłości już teraz, ponieważ połowa albo 
więcej przyjętych założeń i tak minie się 
z rzeczywistością. Przypomnijmy, co mó-
wili niektórzy starożytni fi lozofowie lub 
oświeceniowi fataliści: nie martw się dziś 
o jutro, bo jutro znajdzie swoje rozwiąza-
nia jutro. 

Po drugie żyjemy w ulu. W wyniku pro-
cesów rozwojowych, społecznych i kolej-
nych rewolucji technologicznych staliśmy 
się dramatycznie uzależnieni od siebie na-
wzajem, od naszej infrastruktury, od rze-
czy i otaczającej nas techniki. Na szczęście 
w tym zakresie pandemia nas oszczędziła 
i oszczędza. Póki co nie brakuje nam ener-
gii, wody, zasobów żywności, ziemia ro-
dzi owoce ludzkiej pracy, zboża wschodzą 
i będą żniwa. Nie ma kataklizmów klima-
tycznych. Susza, która w oświadczeniach 
zatroskanych naukowców jeszcze w po-
czątkach marca konkurowała z COVID-19, 
za sprawą majowych deszczów występu-
jących na znacznych terenach Polski nie 
straszy już tak bardzo swymi potencjalny-
mi skutkami. Nawet środki komunikacji, 
również cyfrowej, funkcjonują poprawnie 
i pomagają nam przetrwać czas odosob-
nienia, powodując, że nie staje się on cza-
sem samotności. A dzieje się to za sprawą 
tych, którzy dbają o ciągłość procesów: 
wychodzą w pola (tam na szczęście wi-
rus nie szaleje), czuwają nad dystrybucją 
dóbr, zapewniają nieprzerwany dostęp 
obywateli do mediów. Pomyślmy, że mo-
głoby tego zabraknąć. Dopiero wtedy na-
sze położenie stałoby się nie do zniesienia. 

Po trzecie w takim złożonym i połączo-
nym nićmi tysięcznych powiązań świecie 
wszystko jest polityką. Widać, jak istotne 
jest, czy organizacja i zarządzanie społe-
czeństwem jest skuteczne i efektywne, 
czy też jest kolejnym polem gry sił obli-
czonych na trwanie przy władzy. Popatrz-
my, jak różnie przywódcy stojący u steru 
państw rozwiązują bieżące problemy, 
i jak różnie są oceniani przez obywateli. 
W Niemczech, którymi rządzi tzw. Wiel-
ka Koalicja (taki tamtejszy POPiS), nikt 

LEKCJI 
z pandemii   

Niestety, od pandemii długo jeszcze nie uciekniemy. Od polityki też nie, bo ona 

dogoni nas wszędzie.

Ireneusz Dąbrowski
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nie wychodzi na ulice, nie słychać o ma-
sowych protestach, czy powszechnych 
głosach niezadowolenia. Kanclerz An-
gela Merkel od pierwszych dni trwania 
pandemii powróciła na czoło wszelkich 
list zaufania z poparciem, które możemy 
porównać do tego, jakie miała obejmu-
jąc 15 lat temu swój urząd. W Niemczech 
ci, którzy stracili na pandemii, wsparcie 
w gotówce mieli na koncie w ciągu dwóch 
dni od złożenia stosownego wniosku. I to 
wniosku składającego się z jednej kartki 
formatu A4. Zapewniam, że to nie jedyny 
kraj, który radzi sobie z zaskakującą rze-
czywistością. Po drugiej stronie tej skali 
jest taka potęga jak USA – z ludźmi, któ-
rzy wyszli na ulice, i z prezydentem, który 
publicznie oskarża władze stanowe i gu-
bernatorów o celowy sabotaż decyzji cen-
tralnych oraz wykorzystywanie sytuacji 
kryzysowej w walce przeciwko niemu.

Po czwarte żyjemy w świecie nadmia-
ru i marnowania zasobów. Koronawirus 
pokazał, co jest nam niezbędne do ży-
cia, funkcjonowania, osiągania podsta-
wowych celów, a co jest dodatkiem, czy 
wręcz zwykłą fanaberią albo wygodnic-
twem. Dotyczy to zarówno nas –  jed-
nostek ludzkich z naszymi potrzebami, 
jak również naszych firm. Okazuje się, 
że można pracować mniej, osiągając te 
same rezultaty. Że można podróżować 
mniej, rzadziej spotykać się z klientami 
i nie powoduje to w przypadku większo-
ści firm (oczywiście nie tych narażonych 
bezpośrednio na skutki wirusa, czyli za-
rabiających na usługach, turystyce, czy 
podróżach) drastycznych efektów. Spad-
ki obrotów firm informatycznych, jeśli te 
były zarządzane właściwie, nie powinny 
mieć miejsca. A jeśli mają – to mieszczą 
się w przedziale kilku, no może kilkuna-
stu procent. Ktoś kto nie był zbyt mocno 
związany i uzależniony od branż takich 
jak ochrona zdrowia, turystyka, czy ho-
telarstwo, ewentualnie od firm, których 
właścicielem jest państwo lub samorząd, 
bądź w których wystąpiło skrajne wyha-
mowanie inwestycji i dopływ środków, śpi 
spokojnie. 

Dla mnie, w tym kontekście, sympto-
matyczne jest ogłoszenie przez polski 
oddział firmy Also procesu zwolnień gru-

powych, który ma spowodować redukcję 
zatrudnienia o 116 osób. Przeanalizujmy 
ten ruch, w oparciu o wspominany już na 
łamach CRN-a wskaźnik produktywno-
ści dystrybutora, który wynosi 2 mln euro 
przychodów na jednego zatrudnionego. 
W krajach, gdzie Also może być uważa-
ne za rodzimego gracza, jest to żelazna 
zasada. A zatem, zatrudnienie na koniec 
roku 2018 w ABC Dacie, przejętej przez 
Also w lipcu 2019, wynosiło – jeśli mnie 
pamięć nie myli – 489 osób. W Also Pol-
ska przed połączeniem było około 180 
zatrudnionych. Czyli szkicowy rachu-
nek (maksymalnie uproszczony i zapew-
ne obarczony błędami) jest następujący: 
490+180–116=554. Tyle ma liczyć załoga 
Also Polska po procesie zwolnień. Stosu-
jąc wcześniej przytoczony benchmark 
o wartości 2 mln euro/per capita otrzy-
mujemy wynik roczny 1,1 mln euro. Jeśli 
użyjemy do dalszych rachunków aktu-
alnego kursu euro w wysokości 4,40 zł, 
widzimy że firma ta mierzy w  Polsce 
w roczne obroty na poziomie 4,9 mld zł. 

Czy to jest możliwe? Ciekawych odsy-
łam do raportów ABC Daty, która ciągle 
na pewnych portalach biznesowych wid-
nieje jako firma publiczna, wraz z dany-
mi finansowymi. A wszak dzisiejsze Also 
powstało z połączenia dwóch podmio-
tów, z których ten drugi też wniósł jakieś 
wiano. Jestem pełen uznania wobec ta-
kiej decyzji, której żaden z zarządów na-
szych rodzimych dystrybutorów nie byłby 
w stanie tak zdecydowanie zaimplemen-
tować. Zawsze są jakieś „wyższe racje” za 
tym, aby zatrudniać więcej niż potrzeba. 
A takich rachunków można pokazać jesz-
cze kilka, do rozważenia zarówno przez 
AB, Action i innych. 

Po piąte widzimy świat w  barwach 
skrajnych. Czerń lub biel to nasze ulubione 
barwy przyszłości. Widząc nadchodzące 
reperkusje po pandemii, jedni postanowi-
li jak ślimaki zamknąć się w swojej sko-
rupie i ograniczyć wszelkie myślenie do 
przewidywania najgorszego. Ich odpo-
wiedzią na wyzwania rzeczywistości jest 
zamykanie, cięcie, ograniczanie, zwija-
nie. Ile podmiotów zdecydowało się wy-
powiedzieć umowy najmu powierzchni 
użytkowej, w tym sklepów? To potrzebny 

był aż COVID-19, aby zarządzający uświa-
domili sobie, że do tej pory przepłacali? 
A może to tylko wygodny pretekst, aby 
w skończyć z czymś, o czym od dawna 
było wiadomo, że nie pracuje poprawnie 
i wydajnie. Galerie handlowe ciągle jesz-
cze prezentują się jak szczęka boksera 
przed wizytą u stomatologa. We wszyst-
kich dają się zauważyć szczerby i ubytki. 

A teraz o tych, którzy na pandemii za-
rabiają i myślą, że strach ludzki panować 
będzie wiecznie i naprędce wypracowa-
ny model biznesowy utrwali się na dłużej. 
Przestrzegam: ludzie niebawem o pande-
mii zapomną. I to szybciej niż komukol-
wiek się dziś wydaje (wróćcie do mojej 
pierwszej refleksji). Remedium na skraj-
ne widzenie jest używanie całego swego 
rozumu, wiedzy i wyobraźni, niezależnie 
od tego, czy jest dobrze, czy wydaje się, 
że jest źle. Rachunek ekonomiczny trzeba 
prowadzić rzetelnie zawsze, a nie tylko od 
święta. Decyzje optymalizacyjne podej-
mować codziennie, i nie traktować strate-
gii jak „fajnego tomu”, któremu najlepiej 
jest na półce w gabinecie prezesa lub prze-
wodniczącego rady nadzorczej. 

Na koniec i pocieszenie, zwłaszcza dla 
tych, którzy prezentują myślenie prosto-
linijne (nie mylić z prostackim!). Zacytu-
ję odwieczną prawdę wyartykułowaną 
przez dzielnego wojaka Szwejka: „jeszcze 
tak nie było, żeby jakoś nie było”. I niech 
ten zdrowy rozsądek przyświeca nam nie-
zależnie od tego, czy wokół wojna, epide-
mia, szalejący dobrobyt, czy też poczucie 
triumfu i bezkarności. 

Zawsze są jakieś 
„wyższe racje”  

za tym,   
aby zatrudniać 

więcej  
niż potrzeba. 
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego 

Sytuacja 
może się 

wymknąć spod 
kontroli. 

Wygląda na to, że pierwsza fala 
pandemii powoli zbliża się do 
końca. Niektórzy przedsiębior-

cy wychodzą z niej mocno poobijani, są też 
tacy, którzy nie doznali szwanku, a jeszcze 
inni wręcz wzbogacili swój stan posiadania 
o kolejne miliony dolarów. Dla branży IT, 
tym razem, los nie okazał się jakoś wyjąt-
kowo okrutny. Choć oczywiście nie można 
powiedzieć, że przechodzi ona przez kry-
zys suchą stopą. Skutki recesji widać cho-
ciażby na rodzimym podwórku. 

Najbardziej spektakularny jest przykład 
Also, które pożegnało się w Polsce z ponad 
setką pracowników. Krótko przed grupo-
wymi zwolnieniami dystrybutor zorgani-
zował wirtualną odsłonę targów Channel 
Trends+Visions 2020. W trakcie bardzo 
sprawnie i z rozmachem zorganizowanej 
konferencji mogliśmy się dowiedzieć, że 
pomimo trudności gospodarczych przed 
branżą IT otwierają się nowe możliwości. 
Kilka ciepłych słów pod adresem dystry-
butorów wygłosił Steve Brazier, CEO Ca-
nalysa. Jego zdaniem recesja dość łagodnie 
obejdzie się z silnymi dystrybutorami, po-
nieważ mają niskie koszty działalności 
operacyjnej i potrafi ą szybko dostosować 
się do spadku przychodów. Poza tym przed 
pandemią znajdowali się w dobrej kondycji 
fi nansowej. W tym kontekście ruchy wyko-
nywane przez Also w Polsce mogą okazać 
się kompletnie niezrozumiałe dla naszych 
resellerów, np. tych, którzy założyli na in-
ternetowym forum CRN.pl wątek pod na-
zwą „Also dawniej ABC Data – zaorane?”. 

Jednak giganci rynku nowych technolo-
gii, mimo wszystko, zdecydowanie mniej 
myślą o zwolnieniach, a bardziej o kolej-
nych inwestycjach. Dziennikarze „The 
Wall Street Journal” wyliczyli, że pięć naj-
większych fi rm amerykańskich z branży 
nowych technologii –  Facebook, Apple, 
Amazon, Alphabet i  Microsoft, wydało 
w I kw. bieżącego roku niemal 29 mld dol. 

na badania i rozwój, co oznacza 17-proc. 
wzrost w ujęciu rocznym. To więcej niż ca-
łoroczny budżet NASA, które chce prze-
cież nas zabrać na Marsa. 

Specjaliści w tym kontekście przywołują 
przykład fi rmy General Electric z czasów 
Wielkiego Kryzysu. Koncern pod koniec lat 
dwudziestych ubiegłego wieku wynalazł 
pierwszy telewizor, a w latach 1929–1933, 
wraz z zależną spółką RCA, mocno inwe-
stował w jego rozwój. W rezultacie RCA 
dominowała w tym segmencie rynku przez 
następne dziesięciolecia. Niewykluczone, 
że czeka nas powtórka z rozrywki. Odkąd 
Stany Zjednoczone ogłosiły lockdown, 
Apple zdążyło kupić startup NextVR, Fa-
cebook przejął Giphy, Amazon Web Servi-
ces stał się właścicielem DataRow, Google 
wchłonęło Pointy i AppSheet, a Microsoft 
pozyskał Metaswitch Networks, Softomo-
tive i Affi  rmed Networks. 

W Stanach Zjednoczonych piątkę lide-
rów technologicznych coraz częściej okre-
śla się skrótowcem FAAAM, pochodzącym 
od: Facebooka, Amazona, Apple’a, Alphabe-
tu, Microsoftu). Ich najbliższa przyszłość 
rysuje się w jasnych barwach – handel elek-
troniczny, usługi w chmurze, media spo-
łecznościowe czy urządzenia wymagane 
do pracy w domu cieszyły się dużym zain-
teresowaniem w czasie pandemii, a po jej 
zakończeniu to się raczej nie zmieni. 

Ewentualna dominacja owej „grupy” 
FAAAM nie powinna cieszyć ani reselle-
rów, ani szefów działów IT. Skupienie na-
rzędzi technologicznych w rękach kilku 
graczy znacznie ogranicza pole wyboru 
i pozwala im dyktować warunki gry ryn-
kowej. Wspomniany Steve Brazier oba-
wia się, że kiedy niemal cały świat biznesu 
przeniesie się do chmur czterech usługo-
dawców, sytuacja może łatwo wymknąć się 
spod kontroli. Warto poszukać alternatywy 
już dziś, o ile nie jest za późno. 

FAAAM nabiera rozpędu
Wiemy już, że po pandemii świat nie będzie taki sam. Zmiany, niekoniecznie na 

lepsze, czekają nas też na rynku nowych technologii.

CHŁODNYM OKIEM
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